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Abstract
Using an intelligent method to automatically detect sleep patterns in medical applications is one of the
most important challenges in recent years to reduce the workload of physicians in analyzing sleep data
through visual inspection. In this paper, a single-channel EEG-based algorithm is used to automatically
identify sleep stages using discrete wavelet transform and a hybrid model of simulated annealing and
neural network. The signal is decomposed using a discrete wavelet transform into seven levels and
statistical properties of each level is calculated. To optimize and reduce the dimensions of feature
vectors, hybrid model of simulated annealing algorithm and multi-layered neural network are used.
Then ANOVA test is applied to validate the selected features. Finally the classification is performed on
the validated features by a perceptron neural network with a hidden layer, which provides an average
of 90% classification ccuracy for 2 to 6-class classification of different steps of sleep EEG. Suggesting
that the proposed method has higher degree of success in classifying sleep stages compared to the
existing methods.
Keywords: Discrete Wavelet Transform, Automatic Sleep Stage Detection, Simulated Annealing Algorithm, Neural
Network
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چکیده
در سالهای اخیر ،استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل خواب در کاربردهای پزشکی ،برای کاهش حجم کار پزشکان
در تجزیه و تحلیل دادههای خواب از طریق بازرسی بصری ،یکی از چالشهای مهم به حساب میآید .در این مقاله ،الگوریتمی مبتنی بر
 EEGتککاناله برای شناسایی خودکار مراحل خواب ،با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکهی عصبی
ارائه میشود .سیگنال با استفاده از تبدیل موجک گسسته به  1سطح تجزیه شده و ویژگیهای آماری از هر یک از سطوح تجزیه شده،
استخراج میگردد .جهت بهینهسازی و کاهش ابعاد بردارهای ویژگی ،از یک مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکهی عصبی چندالیهی
پس انتشار خطا استفاده شده ،و سپس از آزمون  ANOVAبرای تائید صحت ویژگیهای بهینه استفاده میشود .طبقهبندی نهایی روی
این ویژگیهای بهینهشده توسط یک شبکهی عصبی پرسپترون با یکالیهی پنهان انجام میشود ،که به طور میانگین برای طبقهبندی
-2کالس تا -6کالس مراحل مختلف خواب دقت باالی  %30را فراهم کرده و نشان میدهد که روش پیشنهادی درصد موفقیت باالتری
در طبقهبندی مراحل خواب نسبت به پژوهشهای پیشین دارد.
کلیدواژهها :تبدیل موجک گسسته ،شناسایی خودکار مراحل خواب ،الگوریتم تبرید ،شبکهی عصبی
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 -1مقدمه

فرایند تجزیهوتحلیل مراحل خواب ،نهتنها موجب تشخیص سریع
شده ،بلکه باعث افزایش دقت در تشخیص نیز خواهد شد [.]3
 PSGفرایندی پرهزینه بوده و از آنجا که خواب در محیط ناآشنا
ناراحتکننده است ،میتواند بر سالمت خواب بیمار تاثیر منفی
بگذارد [ .]3با توجه به این چالشها ،تشخیص مراحل خواب به
صورت خودکار ،میتواند زمان تشخیص را برای پزشکان کاهش
داده ،دقت تحلیل را در طبقهبندی مراحل خواب افزایش دهد و
تشخیص و درمان اختالالت خواب را بهبود بخشد [.]50

خواب نقش اساسی در عملکرد فردی ،توانایی یادگیری و
حرکت فیزیکی دارد .انسان حدود یک سوم زندگی خود را صرف
خواب میکند و شرایطی مانند آپنهی انسدادی خواب)OSA( 5
میتواند بهشدت بر سالمت جسمی او تاثیرگذار باشد [ .]5با
توجه به نتایج تحقیقات در [ ،]2بیش از  %30بیماران مبتال به
افسردگی ،از اختالالت خواب رنج میبرند .آپنهی خواب میان
در حدود  2تا  6درصد از بزرگساالن و حدود  5تا  9درصد از
کودکان رایج است .همچنین محرومیت از خواب ،باعث ایجاد
خوابآلودگی ،عدم تمرکز و کاهش حافظه خواهد شد [ .]9در
درمان بالینی ،تجزیهوتحلیل مراحل خواب بهطور معمول توسط
یک پزشک متخصص بر اساس بازرسی بصری ،از طریق خوابیدن
بیمار در بیمارستان و اندازهگیریهای پلیسومنوگرافی)PSG( 2
به همراه مجموعهای از توصیههای آکادمی پزشکی)AASM( 9
انجام میگیرد .تجزیهوتحلیل مراحل خواب در تشخیص و درمان
اختالالت خواب حیاتی است .اندازهگیریهای  PSGشامل
سیگنالهایی مانند الکتروانسفالوگرام ،)EEG( 6الکترواکولوگرام1
( ،)EOGالکترومایوگرام ،)EMG( 6الکتروکاردیوگرام،)ECG( 1
اشباع اکسیژن ( )SpO2و تنفس ( )Respمیباشد [.]6
اندازهگیریهای  ،PSGابتدا به دورههای  20تا  90ثانیهای
تقسیم شده ،سپس بر اساس بازرسی بصری توسط کارشناسان
به دورههای مختلف خواب طبقهبندی خواهند شد .این دورهها
در جدول ( )5نمایش داده شده است [ .]1در روش سنتی ،در
طول مدت  3ساعتهی خواب ،بازرسی بصری  2الی  6ساعته
روی فرد مورد نظر انجام میشود .نظارت مراحل خواب به
شیوهی سنتی بر اساس بررسی بصری ،ناخوشایند ،وقتگیر و
دارای خطا بوده و نیازمند منابع انسانی متخصص میباشد [،]6
همچنین موجب کاهش دقت در تشخیص بیماری فرد مورد نظر
نیز خواهد شد [ .]1عالوه بر این ،در آزمایشهای بالینی ممکن
است در برخی موارد نیاز به تشخیص سریع مراحل خواب باشد.
تجزیه و تحلیل مراحل خواب به شیوهی سنتی نمیتواند با
چنین شرایطی مراحل خواب را نشان دهد .عوامل ذکر شده،
اهمیت دستهبندی خودکار مراحل خواب را نشان میدهند.
همچنین مطالعه روی افراد در مقیاس وسیع در تحقیقات خواب
بهشدت تحت تاثیر این عامل قرار میگیرد [ .]5بررسی خودکار

تشخیص خودکار مراحل خواب شامل  9مرحله پیشپردازش
(در صورت نیاز) ،استخراج ویژگی و طبقهبندی است .روشهای
مختلفی مثل توزیع زمان و فرکانس [ ،]50نظریهی گراف [،55
 ،]56مدلسازی سیگنال [ ،]55تبدیل موجک [ ]51و تجزیهی
حالت تجربی ]5[ )EMD( 3برای پردازش سیگنال در جداسازی
مراحل خواب استفاده شده است .همچنین برای بخش
طبقهبندی ،مدلهای مختلفی استفاده میشود که شامل:
ماشین بردار پشتیبان ]1[ )SVM( 3و حداقل مربعات جزئی50
( ]55[ )MSEهستند.

5

6

2

1

Obstructive Sleep Apnea
Polysomnography
9
American Academy of Sleep Medicine
6
Electroencephalogram
1
Electrooculogram

اکثر الگوریتمهای شناسایی خودکار مراحل خواب به منظور
تشخیص صحیح ،نیاز به بیش از یک کانال دارند .شناسایی
خودکار مراحل خواب مبتنی بر چند کانال ،محدودیتهایی
ایجاد میکند و نیاز به مصرف انرژی بیشتری دارد ،و همچنین
باعث کاهش کیفیت ثبت داده خواهد شد [ .]55به همین
ترتیب ،استفاده از سیگنالهای حاصل از  ،EEGبه الگوریتم
مکانیابی سیگنال خواب برای استفاده از حداقل تعداد
کانالهای سیگنال فیزیولوژیک نیاز دارد [ .]52استفاده از یک
کانال سیگنال  ،EEGضمن راحتی بسیار برای بیمار ،باعث
کاهش مصرف انرژی شده و در دستگاههای پرتابل  EEGباعث
افزایش عمر باتری خواهد شد .تشخیص تککاناله ،سریعتر
(حجم محاسباتی کمتر) ،از نظر جایگذاری الکترودها ،راحتتر
و از نظر هزینه ،ارزانتر خواهد بود [ .]5در نتیجه شناسایی
خودکار مراحل خواب مبتنی بر یک کانال ،توجه جامعهی
تحقیق خواب را به خود جلب میکند .اکثر روشهای قبلی برای
شناسایی خودکار مراحل خواب ،به دلیل کم بودن دقت (زیر 30
درصد) و زمان محاسبات طوالنی برای اجرای سختافزاری ،برای
تشخیص مراحل خواب مناسب نیستند [.]59

Electromyogram
Electrocardiogram
3
Empirical Mode Decomposition
3
Support Vector Machine
50
Mean Squared Error
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توان5

دستهای3

[ ]50با استفاده از الگوریتم تجزیهی حالت تجربی
( )EEMDبه تجزیهی سیگنال  EEGتککاناله پرداخته و
ویژگیهای آماری را از آن استخراج کردند .آنها از طبقهبند
 RUSBoostبرای طبقهبندی مجموعهی دادهها استفاده
کردهاند .دقت طبقهبندی برای مراحل خواب  6کالسه با استفاده
از الگوریتم آنها در حدود  33درصد گزارش شده است .سیلوریا
و همکاران [ ]51با استفاده از تبدیل موجک گسسته و
ویژگیهای آماری از سیگنال  EEGتککاناله ،با بهرهگیری از
طبقهبند جنگل تصادفی به دقت حدود  30درصد برای
طبقهبندی  6کالسهی حالتهای مختلف خواب دست یافتند.
با توجه به مطالعات صورت گرفته در پژوهشهای پیشین ،این
موضوع مشخص شد که اکثر الگوریتمهای موجود برای شناسایی
خودکار مراحل خواب ،نیاز به بیش از یک کانال دارند ،که این
موضوع برای بیمار ناراحت کننده بوده و مانع حضور دستگاه
نظارت خواب در خانه میشود .همچنین مشخص شد که
پژوهشهای پیشین در طبقهبندی مراحل مختلف خواب دقت
زیر  %30را ارائه داده و از نظر محاسباتی پیچیده و زمانبر
هستند .این نکتهی کلیدی پژوهشی است که در این مقاله به
آن پرداخته خواهد شد .در این مقاله ،برای شناسایی خودکار
مراحل خواب از روش تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی
الگوریتم تبرید )SA( 3و شبکهی عصبی )MLP( 50استفاده شده
است .این پژوهش مبتنی بر  6حالت خواب ،مطابق با استاندارد
 R & K55است که شامل حالت بیدار ( ،)AWAمراحل حرکتی
غیرسریع چشم ( )s1-s4و حرکت سریع چشم ( )REMمیباشد.
این کالسها در جدول ( )5شرح داده شده است .در روش
پیشنهادی ،سیگنال با استفاده از تبدیل موجک گسسته ،تجزیه
شده و چند ویژگی آماری از هر یک از سطوح تجزیه استخراج
میشود .سپس با استفاده از ترکیب الگوریتم  SAو شبکهی
عصبی ،ویژگیهای مهم انتخاب شده و بهعنوان ورودی طبقهبند
( ،)BPNN52جهت تفکیک کالسها از یکدیگر مورد استفاده
قرار میگیرد.
ادامهی مقاله به صورت زیر تدوین شده است :در بخش  ،2طرح
استخراج ویژگیها مورد بررسی قرار گرفته ،و عملکرد آن تجزیه
و تحلیل میشود ،و پس از آن انتخاب ویژگیها ،الگوریتم  SAو
شبکهی عصبی توضیح داده میشود .در بخش  ،9دادههای

5

1

2

3

رونژینا و همکارانش [ ]52با استفاده از چگالی طیفی
( )PSDسیگنالهای  EEGبه همراه شبکهی عصبی مصنوعی،
یک طرح مبتنی بر  EEGتککاناله ارائه دادند .الجنل و همکاران
[ ]1از ویژگیهای مختلف ،از قبیل آنتروپی ،خطای پیشبینی
خطی ،واریانس ،چولگی ،کشیدگی ،آنتروپی پیمایش و ماشین
بردار پشتیبان چندطبقه روی  EOG ،EMGو  EEGبرای ثبت
خودکار مراحل خواب استفاده کردند .پکر و همکارانش []56
ترکیبی از تبدیل موجک ( )DT-CWTو شبکهی عصبی مبتنی
بر تاگوچی را برای ثبت خودکار مراحل خواب از یک کانال EEG
مورد استفاده قرار دادند .کراکستا و همکاران [ ]56ویژگیهای
بسیاری از جمله دامنهی متوسط ،واریانس و قدرت طیفی را از
دادههای جمعآوریشده از شش کانال  ،EEGدو کانال  EOGو
یک کانال  EMGاستخراج کرده و با استفاده از معیارهای
درجهی دوم تحلیل و بررسی کردند .تیسنالس و همکارانش []1
تجزیه و تحلیل زمان-فرکانس را برای استخراج ویژگی انجام
داده و برای طبقهبندی از الگوریتم رمزگذار خودکار انباشتهشده
استفاده کردند .لیانگ و همکاران [ ]51از ویژگیهای مبتنی بر
آنتروپی  Renyiاستخراجشده از توزیع فرکانسهای مختلف برای
شناسایی مراحل مختلف خواب با  EEGتککاناله استفاده
کردند .کیکسیگولو [ ]53یک طرح استخراج ویژگی مبتنی بر
فنآوری مدل خودبازگشتی )AR( 2و الگوریتم حداقل مربعات
جزئی )PLS( 9را برای طبقهبندی مراحل خواب ارائه داد .ورال
و همکاران [ ]53با استفاده از تبدیل کارانن-لوف 6به تجزیهی
سیگنال  EEGچندکاناله پرداخته و از ویژگیهای زمان-فرکانس
برای استخراج ویژگیها استفاده کردند .آنها همچنین تجزیهی
مولفهی اصلی )PCA( 1را برای کاهش بردار ویژگیها و
دستهبندی کالسها به کار گرفتند .دورشنکو و همکارانش []20
با استفاده از تبدیل فوریهی سریع )FFT( 6به تجزیهی سیگنال
 EEGبه فرکانسهای تتا ،آلفا و دلتا پرداخته و از مدل پنهان
مارکوف )HMM( 1برای طبقهبندی کالسهای مختلف خواب
استفاده کردند .ژو و همکاران [ ]55گراف دیداری و گراف افقی
را از سیگنال  EEGتککاناله تولید کرده و  3ویژگی از آنها را
برای طبقهبندی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بهکار بردند.
دقت روش آنها برای طبقهبندی  6کالسهی حالتهای مختلف
خواب حدود  31درصد گزارش شده است .حسن و همکارانش

Power Spectral Density
Autoregressive
9
Partial Least Squares
6
Karhunen-Loeve
1
Principal Component Analysis
6
Fast Fourier Transform

Hidden Markov Models
Ensemble Empirical Mode Decomposition
3
Simulated Annealing
50
Multilayer Perceptron
55
Rechtschaffen and Kales
52
Back Propagation Neural Network
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آزمایشی و نتایج تجربی به دست آمده ،مورد بحث و بررسی قرار
داده خواهد شد .بخش  ،6به بررسی اهمیت نتایج به دست آمده
اختصاص داده شده است .در نهایت در بخش  ،1نتیجهگیری
ارائه شده است.
جدول ( -)1شرح کالسهای مختلف در این پژوهش
کالس

شکل ( -)2روند تجزیهی سیگنال

حالتهای خواب

6

REM , AWA, S1, S2, S3, S4

1

)REM, AWA, S1, S2, SWS (S3-S4

6

)REM, AWA, S1-S2, SWS (S3-S4

9

)REM, AWA, NREM (S1-S4

2

Sleep (REM & NREM), AWA

 -2مواد و روشها
در این بخش ،ابتدا به تشریح استخراج ویژگیها پرداخته شده،
و سپس انتخاب ویژگیها ،الگوریتم  SAو شبکهی عصبی مورد
بررسی قرار میگیرند .شکل ( ،)5طرحی کلی از روش پیشنهادی
را نشان میدهد.

شکل ( -)1فلوچارتی از طرح پیشنهادی برای شناسایی خودکار
مراحل خواب

 -1-2تبدیل موجک گسسته ()DWT
تبدیل موجک گسسته ،به عنوان یکی از روشهای مهم و
محبوب در حوزهی پردازش سیگنال به کار گرفته میشود.
اساس کار تبدیل موجک به این ترتیب است که با تجزیهی
سیگنال به دو قسمت فرکانس باال و پایین ،و تکرار همین عمل
برای خروجیهای به دست آمده از هر مرحلهی تجزیه ،امکان
بررسی و تحلیل را بهمراتب راحتتر میکند .شکل ( )2روند این
تجزیه را نشان میدهد .ایدهی اصلی تبدیل موجک گسسته ،از
فیلترهای باالگذر و پایینگذر گرفته شده است ،که در آن
سیگنال به دو قسمت فرکانس باال (جزئیات) و فرکانس پایین
(تقریب) تقسیم میشود .این روند یادشده ،تا سطح دلخواه
ادامه پیدا میکند تا بهترین سطح را جهت آنالیز ارائه نماید.

در نتیجه میتوان رابطهی ( )5را برای این نوع تبدیل نوشت:
()5

S  A 7  D1  D 2  D 3  D 4  D 5  D 6  D 7

تاکنون خانوادههای متعددی از تبدیل موجکها ارائه شده که
هر کدام دارای ویژگیهای مختلفی هستند .از خانوادهی تبدیل
موجکها ،میتوان به موجک هار ،دابشیز ،کویفلت ،سیملت،
مورلت و گویسین اشاره کرد [ .]25در این مقاله ،از موجک
دابیشیز  ،6بهطور تجربی و با سعی و خطا ،پاسخ مناسبی برای
استخراج ویژگی مورد نظر یافت شد .همانطور که در شکل ()2
نمایش داده شده است ،سیگنال با استفاده از تبدیل موجک به
 1زیرسطح تجزیه میشود .زیرسطحهای ایجاد شده دارای
اطالعات دقیقتری نسبت به سیگنالهای اصلی هستند و این
امر موجب به دست آوردن تحلیل دقیقتری از سیگنال EEG
میشود .تبدیلهای موجک برای تجزیه و تحلیل الگوهای
دادهای نامنظم بسیار مفید هستند .تبدیل موجک پیوستهی
( )CWTیک سیگنال )  ، x (tاز انتگرال سیگنال در تابع موجک
 ، با پارامترهای جابهجایی (  ) bو مقیاس (  ) aمتفاوت ایجاد
میشود:
t b
) dt
a

()2

(

1



) x (t

a





CWT (a, b ) 

که  aو  bبه ترتیب پارامترهای مقیاس و جابهجایی هستند .به
دلیل اینکه محاسبهی ضرایب موجک به ازای تمامی مقادیر
پارامترهای  aو  bوقتگیر و از نظر محاسباتی پرهزینه است،
برای دو پارامتر از توانهای  2استفاده شده و بر اساس تبدیل
موجک گسسته بهصورت زیر به دست میآید [:]22
()3

) dt

t  2 jk
2j

( x (t ) .







1

DWT ( j , k ) 

2j

شکل ( )9نشانگر تفاوت در میان جزئیات برای مراحل مختلف
خواب است.
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 -5چولگی
چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع است و به
صورت زیر قابل محاسبه میباشد:
3

()3

 xi   
 
i 1
N

 

1
N

Skewness 

 -6فاکتور ضربه
این ویژگی ماهیت ضربهای سیگنال را بیان میکند و برای پایش
سیگنالهای دارای تغییرات زیاد و گذرا ،کاربرد زیادی دارد که
به صورت زیر قابل محاسبه است:
()3

)) Max (x (n
1 N
)  x (n
N n 1

Impulse Factor 

 -7انرژی
میزان انرژی یک سیگنال ،بیانگر میزان اغتشاش آن است .این
ویژگی به صورت زیر قابل محاسبه میباشد:
شکل ( –)3جزئیات  9و جزئیات  6ناشی

از تجزیهی DWT

 -2-2ویژگیها
پس از اینکه سیگنال به  1زیرسطح خود تجزیه شد 7 ،ویژگی
آماری از هر سطح تجزیهشده گرفته میشود .در ادامه به این
ویژگیها اشاره شده است.

()50

2
Energy   N
n 1 x ( n ) 

در این مقاله 1 ،سطح تجزیهی موجک برای استخراج ویژگی به
کار برده شده است (سیگنال با استفاده از تبدیل موجک گسسته
به  1سطح تجزیه شده و  1ویژگی آماری از سیگنالهای
جزئیات ،تقریب آخر و ضرایب موجک گرفته شده است) ،که در
مجموع  )69  1  )1+2(( 69ویژگی استخراج میشود.

 -1توان
2

()6
که
بود.

) x (n

N
)) n 1 (x (n
N

سیگنال اصلی و

N

 -3-2انتخاب و کاهش ویژگیهای آماری مطلوب
power (x (n )) 

تعداد نمونههای سیگنال خواهد

 -2میانگین
()1

N
) n 1 x (n

Mean (x (n )) 

N

 -3واریانس
()6

 ) 2

M

i

 (x
i 0

1
M

2 

 -4کشیدگی
این ویژگی ،کشیدگی تابع چگالی احتمال سیگنال به یک سمت
را نشان میدهد ،که به صورت زیر محاسبه میشود:
()1

xi   4
)


N

(
i 1

1
N

Kurtosis 

پس از استخراج ویژگی ،باید ویژگیهای مطلوب ،انتخاب شده
و ویژگیهای نامطلوب حذف شوند .انتخاب ویژگی راهحل قطعی
ندارد ،اما میتوان با تبدیل آن به یک مسالهی بهینهسازی و با
کمک الگوریتمهای متنوع ،به خصوص الگوریتمهای هوشمند،
ویژگیهای مناسب را انتخاب نمود .در روش پیشنهادی ،برای
یافتن ویژگیهای مناسب از مدل ترکیبی الگوریتم  SAو
شبکهی عصبی  MLPاستفاده شده است و در ادامه ،از آزمون
 ANOVAبرای تایید صحت ویژگیهای مطلوب که دارای سطح
آماری معناداری هستند ،استفاده میشود.
 -4-2ساختار ترکیبی شبکهی  MLPو SA

به منظور تعیین بهترین ویژگیها از نظر متمایزکنندگی ،در
روش پیشنهادی از ترکیب الگوریتم  SAو شبکهی عصبی MLP
استفاده شده است .الگوریتم  SAبرای حل مسالهی بهینهسازی،
ابتدا از یک جواب اولیه شروع کرده و در یک حلقهی تکرار به
جوابهای همسایه حرکت میکند .اگر جواب همسایه بهتر از
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جواب فعلی باشد ،الگوریتم آن را به عنوان جواب فعلی میپذیرد.
در این الگوریتم ،جوابهای مساله معادل اتمهای جسمی است
که میخواهیم تبرید کنیم و تابع هدف کمینه کردن میزان
بینظمی و تنش بین مولکولها میباشد .از این رو برای رسیدن
به این هدف ،باید دما را کاهش داد تا میزان تنش کاهش یابد.
دما در هر مرحلهی این الگوریتم ،آستانهی مجاز بینظمی را
نشان میدهد .احتمال حرکت بهسوی جواب جدید توسط
رابطهی بولتزمن تعیین میشود.
()55

) f (x nh )  f (x el
})
KT i

p  min{1, exp(

در رابطهی ( T i ،)55دمای لحظهای فرایند k ،ثابت تعدیل
دهندهی بولتزمن و )  f (xتابع شایستگی است .با افزایش تعداد
تکرارها و کاهش تدریجی دمای الگوریتم ،جواب به نقطهای
همگرا میشود که کمترین سطح انرژی (مقدار تابع هدف) را
دارد .مدل ایجادشده توسط شبکهی عصبی به عنوان تابع
شایستگی (تابع سطح انرژی) در الگوریتم تبرید مورد استفاده
قرار گرفته است [ .]29در روش پیشنهادی ،برای تعیین مقادیر
اولیهی الگوریتم ،دمای اولیه  ،50ثابت تعدیل  ،0/33تعداد
تکرارها  20و تعداد زیرتکرارها  1در نظر گرفته میشود.
شبببکهی عصبببی ،یک شبببکهی چندالیهی پرسببپترون تحت
قاعدهی پسانتشبار خطا با استفاده از تابع آموزش تحت عنوان
لونبرگ-مارکوات اسببت .معماری شبببکهی عصبببی به صببورت
 feed-forwardدر نظر گرفتبه شبببده اسبببت [ .]26در هر بار
آموزش شببببکبهی عصببببی ،مقبدار  %10از دادهها به عنوان
مجموعبهی آموزشبببی و  %10از دادههبا به عنوان مجموعهی
آزمایشبی به کار گرفته میشبود .در نهایت ،مقدار  MSEشبکه
برای هر بردار ویژگی ورودی محاسببه شبده و برای محاسبهی
خطای شبکهی عصبی از روابط زیر استفاده میشود:
()52

) net j   i  0w ji (n ) y i (n

()59

) y j  f j (net j

()56

e j (n )  d j (n )  y j (n ) : Error

m

که  dخروجی هدف و  yخروجی حاصبببل از شببببکه اسبببت.
همچنین مقدار  eخطای عملکردی شبببکه اسببت .لذا خطای
کل خروجی شببببکهی عصببببی  ، به ازای  cنورون در الیهی
خروجی برابر است با:
()51

 (n )   j c e (n ) : total Error
2

953

همچنین مقدار  MSEشبکه برای  Nدادهی آموزشی برابر خواهد
بود با:
)  (n

()56
پس از آموزش شبکه ،مقدار

N
n 1

1
MSE



1
N

MSE  ave 

به عنوان تابع برازندگی

الگوریتم  SAبه صورت زیر محاسبه میشود [:]21
1
) MSE (net

()51

fitness function 

در روش پیشنهادی ،پس از استخراج ویژگیها با تبدیل موجک
گسبببسبببته ،برای انتخاب ویژگیهای مطلوب ،از مدل ترکیبی
الگوریتم  SAو شبببکهی عصبببی اسببتفاده شببده و  69ویژگی
استخراجشده از توابع تجزیه ،به  29ویژگی کاهش مییابد.
 -5-2تایید ویژگیهای انتخابی با استفاده از آنالیز آماری

در این مقاله ،از آزمون ( ANOVAواریانس یکطرفه) برای تایید
صحت ویژگیهای انتخابشده استفاده میشود .آزمونها در
جعبهی آمار  MATLABدر سطوح اطمینان  ٪31انجام
میشوند .در این آنالیز ویژگیهایی که مقادیر  p-valueآنها
کمتر از  0/01باشد ،بیانگر ویژگیهای مطلوب خواهند بود.

 -3بررسی نتایج
 -1-3مجموعهی دادههایEEG

ثبت دادهی مورد استفاده برای آزمایش و ارزیابی مربوطه ،از
مردان و زنان قفقازی ( 25-91ساله) بدون استفاده از هیچ
دارویی به دست آمده است .این دادهها را میتوان از بانک
 Sleep-EDFدر پایگاه  Physionet Data Bankکه یک پایگاه
عمومی برای دریافت دادهی  EEGاست نیز دریافت کرد [.]26
هشت داده در دو زیرمجموعه با عنوانهای  scو  stدر طول
خواب ثبت شده است .چهار دادهی اول با عنوان  scمربوط به
افراد سالم و چهار دادهی دوم با عنوان  stمربوط به افرادی است
که دچار خوابآلودگی خفیف بودهاند.
فدراسیون بینالمللی انجمنهای الکتروانسفالوگرافی ،تنظیمات
قراردادی الکترود (که سیستم  20-50نیز نامیده میشود) را
برای  25الکترود (بهجز الکترودهای نرمهی گوش) وضع کرده
است .اغلب ،الکترودهای نرمهی گوش  A1و  A2نامیده میشوند،
که به عنوان الکترودهای مرجع استفاده میشوند .سیستم -50
 ،20برخی فاصلههای ثابت را با استفاده از مشخصههای
آناتومیکی خاص در نظر میگیرد که اندازهگیریها بر اساس
آنها انجام شده و سپس  50یا  20درصد از آن فاصلهی
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تعیینشده را به عنوان فاصلهی الکترودی استفاده میکند.
الکترودهای با شمارهی فرد در سمت چپ ،و شمارههای زوج در
سمت راست قرار دارند .شکل ( )6موقعیت الکترودها را مطابق
با استاندارد  20-50در نواحی مختلف سر نشان میدهد [.]21

برای آموزش مجموعه و بقیهی دادهها به عنوان ارزیابی مجموعه
انتخاب شدهاند .به این ترتیب ،اطمینان حاصل شده است که
تمام مجموعهی دادههای  Sleep-EDFرا میتوان برای آموزش
یا آزمودن استفاده کرد.
جدول ( -)2توزیع دورهها

از مجموعه دادههای پایگاه Sleep- EDF

REM

S4

S3

S2

S1

AWA

5603

621

612

9625

606

3011

تعداد ایپاک

 -2-3نتایج حاصل از بهینهسازی

شکل ( -)4موقعیت قرارگیری الکترودها مطابق با
استاندارد ]21[ 20-50

برای ثبت داده از الکترودهای  Pz-Ozو  Fpz-Czاستفاده شده
است .همچنین فرکانس نمونهبرداری  500هرتز است .مطالعات
پیشین نشان میدهد سیگنال  EEGثبتشده از کانال Pz-Oz
عملکرد بهتری در طبقهبندی نسبت به کانال  Fpz-Czارائه
میدهد [ .]52 ،55بنابراین در این پژوهش از کانال Pz-OZ
استفاده شده است .هر  90ثانیه دادههای  EEGمطابق با
دستورالعملهای  R & Kاز پایگاه  Sleep-EDFبه دست آمده
است [ .]26طول مدتزمان هر دوره در این مطالعه 90 ،ثانیه یا
 9000نمونه است .هر دوره توسط متخصصان خواب در یکی از
 3کالس ( MVT ،REM ،S4 ،S3 ،S2 ،S1 ،AWAزمان حرکت)
و ( UNSحالتهای ناشناخته) دستهبندی شده است .جدول ()2
خالصهای از دورههای مختلف کالسهای مورد استفاده در این
پژوهش را نشان میدهد .همانطور که در جدول ( )2مالحظه
میشود ،تعداد کل دورههای  90ثانیهای که در این مطالعه مورد
استفاده قرار میگیرند 51533 ،است .برای انجام آزمایشها،
نیمی از مجموعهی دادههای خواب  Sleep-EDFبه طور تصادفی

پس از  20بار تکرار آموزشهای مداوم شبکهی عصبی  MLPو
تولید بردارهای ویژگی تصادفی ،سرانجام الگوریتم  SAبه سمت
مقدار بهینه همگرا میشود .شکل ( )1این همگرایی را نشان
میدهد .جدول ( )9و شکل ( ،)6مقادیر  p-valueویژگیهای
انتخاب شده با استفاده از آزمون  ANOVAرا نشان میدهند.
در این آزمون ،ویژگیهایی که  p-valueآنها کمتر از  0/01باشد
بیانگر ویژگیهای مطلوب هستند .با توجه به جدول ( )9و شکل
( )6میتوان نتیجه گرفت که  29ویژگی انتخابی از مدل ترکیبی
الگوریتم  SAو شبکهی عصبی ،ویژگیهای مطلوبی هستند.

شکل ( -)5همگرایی  SAدر ترکیب با شبکهی عصبی MLP

جدول ( p-value -)3ویژگیهای انتخابشده از جزئیات ،تقریب آخر و ضرایب موجک
واریانس

انرژی

فاکتور ضربه
-

کشیدگی

چولگی

میانگین

توان

-

2/6e-290

-

-

Detail 1

-

9/2e-253

-

00/0

Detail 2

9/33e-53

-

1/3e-295

Detail 3

2/99e-61

-

Detail 4

-

Detail 5
Detail 6

-

-

-

-

-

6/22e-29

-

6/6e-19

-

-

-

6/36e-39

96/9e-19

9/6e-532

0/00

-

93/2e-11

0/0001

-

-

-

-

-

96/9e-51

-

0/00

2e-502

00/0

-

-

9/03e-6

-

Detail 7

-

-

-

32/5e-11

-

-

-

Aproximate 7

-

00/0

0/00

-

-

-

-

Coefficients

9/31e-53
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ب

الف

شکل ( -)6نمودار ( Box–whiskerالف) میانگین از  Detail 7و (ب) چولگی از
 -3-3طبقهبندی با استفاده از BPNN

در این بخش ،به بررسی طبقهبند ،جزئیات و نتایج آزمایشها
پرداخته و برخی از اهمیتهای نتایج را بیان میکنیم .رایانهای
که در شبیهسازی این مقاله مورد استفاده قرارگرفته دارای
اینتل ،Core (TM) i5-3470پردازندهی  5/6گیگاهرتز و رم 3
گیگابایت است .در این مقاله برای طبقهبندی حالتهای مختلف
خواب ،از یک شبکهی عصبی پرسپترون چندالیه با الگوی
پسانتشار خطا با استفاده از تابع آموزشی لونبرگ-مارکوات،
استفاده میشود .شبکهی  BPNNاستفاده شده در این مقاله
یک شبکهی دوالیه بوده و تعداد ورودیهای شبکه برابر با تعداد
ویژگیهای بهینه شده است .برای تعیین تعداد نورونهای الیهی
مخفی ،چندین بار آموزش شبکهی عصبی با تعداد نورونهای
مختلف انجام گرفته است .در هر بار آموزش شبکه ،خطای
طبقهبندی محاسبه شده و در انتها بهترین تعداد برای
نورونهای الیهی مخفی شبکه تعیین میشود .برای این منظور،
از کل دادههای موجود در پایگاه  EDFبرای شبیهسازی استفاده
شده است ،به گونهای که  %10از دادهها به عنوان مجموعهی
آموزشی %20 ،از دادهها به عنوان مجموعهی اعتبارسنجی و
 %90از دادهها به عنوان مجموعهی آزمایشی استفاده شده است.
میتوان نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن  90نورون در الیهی
مخفی ،شبکه بهترین عملکرد را در طبقهبندی حالتهای
مختلف خواب از خود نشان میدهد .الزم به ذکر است که تابع
انتقال الیهی مخفی بهصورت سیگموئید بوده و از تابع softmax
برای تبدیل مقادیر الیهی خروجی به احتمال ،استفاده شده
است .همچنین 9 ،شرط همزمان برای توقف آموزش شبکهی
عصبی [ ،]21بهصورت زیر در نظر گرفته میشود:
 -5تعداد  100تکرار در هر ایپاک
6
 -2همگرایی در میانگین مربعات خطا در مقدار 50
Naive Bayes
Discriminant Analysis

5

Approximate 7

 -9همگرایی در نزول مقدار گرادیان خطا در 50-6
در نهایت ،دقت نهایی شبکه با میانگینگیری از دقتهای حاصل
شده در  50بار اجرای برنامه به دست آمده است.
عالوه بر این ،به غیر از  ،BPNNاز طبقهبندهای نزدیکترین
همسایه [ ،]23بیز ساده ،]23[ 5آنالیز افتراقی ]90[ 2و جنگل
تصادفی [ ]6از ویژگیهای استخراجشده برای طبقهبندی
استفاده شد .برای  ،DAعملکرد سه تابع شناخته شدهی خطی،
درجهی دو و ماهاالنوبیس 9مورد بررسی قرار گرفت.
شکل ( )1عملکرد روش پیشنهادی را برای کالسهای مختلف
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود BPNN ،به عنوان
بهترین مدل طبقهبندی در بین طبقهبندهای دیگر عمل میکند.
همچنین سرعت و زمان اجرای طبقهبند پیشنهادی در مقایسه
با طبقهبندهای شبیهسازیشدهی شکل ( ،)1در جدول ( )6نشان
داده شده است .طبق جدول ( )6زمان اجرای طبقهبند پیشنهادی
نسبت به سایر طبقهبندها بیشتر است ،اما دارای ضریب دقت
باالی  %30برای طبقهبندی  6کالسهی مراحل خواب میباشد.
جدول ( )1مقادیر دقت روشهای مختلفی که از مجموعه دادهی
 Sleep-EDFاستفاده کردهاند را نشان میدهد .همانطور که از
جدول ( )1مشاهده میشود ،تمامی مقادیر گزارششده برای
روش پیشنهادی ،دارای ضریب دقت باالی  %30هستند .شکل
( )3نمودار  ROCبرای طبقهبندی مطابق با جدول ( )5را نشان
میدهد .در مجموع ،میتوان نتیجه گرفت که عملکرد روش
پیشنهادی ،از لحاظ اعتبار و قابلیت اطمینان ،امیدوارکننده
است .همچنین عملکرد روش پیشنهادی بهطور جداگانه برای
طبقهبندی  6حالت خواب در جدول ( )6مشاهده میشود .با
توجه بهدقت پژوهشهای [ ]50و [ ]51برای طبقهبندی -6
کالسهی خواب که به ترتیب  33/62%و  10/30%هستند ،دقت
روش پیشنهادی  39/20%درصد است.
Mahalanobis

9

2
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-5کالس
100
90
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30
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10
0

-6کالس

شکل ( -)7عملکرد روش پیشنهادی برای کالسهای مختلف
جدول ( -)4زمان اجرای طبقهبند پیشنهادی در مقایسه با طبقهبندهای دیگر
برای دادهی  SC4002از پایگاه Sleep-Edf

زمان (ثانیه)

داده

بهینهسازی

طبقهبند

295

SC4002

-

KNN

513

SC4002

-

)DA (Linear

231

SC4002

-

)DA (Quadratic

216

SC4002

-

)DA (Mahalnobis

269

SC4002

-

Naïve Bayes

932

SC4002

-

RF

610

SC4002

SA

BPNN

شکل ( -)8منحنی  ROCبرای هر یک از  6حالت خواب
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جدول ( -)5عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با
الگوریتمهای مختلف
]Doroshenkov et al. [20
]Vural and Yildiz [19

-2کالس

-9کالس

-6کالس

-

]Liang et al. [17

-

]Liang et al. [13
]Kayikcioglu et al. [18

پژوهشهای پیشین در مجموعهی دادهی خواب پایگاه Sleep-EDF

-

]Ronzhina et al.[12

%96/90

-6کالس

-1کالس

-

-

-

%03/65

-

-

-

%33/63

-

-

%33/11

-

-

%60/39

-

%88/97

-

%62/35

-

%20/31

-

-

%76/70

]Zhu et al. [11

%97/90

%92/60

%89/30

%88/90

%87/50

]Hassan and Bhuiyan [10

%97/73

%93/55

%91/20

%55/30

%33/62

]Silveir et al.[15

%90/31

%93/90

%92/30

%91/50

%90/50

روش پیشنهادی

%98/20

%93/60

%92/21

%22/00

%93/20

جدول ( -)6ماتریس درهمریختگی برای هر یک از  6حالت خواب از پایگاه دادهی Sleep-EDF
)SEN(%

S4

S3

S2

S1

AWA

REM

22/4

5

0

566

566

63

9116

Expert
REM

26/7

0

0

6

91

9336

9

AWA

25/6

50

0

561

9339

66

223

S1

88/1

1

260

9102

0

96

62

S2

20/7

513

9656

522

0

1

51

S3

25/6

9363

590

99

0

5

0

S4

 -4بحث
سیگنال  EEGخواب شامل تعداد نمونههای یکسان برای هر
یک از  6حالت خواب نیست .در واقع ،تعداد توزیع دورهها در
حالتهای مختلف خواب بسیار بیثبات است .مشاهدهی جدول
( )2این حقیقت را ثابت میکند .در جدول ( )2مشاهده میشود
که بیش از نیمی از دورهها ،مربوط به حالت  AWAاست.
دورههای  S3 ،S1و  S4با توجه به سایر حالتها ،سهم کمتری را
در خواب افراد دارند .این مساله باعث عدم تعادل بین کالسها
در تجزیه و تحلیل سیگنالهای  EEGمیشود .عدم تعادل بین
کالسها مشکلی است که باعث ایجاد خطا و بایاس شدن
طبقهبند در هنگام طبقهبندی دادهها به سمت کالس اکثریت
میشود .در روش پیشنهادی ،برای حل این مشکل از درونیابی
مکعبی برای توازن بین کالسها استفاده شده است.
درونیابی ،ابزاری برای تقریب زدن دادههای نامشخص در بین
دادههای معلوم است .از جمله کاربردهای درونیابی در پردازش
تصویر و پردازش سیگنال است .از روشهای مرسوم درونیابی
یکبعدی میتوان به درونیابی چندجملهای و درونیابی بر
پایهی تبدیل فوریه اشاره کرد [ .]92در این مقاله ،برای برقراری
توازن بین کالسها از درونیابی چندجملهای استفاده شده

است .در این روش ،با استفاده از دادههای موجود ،یک تابع چند
جملهای بر دادهها برازش شده و سپس مقدار تابع در نقاط میانی
مورد نظر محاسبه خواهد شد .روشهای مختلفی برای درونیابی
چندجملهای وجود دارد ،که در روش پیشنهادی از درونیابی
مکعبی برای به توازن رساندن دادهها استفاده شده است .در
روش درونیابی مکعبی ،از الگوریتم درونیابی هرمیتی مکعبی
تکهای بین بردارهای  xو  yاستفاده میشود ،که نیاز به حافظه
و زمان اجرای بیشتری نسبت به روشهای دیگر درونیابی
دارد؛ البته دادههای حاصل از درونیابی پیوسته است .بدین
ترتیب ،کلیهی کالسها به باالترین دوره درونیابی شده و
مشکل عدم توازن کالسها حل خواهد شد.
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و چند ویژگی آماری از هر یک از سطوح تجزیه استخراج گردید.
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 در این. مورد استفاده قرار گرفت،تفکیک کالسها از یکدیگر
 صحت ویژگیهای بهینهی انتخاب شده از مدل ترکیبی،پژوهش
ANOVA  با استفاده از آزمون،الگوریتم تبرید و شبکهی عصبی
 نتایج نشان داد که انتخاب ویژگیهای آماری.بررسی شد
.مطلوب در تشخیص حالتهای مختلف خواب بسیار موثر است
 ضریب،کالس-6 کالس تا-2 نتایج الگوریتم برای طبقهبندی
 با توجه به باال، عالوه بر این. را ارائه میدهد%30 دقت باالی
 میتوان از آن برای تشخیص اختالالت،بودن دقت الگوریتم
 از جمله، رفتار و همچنین برای تشخیص بیماریها،خواب
 روش پیشنهادی برای. استفاده کرد،بیماری پارکینسون
 روند سرعت تشخیص اختالالت،تشخیص خودکار مراحل خواب
خواب را افزایش میدهد و همچنین میتواند برای دادههای
. مورد استفاده قرار گیردEEG حجیم
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