Computational Intelligence in Electrical Engineering, Vol. 9, No. 1, 2018

Automatic Stage Scoring of Single-Channel Sleep EEG using CEEMD of
Genetic Algorithm and Neural Network
S. Sheykhivand, MSc Student1, T. Yousefi Rezaii, Assistant Professor2, Z. Mousavi3,
PhD Student, S. Meshgini4, Assistant Professor
1

Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran,
s.sheykhivand95@tabrizu.ac.ir
2
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran,
yousefi@tabrizu.ac.ir
3
Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran,
z.mousavi2014@yahoo.com
4
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran,
meshgini@tabrizu.ac.ir
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 presented for
automatic recognition of sleep stages using complete ensemble empirical mode decomposition and
combined model of genetic algorithm and neural network. The signal is decomposed into IMFs using
the complete ensemble empirical mode decomposition and statistical properties of each of the inherent
state functions are extracted. In order to optimize and reduce the dimension of the feature vectors, a
hybrid model of genetic algorithm and multi-layer propagation neural network is used. Then,
McNemar's test is used to confirm the accuracy of the selected features. The final classification is
performed on these optimized properties by a perceptron neural network with a hidden layer. On the
average, classification accuracy of 98.9%, 97.1%, 96.7%, 94.8% and 93.8% are obtained respectively
for 2, 3, 4, 5 and 6 classes with corresponding Kappa cohen coefficients of 0.98, 0.95, 0.95, 0.83 and
0.90. The results prove that the proposed sleep stage classification method has better performance
compared to the previously existing methods.
Keywords: EEG, GA, CEEMD, Neural network, Statistical features.
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چکیده:

استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل خواب در کاربردهای پزشکی بهمنظور کاهش حجم کار

پزشکان در تجزیه و تحلیل دادههای خواب با بازرسی بصری یکی از مسئلههای مهم در سالهای اخیر است .در این مقاله،
الگوریتمی مبتنی بر  EEGتککاناله برای شناسایی خودکار مراحل خواب با استفاده از روش تجزیة حالت تجربی دستهای کامل
و مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکة عصبی ارائه میشود .سیگنال با استفاده از تجزیة حالت تجربی دستهای کامل به توابع
حالت ذاتی خود ،تجزیه و ویژگیهای آماری از هریک از توابع حالت ذاتی استخراج میشود .برای بهینهسازی و کاهش ابعاد
بردارهای ویژگی از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکة عصبی چندالیه پس انتشار خطا استفاده شده است .سپس از آزمون
مکنمار برای تأیید صحت ویژگیهای بهینه استفاده میشود .شبکة عصبی پرسپترون با یک الیه پنهان ،طبقهبندی نهایی روی این
ویژگیهای بهینهشده را انجام میدهد و بهطور میانگین برای طبقهبندی -2کالس تا -6کالس ،مراحل مختلف خواب بهترتیب
صحت  %94/80 ،%96/70 ،%97/10 ،%98/90و  %93/80و ضریب کاپا کوهن  0/83 ،0/95 ،0/95 ،0/98و  0/9را فراهم میکند و
نشان میدهد روش پیشنهادی ،درصد موفقیت بیشتری در طبقهبندی مراحل خواب نسبت به پژوهشهای پیشین دارد.

واژههای

کلیدی ،EEG :الگوریتم ژنتیک ،تجزیة حالت تجربی دستهای کامل ،شبکة عصبی ،ویژگیهای آماری

 -1مقدمه

1

دفاعی بدن را سبب میشرود [ .]1همچنرین باعر

فعالیتهای سوختوساز مغز در فرد پس از  24ساعت
بیداری پایدار به طور چشمگیری کاهش می یابد .محرومیت
از خواب ،کاهش درجة حررار

بردن ،کراهش آزادسرازی

هورمون رشد ،تغییر ریتم ضرربان للرب و ضرعف سیسرتم
تاریخ ارسال مقاله1396/11/28 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/03/23 :
نام نویسندة مسئول :توحید یوسفی رضایی
نشانی نویسندة مسئول :ایران ،تبریز ،دانشگاه تبریز ،دانشکدة برق و
کامپیوتر

ایجراد

خواب آلودگی ،نداشتن تمرکز و کاهش حافظه خواهد شرد
[ .]2پزشک متخصص در درمران برالینی ،تجزیره و تحلیرل
مراحل خواب را به طور معمول براساس بررسی بصری ،برا
خوابیرردن بیمرررار در بیمارسرررتان و انرردازهگیر رریهرررای
پلیسومنوگرافی )PSG( 1با مجموعهای از توصیههای آکادمی
پزشکی  AASMانجام میدهد [ .]3اندازهگیریهرای PSG
2

3

شامل الکتروانسفالوگرام ( ،)EEGالکترومایوگرام ()EMG
4

و الکترواکولوگرام ( )EOGاست [ .]4در روش سرنتی ،در
طول مد

 8ساعت خواب ،بازرسی بصری  2تا  4ساعت

روی فرد مدنظر انجام میشود .نظار

مراحرل خرواب بره

شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال  EEGتککاناله با استفاده از تجزیة حالت تجربی ...
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شیوة سنتی براساس بررسری بصرری برهعلرت خسرتگی و

[ ]19و تجزیة حالت تجربی ]20[ 5برای پردازش سیگنال در

نیازمندبودن به منابع انسانی متخصص ،امرری ناخوشرایند،

جداسازی مراحل خواب استفاده میشوند .همچنرین بررای

ولتگیر و همراه خطا است [ .]6 ،5همچنین موجب صحت

بخش طبقهبندی ،مدلهای مختلفی استفاده میشود که شامل

زیر  %90در تحلیل و تشخیص بیماری فرد مدنظر خواهرد

ماشین بردار پشتیبان ،]15[ 6شبکة عصربی ]17[ 7و حردالل
8

شد [ .]7در آزمایش های بالینی نیز در برخی موارد ممکرن

مربعا جزئی [ ]18هستند .رونژینا و همکاران با استفاده از

است به تشخیص سریع مراحل خواب نیراز باشرد [.]9 ،8

از چگالی طیفی توان )PSD( 9سیگنال های  EEGبه همراه

تجزیه و تحلیل مراحل خواب بره شریوة سرنتی برا چنرین

شبکة عصبی مصنوعی ،طرح مبتنی بر  EEGترککانالره را

شرایطی مراحل خواب را نشان نمیدهد .عوامرل ذکرشرده

ارائه دادند [ .]21الجنل و همکاران از ویژگیهای مختلف از

اهمیت دسته بندی خودکار را نشان میدهد .همچنرین ،ایرن

لبیل آنتروپی ،خطای پیش بینی خطی ،واریرانس ،چرولگی،

عامل بر مطالعه روی افراد در مقیاس وسریع در تحقیقرا

کشیدگی ،آنتروپی پیمایش و ماشین بردار پشتیبان چندطبقه

تأثیر میگذارد [ .]11 ،10بررسری خودکرار

روی  EOG ،EMGو  EEGبررای ثبرت خودکرار مراحررل

فرایند تجزیه و تحلیل مراحل خواب عالوه بر اینکه موجب

خواب استفاده کردند [ .]8پکر و همکاران ،ترکیبی از تبدیل

تشخیص سریع میشود افزایش صحت در تشخیص را نیز

موجک ( )DT-CWTو شبکة عصبی مبتنی بر تراگوچی را

سبب خواهد شد [ PSG .]12فرایندی پرهزینه و برای بیمار

برای ثبت خودکار مراحل خواب از یک کانال  EEGاستفاده

ناخوشایند است و مناسب نیست []14 ،13؛ با ایرن حرال،

کردهاند [ .]21کراکستا و همکراران ،ویژگریهرای بسریاری

ثبت داده و تجزیه و تحلیل با انردازه گیرریهرای  PSGبرا

ازجمله دامنة متوسط ،واریانس و لدر

طیفی را از دادههای

تعدادی از چالش های فنی بهویژه در خانه مواجه است؛ بره

جمع آوریشده از شش کانال  ،EEGدو کانال  EOGو یک

همین دلیل سیگنال های  EEGبرای ثبت داده بسیار سادهتر

کانال  ،EMGاستخراج و با استفاده از معیارهای درجه دوم

بر خواب در خانه

تحلیل و بررسی کردند [ .]22لیانگ و همکاران با استفاده از

محسوب میشوند .بیشتر الگوریتم های شناسرایی خودکرار

ویژگیهای مبتنی بر آنتروپی  Renyiاستخراجشده ،از توزی ع

مراحل خواب به منظور تشخیص صحیح بره بریش از یرک

فرکانس های مختلف برای شناسایی مراحل مختلف خواب

کانال نیاز دارند .شناسایی خودکار مراحل خواب مبتنی برر

با  EEGترککانرال اسرتفاده کردنرد [ .]23زو و همکراران،

کراهش

گراف دیداری و گراف افقی را از سیگنال  EEGتککانالره

کیفیت ثبت داده خواهد شد []15؛ بدین ترتیب ،استفاده از

تولید کردند و نه ویژگی از آنها را برای طبقهبندی با استفاده

سیگنال های حاصل از  EEGبه الگوریتم مکانیابی سیگنال

از ماشین بردار پشتیبان به کرار گرفتنرد [ .]15کیکسریگولو،

خواب برای استفاده از حدالل تعرداد کانرال هرای سریگنال

10

خواب بهشد

هستند و جایگزین مناسبی برای نظار

چندکانال محدودیت هایی ایجاد مریکنرد و باعر

طرح استخراج ویژگی مبتنی بر فناوری مدل خودبازگشت ی

جزئی )PLS( 11را بررای

فیزیولوژیک نیاز دارد [ .]16استفاده از کانال سیگنال ،EEG

( )ARو الگوریتم حدالل مربعا

ضمن راحتی بسیار برای بیمار ،در دستگاههای پرتابل EEG

طبقهبندی مراحل خواب ارائه داد [.]18

افزایش عمر باتری خواهد شد .همچنرین ،تشرخیص

روش تجزیة حالرت تجربری از مهرمتررین روشهرای

تککاناله سریعتر (حجم محاسباتی کمتر) ،ازنظر جایگذاری

پردازش سیگنال در حوزة زمان  -فرکانس است که هوانگ

الکترودها راحتتر و ازنظر هزینه ارزانتر خواهد بود [ ]11؛

و همکاران ( )1998آن را معرفی و مطالعه کردنرد [ .]24برا

درنتیجه ،شناسایی خودکار مراحل خرواب مبتنری برر یرک

اعمال این روش هر سیگنال به تعدادی ترابع حالرت ذاتری

کانال ،توجه جامعة تحقیق خواب را به خرود جلرب کررده

تجزیه مریشرود و در پرردازش سریگنالهرای غیرخطری و

است.

غیرثابت استفاده میشوند .امکان تعیین فرکرانس لحظره ای

باع

روش های مختلفی مانند توزیع زمان و فرکرانس [،]17
نظریة گراف [ ،]15مدلسازی سیگنال [ ،]18تبدیل موجک

سیگنال با ترکیب این روش با تبدیل هیلبر ازجمله مزایای
روش تجزیة حالت تجربی است .اگرچه روش تجزیة حالت
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تجربی یکی از لویترین روش های پردازش سیگنال است،

17
جدول ( :)1شرح کالسهای مختلف در این کار

مشکالتی همچون پدیدة اختالط حالت ها و نداشتن معیرار

کالس

تولف لوی در فرایند غربال را دارند .فالندرین و همکاران

6

REM , AWA, S1, S2, S3, S4

روش تجزیرة حالرت

5

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

4

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

3

)REM, AWA, NREM (S1-S4

2

Sleep (REM & NREM), AWA

( )2005برای رفع برخی از مشکال

تجربی ،افزودن نویز سفید را پیشنهاد کردند [ .]25هوانگ و
همکاران ( ،)2009روش تجزیة حالت تجربی دسرتهای 12را

حالتهای خواب

برای رفع مشکل اخرتالط حالرتهرا معرفری کردنرد [.]26
تیسنالس و همکاران ،تجزیه و تحلیل زمان فرکانس را برای

زیر تدوین شده اسرت؛ بخرش ،2

ادامة مقاله بهصور

استخراج ویژگی انجام دادند و برای طبقه بندی از الگوریتم

طرح استخراج ویژگیها را مشخص کرده است و عملکررد

رمزگذار خودکار انباشته شده استفاده کردند [ .]17باتوجهبه

آن را تجزیه و تحلیل میکند .سرپس انتخراب ویژگریهرا،

انجامشده در پژوهشهای پیشین ،معلوم شد بیشتر

الگوریتم  GAو شبکة عصبی توضیح داده میشود .در بخش

مطالعا

الگوریتم های موجود برای شناسایی خودکار مراحل خواب
به بیش از یک کانال نیاز دارند؛ بنابراین ،این موضوع بررای
بیمار ناراحتکننده است و مانع سرنجش دسرتگاه نظرار
خواب در خانه میشود .همچنین معلوم شد پرژوهشهرای
پیشین در طبقهبندی مراحل مختلف خواب صحت زیر %90
ارائه دادند و ازنظر محاسباتی پیچیده و زمانبر هستند .ایرن
نکتة کلیدی پژوهشی است که در این مقاله بررسی خواهد
شد.
در این مقاله برای شناسایی خودکار مراحل خرواب از

 ،3دادههای آزمایشی و نتایج تجربی بررسی میشوند .بخش
 4دربارة اهمیت نتایج بح

میکند؛ در نهایت ،بخش  5به

نتیجهگیری مربوط میشود.

 -2مواد و روشها
در این بخش ابتدا استخراج ویژگیها تشریح میشود و
سپس انتخاب ویژگیهرا ،الگروریتم  GAو شربکة عصربی
بررسی میشوند .شکل ( )1طرح کلی از روش پیشنهادی را
ارائه میدهد.

روش تجزیة حالت تجربی دسته ای کامرل و مردل ترکیبری
الگوریتم ژنتیک و شبکة عصبی اسرتفاده شرده اسرت .ایرن
پژوهش مبتنی بر شش حالت خواب مطرابق برا اسرتاندارد
 13R & Kاست که شامل حالرت بیردار ( ،)AWAمراحرل
حرکتی غیرسریع چشرم ( )s1-s4و حرکرت سرریع چشرم
( )REMاست .این کالسها در جدول ( )1شرح داده شده

شکل ( :)1فلوچارتی از طرح پیشنهادی برای شناسایی خودکار

است .در روش پیشنهادی ،سیگنال با استفاده از روش تجزیة

مراحل خواب

حالت تجربی دسته ای کامل به توابرع حالرت ذاتری خرود،
تجزیه و چند ویژگی آماری از هریک از توابع حالت ذاتری
استخراج میشود .سرپس برا اسرتفاده از ترکیرب الگروریتم
ژنتیک )GA( 14و شبکة عصبی ( ) 15MLPویژگیهای مهم،
انتخاب و بهمنزلة ورودی طبقهبند ( )16BPNNبرای تفکیک
کالسها از یکدیگر استفاده میشوند.

 -1- 2تجزیۀ حالتت تجربتی دستته ای کامتل

17

()CEEMD
هر سیگنال با استفاده از روش تجزیة حالت تجربی بره
مجموعه ای از توابع تک مؤلفهای به نام توابع حالرت ذاتری
تجزیه خواهد شد .یک تابع حالت ذاتی مشرابه یرک ترابع
هارمونیک است ،با این تفاو

که مانند یک تابع هارمونیک

دامنرره و بسررامد ثابررت نرردارد و بسررامدهای گونرراگونی بررا

شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال  EEGتککاناله با استفاده از تجزیة حالت تجربی ...

18

دامنه های متفاو

دارد .در هر مرحله از تجزیة سیگنال بره

مؤلفه های فرکانسی آن ،ابتدا مؤلفههایی با فرکانس باال جدا
میشوند و این روند ادامه پیدا میکند تا در نهایت مؤلفهای
با کمترین فرکانس بالی بماند [ .]24اختالط حالت ها شاید
رایجترین مسئله ای است که هنگام کار با الگروریتم تجزیرة
حالت تجربی با آن مواجه خواهیم شد .یک سیگنال خاص
ممکن است هر بار به توابع حالت ذاتی یکسانی جداسازی

rk  r( k 1)  IMFK

()4

 - 5برررای محاسرربة  IMFK 1ام از  i  1, 2, 3...مقرردار
 IMFمانند لسمت اول حساب میشود.
()5

1 I
 E1 rk   E K [w i ]
I i 1

IMF( K 1) 

 - 6این فرایند تا زمانی تکرار میشود که بالیماندة بیش
از  2اکسترمم نداشته باشد.

نشود؛ این مشکل ،کار را برای استخراج ویژگری ،آمروزش

حال با داشتن IMFهرا ،فرکرانس لحظره ای برا تبردیل

مدل و تشخیص الگو سخت میکند .روش تجزیرة حالرت

هیلبر

محاسبه میشود .فرکانس لحظه ای به دستآمرده از

تجربی دسته ای با نظریة اضافهکرردن نرویز سرفید در تمرام

هر  IMFبا تبدیل هیلبر

مراحل تجزیة سیگنال برای حل این مشکل معرفی شد .ای ن

فرکانس لحظهای متغیر نمایش داده میشود.

بهصرور

نمایشری دوبعردی از

کار پدیدة اختالط حالتها را بهطور مؤثری از بین خواهرد

 CEEMDبهطور کامل بر دادهها مبتنی است و برخالف

برد .همة داده ها تقریباً به نویز آغشتهاند .در مواردی دادهها

تبدیل موجک به عمل پیشفرض پایه تکیه نمیکند .این دو

جداگانه ای به دسرت مریآینرد کره خرود بره

ویژگرری CEEMD ،را برره ابررزار مناسررب برررای تحلیررل

نویزهای مختلفی آغشتهاند [ .]27 ،26روش تجزیة حالرت

سیگنال های غیرخطی و غیرثابت مانند  EEGتبدیل میکند.

تجربی دستهای کامل در جداسازی طیفی حالتها نسبت به

 ،CEEMDمسئلة اختالط موجها را نیز حل خواهرد کررد.

روش تجزیة حالت تجربی دستهای عملکرد بهتری را نشان

شکل ( )2نشان دهندة تفاو

در میان IMFها برای مراحرل

میدهد و در تکرارهای کمتری به جواب میرسد؛ درنتیجه،

مختلف خواب است.

از مشاهدا

ازلحاظ محاسباتی هزینة کمتری دارد.
روش تجزیة حالت تجربی دستهای کامل در مراحل زیر
بیان میشود []28؛
 - 1ابتدا در هر مرحله ،درصدی از نویز گوسین به داده
اضافه میشود .برای

I

نویز مختلف گوسری  EMDانجرام

میشود و مقردار  IMFاول از میرانگین

I

مرود بره دسرت

میآید.
1 I
]  E1[x  w i
I i 1

()1

IMF1 

 - 2سپس مقدار  r1از رابطة زیر محاسبه میشود.
r1  x - IMF1

()2

 - 3برررای برره دسررت آوردن  IMF2بایررد از مقرردار
]  IMF ، r1+ε E1[ωiرا به دست آورد که ماننرد لسرمت اول
1

 i  1, 2, 3....است.
()3

1 I
 E1 r1   E1[w i ]
I i 1

IMF2 

 - 4برای  K  2, ..., kمقدار بالیمانده  Kام بهصور
زیر حساب میشود.

شکل ( IMF4 :)2و  IMF5استخراجشده از CEEMD

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال نهم ،شماره اول ،بهار 97

 -2- 2ویژگیها

()12

پس از تجزیة سیگنال به توابع حالت ذاتری خرود ،نره
ویژگی آماری از هریک از توابع حالت ذاتی گرفته میشود.
این ویژگیها در زیر ارائه شدهاند:

)(N  1

N
2
)) n 1(x (n

این ویژگی ،ماهیت ضربه ای سیگنال را بیان میکنرد و

power (x (n )) 

N

خواهد بود.

Mumentum 4 

 - 8فاکتور ضربه

دارد؛ این ویژگی بهصور

که )  x (nسیگنال اصلی و  Nتعرداد نمونرههرای سریگنال

()13

زیاد و گذرا بسیار کاربرد

زیر محاسبه میشود.

)) Max (x (n
Impulse Factor 
1 N
)  x (n
N n 1

 - 9انرژی

 - 2میانگین

میزان انرژی یک سیگنال بیانکنندة میزان اغتشراش آن
N
) n 1x (n

()7

N

Mean (x (n )) 

 )2

()8

M

i

 (x
i 0

1
M

2 

میانگین را نشان میدهد .هنگامی که میرانگین سریگنال بره
سمت صفر میل کند ،انحراف از معیار و میزان مؤثر سیگنال
با هم برابر میشوند.
2
N
n 1 x (n )  Mean (x (n )) 
N 1

STD (x (n )) 

ویژگیهای  3و  4و همچنین ویژگیهای  6و  7به یکدیگر
با استخراج ویژگی از هر  ،IMFویژگیهای مطلوب انتخاب
شده است.

این ویژگی کشیدگی تابع چگالی احتمال سیگنال به یک
سمت را نشان میدهد که بهصور

زیر محاسبه میشود:

xi   4
)


N

(
i 1

1
N

Kurtosis 

 - 6چولگی
چولگی ،معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع است
زیر محاسبه میشود.

مطلوب
و ویژگیهای نامطلوب حذف میشروند .انتخراب ویژگری
راه حل لطعی ندارد؛ ولی با تبدیل آن به مسئلة بهینهسازی و
با کمک الگوریتم های متنوع ،برهخصروص الگروریتم هرای
هوشمند ،ویژگیهای مناسب انتخاب مریشروند .در روش
پیشنهادی برای یافتن ویژگیهای مناسرب از مردل ترکیبری
الگوریتم  GAو شبکة عصبی  MLPاستفاده شرده اسرت و
در ادامه از آزمرون مرکنمرار ( )McNemar'sبررای تأییرد
صحت ویژگیهای مطلروب اسرتفاده مریشرود کره سرطح

 xi   
 
i 1
N

 

1
N

Skewness 

معناداری آماری دارند.
 -4- 2ساختار ترکیبی شبکۀ  MLPو GA

 - 7گشتاور مرتبه 4
مقدار نرمالشدة سیگنال نسربت بره میرانگین را نشران
میدهد؛ این ویژگی بهصور

ویژگتیهتای آمتاری

پس از استخراج ویژگیها ،ویژگیهای مطلوب ،انتخاب

 - 5کشیدگی

()11

ویژگی به کار برده شده اسرت کره در مجمروع 9  11=99

 -3- 2انتخاب و کتاه

3

2
Energy  N
n 1 x (n )

ویژگی استخراج مریشرود .برا در نظرر گررفتن وابسرتگی

این ویژگی میزان پراکندگی مقادیر سیگنال نسربت بره

()10

زیر محاسبه میشود.

در این مقاله ،یازده حالرت ذاتری اول بررای اسرتخراج

 - 4انحراف از معیار استاندارد

()9

است؛ این ویژگی بهصور
()14

 - 3واریانس

و بهصور

4
N
n 1 x (n )  Mean (x (n )) 

برای پایش سیگنالهای با تغییرا

 - 1توان
()6

19

زیر محاسبه میشود.

در روش پیشنهادی برای جستجوی ویژگیهای بهینه به
کمرک الگرروریتم ژنتیرک ،ابترردا جمعیرت اولیرره شررامل 20
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کروموزوم تولید میشود .ژنهای این کروموزومها بهصور
باینری است و تنها مقادیر صفر و یک دارنرد؛ مقردار یرک
نشان دهندة وجود ویژگی با اندیس مربوطه و مقردار صرفر
نشاندهندة نبود ویژگی مدنظر در ساختار الگوی ژنی است.
مراحل الگوریتم ژنتیک با تقابل تکنقطه ای و جهرشهرای
وارونهساز صور گرفته است .در مسئلة بهینهسازی ،فضای
جستجو باتوجهبه لاعدة شمارش  n rبرابر است با:
Energyfunction : 2number of features  299  6.33 1029

مشاهده میشود ابعاد فضای جستجو برابر 6/33  1029

1
) MSE (net

()20

fitness function 

در این مقاله پس از استخراج ویژگریهرا از هریرک از
توابع حالت ذاتی ،برای انتخاب ویژگیهای مطلوب ،از مدل
ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکة عصبی استفاده مریشرود و
 99ویژگی استخراجشده از توابع حالت ذاتی به  29ویژگی
کاهش مییابد.

 -1-4-2تأیید ویژگیهتای انتختابی بتا استتفاده از
آنالیز آماری
در این مقاله از آزمون مرکنمرار بررای تأییرد صرحت

حالت است.
شبکة عصبی ،شبکة چندالیة پرسرپترون تحرت لاعردة

ویژگیهای بهینهشدة حاصرل از الگروریتم ژنتیرک اسرتفاده

پسانتشار خطا با استفاده از تابع آموزش با عنوان لونبرگ -

میشود .آزمونها در نرمافزار پایتون در سطوح اطمینان %95

مررارکوا

اسررت .معمرراری شرربکة عصرربی بررهصررور

انجام میشوند .ویژگیها لبل و بعد از بهینهسازی با استفاده

 feed-forwardدر نظر گرفته شده است [ .]29در هرر برار

از این آزمون آزمایش میشوند .اگر  p-valueحاصرلشرده

آموزش شبکة عصبی مقدار  %50دادهها ،مجموعة آموزشی و

بعد از انجام این آزمون ،کوچکتر از  0/05باشرد ،صرحت

 %50دادهها مجموعة آزمایشی به کار گرفتره مریشروند؛ در

ویژگیهای انتخابی تأیید خواهد شد.

نهایت مقدار  18MSEشبکه برای هر بردار ویژگی ورودی،
محاسبه و برای محاسبة خطای شبکة عصبی از روابط زیرر

 -3بررسی نتایج

استفاده میشود:

 -1- 3مجموعۀ دادههای EEG

()15

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

()16

) y j  f j (net j

مردان و زنان لفقازی ( 21- 35ساله) بدون استفاده از هریچ

()17

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

دارویی به دست آمده است .این دادهها از بانک Sleep-EDF

m

که  ،dخروجی هدف و  ،yخروجی حاصل از شبکه است.
مقدار  eنیز خطای عملکردی شبکه است؛ بنابراین ،خطای
کل خروجی شبکة عصربی  ، برهازای  cنرورون در الیرة
خروجی برابر است با:
 (n )   j c e (n ) : total Error
2

()18

ثبت دادة استفادهشده برای آزمایش و ارزیابی مربوطه از

در پایگاه  Physionet Data Bankدریافت مریشروند کره
پایگاه عمومی برای دریافت دادة  EEGاست [.]31
هشت داده در دو زیرمجموعه با عنوانهای  scو  stدر
طول خواب ثبت شده است .چهرار دادة اول برا عنروان sc

مربوط به افراد سالم و چهار دادة دوم با عنوان  stمربوط به
افراد دچار خوابآلودگی خفیف است .بررای ثبرت داده از

همچنین ،مقدار  MSEشبکه برای  Nدادة آموزشی برابر

الکترودهررای  Pz-Ozو  Fpz-Czاسررتفاده شررده اسررت.

خواهد بود با:

همچنین ،فرکرانس نمونره بررداری  100هرترز اسرت [.]32
)  (n

()19

N
n 1



1
N

MSE  ave 

پس از آموزش شبکة عصبی برای هر  20کروموزوم ورودی
اولیه به شبکه ،مقدار
ژنتیک ،بهصور

1
MSE

 ،تابع برازندگی الگوریتم

زیر محاسبه میشود [:]30

مطالعا

پیشین نشان میدهد سریگنال  EEGثبرتشرده از

کانال  Pz-Ozنسبت به کانال  Fpz-Czعملکررد بهترری در
طبقه بندی ارائه میدهد []23 ،12؛ بنابراین در این مطالعه از
کانال  Pz-Ozاستفاده شده است .هر  30ثانیه دادههای EEG

مطابق با دستورالعملهای  R & Kاز پایگاه  Sleep-EDFبه
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دست آمده است [ .]33طول مد

21

زمان هرر دوره در ایرن

جدول ( ،)4نتایج حاصل از آزمون مکنمار را نشان میدهد.

مطالعه  30ثانیه یا  3000نمونه است .متخصصان خواب ،هر

طبررق جرردول ( )4برررای مرردل اول  99ویژگرری (لبررل از

دوره را در یکی از هشت کالس ،S4 ،S3 ،S2 ،S1 ،AWA

بهینهسازی) و برای مدل دوم  29ویژگی (بعد از بهینهسازی

( MVT ،REMزمرران حرکررت) و ( UNSحالررتهررای

با الگوریتم ژنتیک) در آزمون استفاده شده است که پرس از

ناشناخته) دسته بندی کرردهانرد .جردول ( )2خالصره ای از

انجام آزمایش مشرخص شرد ویژگریهرای بهینرهشرده برا

دورههای مختلف کالسهای استفادهشده در این کار را نشان

 p-value = 3/64*e-11صحت کافی را ندارنرد .باتوجرهبره

میدهد .با توجه به جردول ( ،)2تعرداد کرل دورههرای 30

جدول ( )3و جدول ( )4نتیجه گرفته میشرود  29ویژگری

ثانیهای  15188است که در این مطالعه استفاده میشود .برا ی

انتخابی از مدل ترکیبی الگروریتم ژنتیرک و شربکة عصربی

انجام آزمایشها نیمی از مجموعه دادههای خرواب Sleep-

ویژگیهای مطلوبی هستند.

 EDFبه طور تصادفی برای آموزش مجموعه و بقیه دادههرا
برای ارزیابی مجموعه انتخابشدهاند؛ بدین ترتیب ،اطمینان
حاصررل شررده اسررت کرره تمررام مجموعرره دادههرررای
 Sleep-EDFبرای آموزش یا آزمودن استفاده میشوند.
جدول ( :)2توزیع دورهها از مجموعه دادههای پایگاه Sleep- EDF

REM

S4

S3

S2

S1

AWA

1609

627

672

3621

604

8055

تعداد
ایپاک

 -2- 4نتایج حاصل از بهینهسازی

شکل ( :)3همگرایی  GAدر ترکیب با شبکۀ عصبی MLP

پس از  20بار تولید نسل ،آمروزشهرای مرداوم شربکة
عصبی  MLPو تولید بردارهای ویژگی تصادفی ،در نهایت

 -2- 3طبقهبندی با استفاده

از BPNN

در این بخش ،طبقهبند ،جزئیا

الگوریتم ژنتیرک برهسرمت نسرل بهینره همگررا مریشرود؛

و نترایج آزمرایشهرا،

شکل ( )3این همگرایی را نشان میدهد .تمرام نسرلهرا در

بررسی و برخی از اهمیت نتایج بیان میشرود .مشخصرا

خروجی آن ،بردارهایی کامالً یکسان و بهینه خواهند برود.

رایانررهای اسررتفادهشررده در شرربیهسررازی ایررن مقالرره،

جدول ( ،)3مقادیر  p-valueویژگریهرای انتخرابشرده و
جدول ( p-value :)3ویژگیهای انتخابشده از IMFها
گشتاور

فاکتور

مرتبه 4

ضربه
-

واریانس

انرژی

-

-

-

-

-

1/39e- 70

0/00

-

0/00

-

-

-

2/63e-161

-

5/12e-103

-

5/59e- 25

-

انحراف

میانگین

توان

چولگی

کشیدگی

0/00

-

IMF1

-

-

-

0/00

-

IMF2

-

-

1/89e-117

0/00

-

IMF3

-

0/00

-

-

-

0/00

-

-

-

IMF4

-

-

-

-

-

IMF5

4/18e-224

1/85e- 228

1/23e- 91

-

7/09e-201

-

-

3/90e- 86

-

2/4e-70

-

0/00

-

-

-

-

-

-

9/24e- 36

-

0/00

IMF6
IMF7
IMF8
IMF9

-

-

-

-

2/28e-125

4/76e-116

-

-

1/81e-171

-

8/42e-226

-

-

-

-

0/00

-

-

-

-

0/00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/00

معیار

3/53e-159

IMF10
IMF11
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جدول ( :)4تأیید ویژگیهای قبل و بعد از بهینهسازی با
استفاده از آزمون مکنمار

زیرر در نظرر گرفتره

آموزش شبکة عصبی [ ]34بهصور
میشود:
 .1تعداد  500تکرار در هر ایپاک؛

مدل اول با

مدل اول با

 99ویژگی

 99ویژگی

 .2همگرایی در میانگین مربعا

(نادرست)

(صحیح)

 . 3همگرایی در نزول مقدار گرادیان خطا در .10-6

309

5412

93

498

مدل دوم با  29ویژگی
بهینه (صحیح)
مدل دوم با  29ویژگی
بهینه (نادرست)

 p-valueحاصلشده از آزمون مکنمار = 3/64* e- 11

-6

خطا در مقدار 10؛

در نهایت ،صحت نهایی شربکه برا میرانگینگیرری از
صحتهای حاصلشده در ده بار اجرای برنامه بره دسرت
آمده است.
همچنین ،به غیر از  ،BPNNاز طبقهبندهای نزدیکتر ی ن
همسررایه Discriminant Analysis ،Naive Bayes ،و

اینتل  ،Core (TM) i5-3470پردازندة  1/6گیگاهرتز و رم

جنگل تصادفی از ویژگیهای استخراجشده برای طبقهبندی

 8گیگابایت است.

استفاده شد .برای  ،DAعملکرد سه تابع شناختهشدة خطی،

در این مقاله برای طبقهبندی حالتهای مختلف خواب

درجه دو و  Mahalanobisبررسی شد .شکل ( ،)4عمکرد

از شبکة عصبی پرسپترون چندالیه با الگوی پسانتشار خطا

روش پیشنهادی را برای کالسهای مختلف نشان میدهد .با

اسرتفاده

توجه به شکل ( BPNN ،)4بهترین مدل طبقهبندی شرکل

میشود .شبکة  BPNNاستفادهشده در این مقاله شربکهای

( )4در بین طبقهبندهای دیگر است .همچنرین ،سررعت و

دوالی ره برروده و تعررداد ورودیهررای شرربکه برابررر تعررداد

زمان اجرای طبقه بند پیشنهادی در مقایسه با طبقهبنردهای

ویژگیهای بهینهشده است .برای تعیین تعداد نورونهرای

شبیهسازیشده در شکل ( ،)4در جردول ( )5نمرایش داده

الیة مخفی چندینبرار آمروزش شربکة عصربی برا تعرداد

شده است .طبق جدول ( ،)5زمان اجرای طبقهبند پیشنهادی

نورونهای مختلف انجام گرفته است .در هربرار آمروزش

نسبت به سایر طبقه بندها بیشتر است؛ اما ضریب صرحت

شبکه ،خطای طبقهبندی ،محاسبه و در انتها بهترین تعرداد

باالی  %90برای طبقهبندی - 6کالسه مراحل خواب خواهد

برای نورونهای الیة مخفی شبکه تعیین میشود .برای این

بود .جدول ( ،)6مقادیر صحت روشهای مختلفی را نشان

منظور از کل دادههای موجود از پایگاه  sleep-EDFبرای

میدهد که از مجموعه دادة  sleep-EDFاستفاده کرده اند.

شبیهسازی استفاده شده است؛ بهگونرهایکره  %50داده هرا

با توجه به جدول ( ،)6تمامی مقادیر گرزارششرده بررای

برررای مجموع رة آموزش ری %20 ،دادههررا برررای مجموع رة

روش پیشررنهادی ،ضررریب صررحت برراالی  %90دارنررد.

اعتبارسنجی و  %30داده ها برای مجموعة آزمایشی استفاده

همچنین ،طبق جدول ( )6باتوجه به صحت پژوهش هرای

شدهاند .نتیجه گرفته میشود با در نظر گرفتن  30نورون در

[ ]10و [ ]19برای طبقهبندی - 6کالس خواب که بهترتیب

الی رة مخفرری ،شرربکه بهترررین عملکرررد را در طبقررهبنرردی

 %88/62و  %90/50هستند ،صرحت روش پیشرنهادی %93

حالتهای مختلف خواب از خود نشان میدهرد .گفتنری

است .شکل ( ،)5نمودار  ROCبرای طبقهبندی مطرابق برا

سیگموئید است و از

جدول ( )1را نشان میدهد .با توجه بره شرکل ( ،)5کلیرة

تابع  softmaxبرای تبدیل مقادیر الیة خروجی به احتمال،

کالسها در شکل ( )5بازة  0/9تا  1لرار دارند که بیانکنندة

استفاده شده است .همچنین ،سه شرط همزمان برای تولف

عملکرد مطلوب الگوریتم پیشنهادی است .در مجموع نتیجه

با استفاده از تابع آموزشری لرونبرگ  -مرارکوا

است تابع انتقال الیة مخفی بهصور

گرفته میشود عملکرد روش پیشنهادی از لحاظ اعتبرار و
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لابلیت اطمینان امیدوارکننده است .همچنین عملکرد روش
پیشنهادی بهطور جداگانه برای طبقهبندی شش حالت خواب
در جدول ( )7مشاهده میشود .طبق جدول ( ،)7حساس ی ت
روش پیشنهادی برای - 2کالس تا - 6کالس مراحل خواب
باالی  %88است .جدول ( ،)8مقادیر ضریب کاپرا کروهن
روش پیشنهادی را در مقایسه برا مطالعرا

پیشرین نشران

میدهد .با توجره بره جردول ( ،)8مشرخص مقرادیر کاپرا
کوهن روش پیشنهادی برای - 6کالس مراحرل خرواب در
حدود  0/9است که در مقایسره برا مقراال

[ ]15[ ،]10و

شکل ( :)5منحنی  ROCبرای هر یک از  6حالت خواب

[ ]23کرره بررهترتی رب ضررریب کاپررای  0/81 ،0/88و 0/74
دارند ،ضریب کاپای بیشتری دارد.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل ( :)4عملکرد روش پیشنهادی برای کالسهای مختلف

شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال  EEGتککاناله با استفاده از تجزیة حالت تجربی ...
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Sleep-EDF

جدول ( :)5زمان اجرای طبقه بند پیشنهادی در مقایسه با طبقهبندهای دیگر برای دادة  SC4002از پایگاه
زمان (ثانیه)

داده

بهینهسازی

طبقهبند

231
159
287
256
243
392
466

SC4002
SC4002
SC4002
SC4002
SC4002
SC4002
SC4002

-

KNN
)DA (Linear
)DA (Quadratic
)DA (Mahalnobis
Naïve Bayes
RF
BPNN

GA

جدول ( :)6عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با پژوه
الگوریتمهای مختلف

های پیشین در مجموعۀ داده خواب پایگاه Sleep-EDF

- 2کالس

- 3کالس

- 4کالس

- 5کالس

- 6کالس

]Vural and Yildiz [37

%95/4
-

%88/30
-

%71/20
-

-

]Berthomier et al.[35

%77/98

-

]Ronzhina et al. [21

%87/20
-

-

%96/90

%74/5
%81/42

]Zhu et al. [15

%97/90

%92/60

%89/30

%88/90

%87/50

]Hassan and Bhuiyan [10

%97/73

%93/55

%91/20

%90/11

%88/62

]T. Silveir et al. [19

%97/30

%93/90

%92/30

%98/90

%97/10

%96/70

]Doroshenkov et al.[36
]Liang et al. [23
]Hsu et al. [9

روش پیشنهادی

%88/97

جدول ( :)7ماتریس درهمریختگی برای هریک از ش

%61/08
%69/98

%76/70

%90/50

%91/50

%93/80

%96/70

حالت خواب از پایگاه دادة Sleep-EDF

)SEN(%

S4

S3

S2

S1

AWA

REM

Expert

97/5%

0

0

144

147

70

3892

REM

97/1%

0

0

13

167

3995

11

AWA

88/6%

0

26

94

3558

13

44

S1

91/2%

37

102

3657

71

24

44

S2

95/1%

234

3800

98

74

11

0

S3

93/3%

3768

67

4

0

0

0

S4

جدول ( :)8ضرایب کاپا کوهن روش پیشنهادی در مقایسه با مطالعات پیشین از پایگاه دادة Sleep-EDF

روش پیشنهادی

]Hassan et al. [10

]Zhu et al. [15

]Liang et al. [23

0/98

0/98

0/96

-

- 2کالس

0/95

0/94

0/87

-

- 3کالس

0/95

0/93

0/83

-

- 4کالس

0/83

0/84

0/83

-

- 5کالس

0/90

0/88

0/81

0/74

- 6کالس
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 -5نتیجهگیری

سیگنال  EEGخواب شامل تعداد نمونه هرای یکسران

در این مقاله ،شناسرایی خودکرار مراحرل خرواب برا

برای هریک از شش حالت خواب نیست؛ دروالع ،تعرداد

استفاده از روش تجزیة حالت تجربی دستهای کامل و مدل

توزیع دوره ها در حالتهای مختلف خواب بسیار بیثبا

ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکة عصبی ارائه شد .در روش

است؛ جدول ( )2این حقیقت را ثابت میکند .در جردول

پیشنهادی ،سیگنال  EEGتککانالره برا اسرتفاده از روش

( )2مشاهده میشود بیش از نیمری از دورههرا بره حالرت

تجزیة حالت تجربی دسته ای کامل به توابع حالرت ذاتری

 AWAمربوط است .دوره های  S3 ،S1و  S4باتوجرهبره

خود ،تجزیه و چند ویژگی آماری از هریک از توابع حالت

بقیه حالت های خواب سهم بسریار کمترری را در خرواب

ذاتی استخراج شد .سپس با اسرتفاده از ترکیرب الگروریتم

نبود تعادل بین کرالسهرا در

ژنتیک و شبکة عصبی ،ویژگیهای مهم ،انتخاب و بهمنزلة

تجزیه و تحلیل سیگنالهای  EEGمیشرود .نبرود تعرادل

ورودی طبقهبند برای تفکیک کالسها از یکدیگر اسرتفاده

ایجراد خطرا و

شد .در این پژوهش ،صحت ویژگیهای بهینة انتخابشده

بایاسشدن طبقه بند در هنگام طبقه بندی داده ها برهسرمت

از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکة عصبی با استفاده از

کالس اکثریت میشود .در روش پیشنهادی برای حل این

آزمرون مرکنمرار بررسری شرد .نترایج نشران داد انتخراب

مشکل از درونیابی مکعبی بررای تروازن برین کرالس هرا

ویژگیهای آماری مطلوب در تشخیص حالتهای مختلف

استفاده شد.

خواب بسیار مؤثر است.

افراد دارند .این مسئله باع

بین کرالسهرا مشرکلی اسرت کره باعر

درونیابی ،ابزاری برای تقریب داده های نامشخص در

نتایج الگوریتم برای طبقه بندی - 2کالس تا - 6کالس،

بین داده های معلوم است .ازجمله کاربردهرای درونیرابی

ضریب صحت و ضریب کاپا کروهن براالی  %90را ارائره

در پردازش تصویر و پردازش سیگنال است .از روش های

میدهد .همچنین باتوجهبه باالبودن صحت الگوریتم ،از آن

مرسوم درونیابی یک بعدی به درونیرابی چندجملره ای و

بررای تشرخیص اخررتالال

خرواب و رفترار و تشررخیص

درونیابی برپایة تبدیل فوریه اشاره میشود .در این مقالره

بیماریها ازجمله بیماری پارکینسون استفاده میشود .روش

بررای تروازن ب رین کرالسهررا از درونیرابی چندجملررهای

پیشنهادی برای تشخیص خودکرار مراحرل خرواب رونرد

استفاده شد .در این روش با استفاده از دادههرای موجرود،

سرعت تشخیص اختالال

خواب را افزایش مریدهرد و

یک تابع چندجمله ای بر داده ها برازش میشرود و سرپس

برای دادههای حجیم  EEGنیز استفاده میشود.

مقدار تابع در نقاط میرانی مردنظر محاسربه خواهرد شرد.
روش های مختلفی برای درونیرابی چندجملره ای وجرود
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