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 چکیده

یک ابزار  ست،ادر مسائلی که نیاز به پیش بینی  به خصوصاستفاده از شبکه عصبی در مسائل مختلف مورد توجه پژوهشگران است. 

به و روش آموزش پس انتشار خطا  MLPدو الیه با ساختار مصنوعیشبکه عصبی از در این پژوهش ما  .بسیار مفید محسوب می شود

پرداختیم. ابتدا شییبکه عصییبی را با اسییتفاده از الگوریتم  رقابت اسییتوماری آموزش داده و تسییت کردیم و  ECGپیش بینی سیییگنا  

ستیم  ستفاد %68توان صبی( با ا شبکه ع صبی را  PSOه از الگوریتم سیگنا  را پیش بینی کنیم و در ادامه این کار را )آموزش  شبکه ع

 پیش بینی کنیم.  %6/68آموزش  انجام دادیم و توانستیم  سیگنا  الکتروکاردیاگرام را با دقت حدود 

 کلمات کلیدی

 ICA، الگوریتم PSO، الگوریتم MLP، سیگنا  قلبی، شبکه عصبی ECG، یشبکه های عصبی مصنوع
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 مقدمه -1
گیری سرعت و نظم جریان قلب برای اندازه  ECGدهد.الکتروکاردیوگرام یک سیگنال الکتریکی است که فعالیت قلب را به صورت الکتریکی نشان می

دهد. یرا نشان مروند هایی که برای تنظیم ضربان قلب به کار میهای قلب و هرگونه صدمات ناشی از داروها و دستگاهو همچنین اندازه و موقعیت حفره
در پزشکی نوین بسیار مهم  ECGتفسیر  بنابراین دهداطالعات مهمی در مورد شرایط قلب بیمار می ECGبرای یک متخصص قلب و عروق سیگنال 

 [. 6است]

سال  ECGسیگنال  سط ویلیام اینتون  1966برای اولین بار در  صول پایه تو ست. هر چند ا ست آمده ا ستفاده میای که وی مطرح کرد بد شود، هنوز ا
لبی های فرد سالم نشان دهنده بیماری قها مطالعات زیادی در این زمینه شده است.  تغییر در نوع طبیعی ساختار شناخته شده سیگنالولی در طی سال

ست] سیگنال 9ا شخیص اختالالت قلبی به تجزیه تحلیل  سعی کردند برای ت کارهایی که در این زمینه انجام بپردازند، از جمله اولین  ECG[.  پزشکان 
بینی کرده و تا سکته قلبی را پیش ECGتوان به پژوهش انجام شده توسط  گیلبیرتو سیریا  اشاره کرد که توانست با تجزیه تحلیل سیگنال  گرفت می

 یهاگوریتمبینی نیاز داشت، خیلی بیشتر از الی پیشهای زمانی انجام داد.  زمانی که برابینی کند. البته وی این کار را با سریحدودی مرگ قلبی را پیش
سیگنال شت، تا در این زمان  ساعت نیاز دا شمند بود.  وی برای این کار به زمانی حدود نیم  سپس از روی آنها پیشهو ینی بهای موجود را ثبت کند.  و 

سیریا را می12سیگنال در لحظه آینده را انجام داد ] شرو در پیشتوان فردی پ[. گیلبیرتو  سیگنال ی ستی ECGبینی  هایی نامید. هر چند که کار وی کا
 های زمانی استفادهزمان زیادی که نیاز داشت برای ثبت سیگنال اشاره کرد.  و در ادامه اینکه چون وی از سری توان بهها میهم داشت، که از جمله آن

اف باز هم نتیجه به دست آمده دارای خطای زیادی بود.  با علم به این مشکالت در ادامه های سخت ریاضی داشت. با این اوصکرد، نیاز به حل رابطهمی
 های هوشمند را در پیش گرفتند، که تا حاال به نتایج جالبی رسیدند. محققان استفاده از الگوریتم

 

 و شبکه های عصبی ECGسیگنا   -2

 

 (ECG)الکتروکاردیوگرام  

برای  هان سیگنالای تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضله قلب می باشد. خروجی دستگاه الکتروکاردیوگراف است که ECGهای سیگنال
یا  واندازه گیری سرعت و تعداد ضربان قلب استفاده می شود، همچنین برای نشان دادن اندازه، شکل و موقعیت بطنها و برای تشخیص هرگونه آسیب 

 یها. ستتیگنال]12 [کنداطالعات زیادی را در باره شتترایط قلب بیمار برای یک کاردیولوسیستتت فراهم میب مورد استتتفاده قرار گرفته و بیماری در قل
ECG نشان داده شده است.  1 های خاص خود را دارند که در شکلشکل و ویژگی 

 
 

  ECGنمونه ای از سیگنا  : 1شکل 

 شبکه های عصبی پرسپترون  

سال  صنوعی را ووارن مک کالچ و والتر پیتز اولین ن 1660در  سازی رون م سیگنالوکردند. این نمدل های ورودی وزن دار را با یک مقدار رون مجموع 
صمیم  سه کرده و در مورد خروجی ت ستانه مقای سیگنالمیآ ستانه  های وزنگیرد. اگر مجموع  شده از مقدار آ صفر و در غیر این دار  شود خروجی  کمتر 
 [. 3کند ]صورت مقدار یک را به عنوان خروجی تولید می

ر این رونها دوهای عصبی پرسپترون را معرفی نمودند. نهای عصبی تحت عنوان شبکهفرانک روزنبالت و همکاران یک کالس از شبکه 1660در سال 
گیری قواعد یادگیری در آموزش مک کالچ و پیتز بودند.  روزنبالت نقش مهمی در شتتکلرونهای طراحی شتتده توستتط وهای مشتتابه با ننوع شتتبکه
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شت. وی ثابت کرد که قاعدهشبکه شخیص الگو دا سائل ت ستای حل م سپترون در را صحیح همگرا میی یادگیری او همواره به وزنهای پر ود.  شهای 
 [. 4کنند ]می   حتما مسئله را حل ها در صورت وجود پاسخ ، این بدین معنی است که  این شبکه

ای الیه ههایی هستند که ورودیهای جلو رونده، شبکهاست. شبکهخطا انتشار  پس تعلیم شهای پرسپترون، شبکه جلو رونده با رومدل عمومی شبکه
ار انتشآموزش پس های بعدی متصل بوده و در هر سطح  این مسئله صادق بوده تا به الیه خروجی برسد.  روال الیهنورون های های آن به رونواول ن

می شوند تا خطا در خروجی مینیمم تصحیح ارتباطی بین نورون ها های خروجی شبکه، وزنخطا در است که پس از مشخص شدن خطا به این صورت 
 .[3] شود.

 

 MLPد الیه شبکه های عصبی پرسپترون چن 

 بندی هستند.   ای بوده و یک راه حل سریع و مطمئن برای حل مسائل طبقهپرسپترون کماکان دارای اهمیت ویژه عصبی هایامروزه شبکه
ضی که به حل معادالت  سائل پیچیدة ریا سیاری از م سپترون چند الیه میغیر خطی منجر میپیچیده در ب شبکة پر سادگشود، یک  تعریف ی با تواند به 

های مستتئله یک الیة پنهان و یک الیة ها از یک الیة ورودی جهت اعمال ورودیوزن ها و توابع مناستتب مورد استتتفاده قرارگیرد. در این نوع شتتبکه
 [. 3]شود نمایند، استفاده میهای مسئله را ارائه میخروجی که نهایتاً پاسخ

وزن خود ضرب شده  در  iXالیه پنهان نشان داده شده است. )مدل به کار برده شده در شبیه سازی(.  ورودی   یک یک شبکه پرسپترون با 2در شکل 
سپس مجو وارد الیه دوم می ضرایب همه مشود )الیه پنهان( و  ست می iXوع  شده و مقدار معین به د سبه  آید و دو باره به عنوان ورودی وارد ها محا

سد ادامه شود و این پروالیه بعدی می ست می  سه تا زمانی که به الیه خروجی بر یابد و درالیه خروجی با اعمال تابع خروجی برروی آن، خروجی به د
 آید.می

 های استفاده شده در هر الیه در پژوهش حاضر  به صورت زیر است:الزم به ذکر است که تعداد نورون
 نرون  6الیه اول )الیه ورودی( -1

 نرون 3 الیه دوم )الیه پنهان( -2

 نرون1الیه آخر )الیه خروجی(  -3

 ها شرایط زیر وجود دارد:های مختلف به سیستم و یافتن بهترین جواب به دست آمد. در این شبکهالبته این مقادیر بعد از اعمال نورون 
 شود. های الیه بعدی متصل میهای هر الیه فقط به نروننرون -1

 شود.متصل میهای الیه بعدی هر نرون به تمامی نرون -2

 نورون های الیه ورودی در محاسبات نقش مهمی ندارند و وزن آنها ثابت و برابر یک است. این نورون ها فاقد تابع فعال سازی می باشد. -3

 
 

 
 

 شبکه عصبی پرسپترون چند الیه : 2شکل 

 
 

 MIT-BIH Arrhythmia Databaseبانک داده  -2-4
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 Physionetاستتتفاده شتتده استتت. این بانک داده در ستتایت  MIT-BIH Arrhythmia Database، 2009برای اجرای این پژوهش از بانک داده 
شامل  شد. این بانک داده  شامل  100از  ECGثبت  100موجود می با سنی  63مورد  سنی  43سال و  96تا  32مرد در محدوده  زن در همان محدوده 

 است. هر ثبت ثبت شامل ثبت از لیدهای باال و پایین می باشد.
و با بیت دیجیتال شده  11مشهودتری است، استفاده شده است. هر ثبت با  QRSدر این پژوهش از لید باال که از لحاظ ظاهری دارای کمپلکس  

 هرتز نمونه برداری انجام پذیرفته است. 390فرکانس 

 الگوریتمهای بهینه سازی  -3

 ICAالگوریتم رقابت استوماری 

جزء الگوریتم های بهینه سازی حوزه محاسبات تکاملی است. در حقیقت اگر   Imperialist Competitive Algorithmالگوریتم رقابت استعماری 
یند تکامل زیستی و طبیعی در طبیعت در نظر بگیریم، این الگوریتم )الگوریتم رقابت استعماری(  معادل مدل آازی ریاضی فرالگوریتم سنتیک  را معادل س

 سازی ریاضی تکامل اجتماعی است. 

ادفی که هر ت اولیه تصتهای تکاملی، این الگوریتم، نیز با تعدادی جمعیدهد. همانند دیگر الگوریتمفلوچارت الگوریتم پیشتنهادی را نشتان می  3 شتکل
یت نیز به شوند. باقیمانده جمعشود. تعدادی از بهترین عناصر جمعیت به عنوان امپریالیست انتخاب میشروع می ،شوندنامیده می کشورکدام از آنها یک 

کشند. یبه سمت خود م ،آیدکه در ادامه میشوند. استعمارگران بسته به قدرتشان، این مستعمرات را با یک روند خاص عنوان مستعمره، در نظر گرفته می
ستگی دارد. در حا ت لقدرت کل هر امپراطوری، به هر دو بخش تشکیل دهنده آن یعنی کشور امپریالیست )به عنوان هسته مرکزی( و مستعمرات آن، ب

دل در صدی از میانگین قدرت مستعمرات آن، مریاضی، این وابستگی با تعریف قدرت امپراطوری به صورت مجموع قدرت کشور امپریالیست، به اضافه 
شکل ست. با  ستی میان آنگیری امپراطوریشده ا شروع میهای اولیه، رقابت امپریالی ستعماری، موفق شود. هر امپراطوریها  ای که نتواند در رقابت ا

بت استتتتعماری، حذف خواهد شتتتد. بنابراین بقای یک عمل کرده و بر قدرت خود بیفزاید )و یا حداقل از کاهش نفوذش جلوگیری کند(، از صتتتحنه رقا
های های رقیب، و به ستتتیطره در آوردن آنها خواهد بود. در نتیجه، در جریان رقابتامپراطوری، وابستتتته به قدرت آن در جذب مستتتتعمرات امپراطوری

ود، ها برای افزایش قدرت ختر، حذف خواهند شد. امپراطوریهای ضعیفهای بزرگتر افزوده شده و امپراطوریامپریالیستی، به تدریج بر قدرت امپراطوری
 مجبور خواهند شد تا مستعمرات خود را نیز پیشرفت دهند.
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  ICAفلوچارت الگوریتم : 3شکل 

 
ستعمرات، از لحاظ قدرت به امپراطوری شت زمان، م شاهد یک نوع همگرایی ها نزدیکبا گذ شد و  ستعماری، تر خواهند  خواهیم بود. حد نهایی رقابت ا

 زمانی است که یک امپراطوری واحد در دنیا داشته باشیم، با مستمراتی که از لحاظ موقعیت، به خود کشور امپریالیست، خیلی نزدیک هستند.

 کنیم.اد میشوند، ایج سئله را که باید بهینههای مهای مسئله، است. ما یک آرایه از متغیرسازی، هدف یافتن یک جواب بهینه بر حسب متغیردر بهینه

 PSOالگوریتم ازدحام ذرات  

یک الگوریتم محاستتبه ای  PSOد. مطرح شتت 1666، اولین بار توستتط کندی و ابرهارت در ستتال Particle Swarm Optimizationه الگوریتم یدا
 هاالگوریتم، رفتار اجتماعی حیوانات، همانند حرکت دسته جمعی پرندگان و ماهی باشد. منبع الهام اینو براساس تکرار می، تکاملی الهام گرفته از طبیعت

 . همانطور که از اسمش پیداست یک روش بهینه سازی مبتنی بر انبوهی از ذرات است.می باشد
 حجم و خصوصیات کیفی در است که جوابهای ممکن در یک مسئله بهینه سازی بصورت پرندگانی بدون صورت  اینبه  PSOمبنای توسعه الگوریتم 

بعدی پرواز کرده و مسیر حرکت خود در فضای جستجو را بر  nنظر گرفته می شوند که از آنان به عنوان ذرات یاد می شود، این پرندگان در یک فضای 
 اساس تجارب گذشته خود و همسایگانش تغییر می دهند. 

در یافتن جواب بهینة  PSOر آیی قابل قبولی دارد. پس با توجه به این قابلیت الگوریتم دارای ستتاختاری ستتاده بوده و در عین حال کا PSOالگوریتم 
 سراسری با احتمال بسیار باال و نرخ همگرایی باال، از این الگوریتم برای آموزش شبکه های عصبی استفاده شده است.
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 از شبکه های عصبیبا استفاده  ECGپیش بینی سیگنا   -4
ر این تواند به سادگی انجام گیرد و نتایج بهتری داشته باشد ولی ذکبینی با استفاده از آن میگیرد لذا پیشه آسانی صورت میهای عصبی بآموزش شبکه

ها تعداد الیه یند ازآبینی ما زمانی به واقعیت نزدیک خواهد بود که ما بتوانیم شبکه را به درستی آموزش دهیم و در این فرمطلب ضروری است که پیش
 های مناسب استفاده کنیم. رونونو 
 

 ICAبا استفاده از الگوریتم  ECGبینی سیگنا   پیش 4-1

صبی و الگوریتم شبکه ع ستعماری  در این پژوهش ابتدا از ترکیب  ست. به این معنی که وزنرقابت ا شده ا ستفاده  ستا صبی، با ا شبکه ع فاده از های 
ستعماری الگوریتم  ستفاده ازتابع  رقابت ا سپس با ا سط کاربر باید تعیین گردد. یعنی تعداد نورون ها.  صبی تو شبکه ع ساختار  تعیین می گردد. در ابتدا 

TrainUsing_ICA_Fcn.mستعماری تعیین می ستفاده از الگوریتم  رقابت ا صبی با ا شبکه ع سازی( وزن های  شبیه  یتم گردد. می دانیم الگور)در 
ICA کمینه کردن یک تابع هدف را دارا می باشتتتد، تابع هدفی که در این جا باید کمینه شتتتود اختالف داده های واقعی و داده های  قابلیت بهینه و

شده و اختالف آن با داده های  سبه  صبی محا شبکه ع شدند، خروجی  ضرایب وزن ها که انتخاب  شد. یعنی در هر مرحله  صبی می با شبکه ع خروجی 
 در واقع مقدار تابع هدف می باشد. واقعی به دست می آید که

شروع ما  ست آمده بعد از بهینه  Datasetسیگنال در  16برای  ست کردیم و در ادامه  با توجه به خروجی به د شبکه را آموزش داده و ت قرار دادیم و 
ستعماری )شکل  ( که با بهینه سازی وزنها شبکه عصبی بهتر آموزش دیده و در نتیجه سیگنالی که پیش بینی 4سازی وزنها به وسیله الگوریتم رقابت ا

شده صبی با وزنهای بهینه  شبکه ع ست  ست. خطای ت سیار نزدیک ا سیگنال واقعی ب ست به  شکل  کرده ا ست که دلیل آن انتخاب 5) ( کاهش یافته ا
 وزنهای مناسب برای ورودی های شبکه عصبی مصنوعی است.

 

 
 

 در آموزش  ICAاستفاده از الگوریتم پیش بینی شده توسط شبکه عصبی با واقوی و  سیگنا  :4شکل 
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 ICAبا الگوریتم  خطای سیگنا  پیش بینی  شده توسط شبکه عصبی بود از بهینه سازی وزنها :5 شکل

 
شبک صل آموزش  شد حا ست که با  هدو نمودار باال همانطور که در توضیحات قبلی هم بیان  ستعماری ا ستفاده از الگوریتم رقابت ا های عصبی با ا

 سیگنال در پایگاه داده آمده است. 100پایگاه داده به دست آمده اند و حال در جدول زیر نتیجه حاصل از وجود  دریافت شده از  سیگنال 16
 

  ICAپاسخ شبکه های عصبی با وزنهای بهینه شده با الگوریتم  :1جدو  

روش بهینه 
 سازی شبکه عصبی

در صد خطای 
 (MSE)شبکه عصبی

تعداد دوره 
 آموزشی

(Epoch) 

زمان 
 پردازش

 )ثانیه(

الگوریتم 
 رقابت استعماری

 

 
13.93 

 
103 

 
200.9 

 PSOبا استفاده از الگوریتم ECGبینی سیگنا   پیش 4-2
سیگنال  PSOدر این بخش از الگوریتم  صبی جهت پیش بینی  شبکه ع سازی وزنهای  شد. در این مرحله نیز از   ECGبرای بهینه  ستفاده   15ا

 حاصل پیش بینی می باشد. 7و  6استفاده شد که شکلهای  Datasetسیگنال موجود در 

 
 در آموزش PSOاز الگوریتم  : سیگنا  واقوی و پیش بینی شده توسط شبکه عصبی با استفاده8شکل 
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 ICA: خطای سیگنا  پیش بینی  شده توسط شبکه عصبی بود از بهینه سازی وزنها با الگوریتم 8شکل 

 
نتایج  2نشان داده و در جدول  PSOبا استفاده از بهینه سازی شبکه عصبی توسط الگوریتم  ECGنتیجه پیش بینی سیگنال   3 و 9 در شکلهای

 حاصل از این پیش بینی آمده است.
 
 
 
 
 
 

  ICAپاسخ شبکه های عصبی با وزنهای بهینه شده با الگوریتم  :2جدو  
روش بهینه 
 سازی شبکه عصبی

در صد خطای شبکه 
 (MSE)عصبی

تعداد دوره 
 آموزشی

(Epoch) 

 زمان پردازش
 )ثانیه(

PSO 
 

12.90 103 200.9 

 نتیجه -5
شند.  سیگنال الکتروکاردیاگرام  می با ست آمده می توان گفت که هر دو روش قادر به پیش بینی  سی نتایج به د شوقتی کبا برر بکه عصبی با ه آموزش 

د به استفاده ش PSOالگوریتم وقتی که از  پیش بینی کند و دقت توانست پیش بینی %99شبکه عصبی با ذقت  انجام گرفت ICAاستفاده از  الگوریتم 
 است. ICAدر آموزش شبکه عصبی نسبت به الگوریتم  PSOیافت که نشان دهنده برتری الگوریتم افزایش  87.8%

دو روش پیشنهادی ما از لحاظ دقت در پیش بینی سیگنال بهتراز پژوهشهای  مشابه  با بررسی نتایج پژوهشهای گذشته و پژوهش حاضر معلوم شد که
می تواند آن را پیش بینی کند. و در این روش قادر هستتتیم به تعداد ستتیگنالهایی که   ECGثانیه از ستتیگنال 30الی  20قبلی استتت و همچنین با ثبت 

 شبکه را آموزش دادیم سیگنال الکتروکاردیاگرام  را پیش بینی کنیم. 
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