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Abstract:
Using an intelligent method to automatically detect epileptic seizures in medical
applications is one of the most important challenges in recent years to reduce the
workload of doctors in the analysis of epilepsy data through visual inspection. One of the
problems of automatic detection of various epileptic seizures is the extraction of desirable
characteristics, in such a way that these characteristics can make the most distinction
between different phases of epilepsy. The process of finding the right features is usually a
matter of time. This research presents a new approach for the automatic identification of
epileptic episodes. In this paper, a deep convolutional network with eight convolutional
layers and two fully-connected layers is provided to learn the characteristics hierarchically
and automatically identify epileptic episodes using the EEG signal. The results show that
the use of deep learning in applications such as learning characteristics hierarchically and
identification of different stages of epilepsy has a higher success rate than other previous
methods. The proposed model presented in this paper provides an average of 100%
accuracy, sensitivity and specificity for the classification of three different epileptic
seizures.
Keywords: EEG, Automatic detection of various epileptic seizures, Convulsion Neural
Network, Seizure.
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چکیده :استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل مختلف صرعی در کاربردهای پزشکی ،برای کاهش حجم
کار پزشکان در تجزیهوتحلیل دادههای صرع با بازرسی بصری ،یکی از چالشهای مهم در سالهای اخیر محسوب میشود .یکی
از مشکالت شناسایی خودکار مراحل مختلف صرعی ،استخراج ویژگیهای مطلوب است؛ بهگونهای که این ویژگیها بتوانند
بیشترین تمایز را بین مراحل مختلف صرعی ایجاد کنند .فرآیند یافتن ویژگیهای مناسب ،عموماً امری زمانبر است .این پژوهش،
رویکرد جدیدی را برای شناسایی خودکار مراحل مختلف صرعی ارائه میدهد .در این مقاله ،یک شبکۀ کانولوشنال عمیق با
 8الیۀ کانولوشن و  2الیۀ تماماً متصل برای یادگیری ویژگیها بهصورت سلسلهمراتبی و شناسایی خودکار مراحل مختلف صرعی
با استفاده از سیگنال  EEGارائه میشود .نتایج نشان میدهند استفاده از یادگیری عمیق در کاربردهایی همچون یادگیری ویژگی
بهصورت سلسلهمراتبی و شناسایی مراحل مختلف صرعی ،درصد موفقیت باالتری نسبت به سایر روشهای مشابه دارد .مدل
پیشنهادی ارائهشده در این مقاله برای طبقهبندی  3حالت مختلف صرعی ،مقدار  %100را دربارۀ معیارهای صحت ،حساسیت و
اختصاصیت فراهم میکند.

واژههای

کلیدی ،EEG :شناسایی خودکار حالتهای مختلف تشنجات صرعی ،شبکۀ عصبی کانولوشن ،تشنج

 -1مقدمه

1

با توجه به گزارشهای سازمان سالمت جهانی ،نزدیکک
به  50میلیون نفر از بیماری صکرع 1در سراسکر جهکان رنکج

میبرند [ .]1صرع ،دومین اختالل مغزی شایع (بعد از سکتۀ
مغزی) است که با وقوع غیرمنتظرۀ تشنج مشخص میشکود
[ .]1در این بیماری ،سلولهای عصبی در زمانی محکدود بکا
ایجاد سیگنالی بهطکور غیرطبیعکی ،سکبب ایجکاد رفتارهکای
غیرعادی ،تشنج و از دست دادن هوشکیاری مکیشکوند [.]2

 1تاریخ ارسال مقاله1397/11/20 :

تشخیص صحیح و بهموقکع صکرع بکرای شکروع اسکتفاده از

تاریخ پذیرش مقاله1398/12/19 :

داروهای کنترلکنندۀ صرع و ککاهش ریسکک ابکتال بکه ایکن

نام نویسندۀ مسئول :سعید مشگینی

بیماری ،امری ضروری است [ .]3در حال حاضر ،تشکخیص

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران  -تبریز  -دانشگاه تبریز  -دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر  -گروه مهندسی پزشکی

صرع با آزمایشهای نورولوژی و آزمایشهای کمککی ملکل
تصاویر مغزی و  EEG2حاصل میشود .سیگنالهکای EEG
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میتوانند ناهنجاریهای مربوط به صرع  inter-ictalو ictal

 high gammaبیشترین تمکایز را بکین حالکت  interictalو

را تشخیص دهند [ .]4بهطور معمکول ،نکورونهکا 3ازطریکق

 preictalدارند .الگوریتم پیشنهادشدۀ آنها دارای حساسکیت

سیگنالهای الکتریککی بکا هکم در تمکا انکد؛ بنکابراین ،در

 %97بود .پنگ و همکاران [ ]7چند الگوریتم برای پیشبینی

فعالیت مغزی افراد عادی ،این سیگنالهای الکتریکی بهطکور

تشنج روی دو نمونۀ انسانی و پکنج نمونکۀ حیکوانی مربکوط

نرمال تنظیم شدهاند؛ درحالیکه در حین صرع ،یک فعالیکت

ارائه کردند .ویژگیهای استخراجشده از تمکامی کانکالهکای

الکتریکی غیرطبیعی در شبکۀ عصبی شکل میگیرد ککه ایکن

سیگنال  ،EEGشامل آنتروپی شانون 6در  46بانکد فرکانسکی

فعالیت الکتریکی افزاینده ،در یک محل باقی میمانکد یکا در

با استفاده از پنجرههای  60انیهای بکا همپوشکانی  %50بکود.

کل سطح قشر مغز گسترش مییابد.

آنهکا از طبقکهبنکدهای ،lasso LR ،Logistic Regression

بهطور سنتی ،شناسایی ناهنجاریهای صرعی با بازرسی

 SVMبا هسته های  RBF7و  KNN8به منظکور طبقکهبنکدی

پزشک متخصص اعصاب انجام میگیرد .تفسیر سیگنالهای

حالتهای صرعی استفاده کردند .نتیجۀ پژوهش آنهکا نشکان

 EEGبا استفاده از ارزیابی شهودی ،زمانبکر و خسکتهکننکده

داد طبقککهبنککد ( SVMبککرای نمونککۀ حیککوانی) و طبقککهبنککد

است و نتایج حاصلشده ،متغیر و محدود به سطح دانکش و

( lasso LRبرای نمونکۀ انسکانی) بهتکرین عملککرد را بکرای

تخصص پزشک مربوطه خواهد بود .همچنین داروهای ضد

طبقهبندی حالتهای مختلکف صکرعی (بکا صکحت ،97/2 %

صکرع دارای محکدودیتانکد و در  %30بیمکاران ،بکه کنتکرل

حساسیت  81/5%و دقت  90/9%برای نمونۀ حیوانی و صحت

تشنجات قادر نخواهند بکود []3؛ بنکابراین ،ضکروری اسکت

 ،95/4%حساسیت  %90و دقت  93/8%بکرای نمونکۀ انسکانی)

سیستم خودکار تشخیص کامپیوتری طراحی شود تا بهطکور

ارائه میدهد .ژانگ و همکاران [ ]2از ویژگیهای طیف تکوان

خودکار ،حالتهای صرعی را از سیگنال  EEGبا استفاده از

شامل طیکف تکوان نسکبی ،9نسکبت طیکف تکوان 10و ضکرایب
11

تکنیکهای یکادگیری ماشکین تشکخیص دهکد .این سیسکتم،

همبستگی متقابل بین تمکام جفکت الکترودهکا بکهعنکوان دو

عالوه بر کمکک بکه پزشک مربوطکه در تشکخیص بیمکاری،

مجموعۀ مستقل از ویژگیها استفاده کردند .آنها فیلتر کالمن

12

سککککبب درﮎ و آشکارسککککازی مکانیزمهای نهفته در بیمار

مرتبه  2را بهمنظور مرتکبسکازی ویژگکیهکای انتخکابشکده

خواهد شد.

استفاده کردند .همچنکین ،از  3طبقکهبنکد شکامل ،AdaBoost

مراحل مختلفی برای تشنج صرعی (فعالیتهای مغکزی

 SVMبککا اسککتفاده از هسککته  RBFو شککبکههککای عصککبی
13

فرد مبتال به صرع) وجود دارد که در فرآیند پکیشبینکی ایکن

مصنوعی به منظور طبقهبندی حالکتهکای مختلکف صکرعی

تشنجات نقش عمدهای دارند .پکژوهش هکای پیشکین نشکان

استفاده کردند .بهترین نتایج طبقکهبنکدی در ایکن پکژوهش بکا

میدهند فرآیند تشنج به چهار مرحله ( interictalفاصلۀ بین

حساسیت  %100و میانگین نرخ کاذب  0/0324گکزاش شکده

تشنجهکا) حالکت ( preictalپکیش از تشکنج)( ictal ،حکین

است .ترونگو و همکاران [ ]8از شبکههای یکادگیری عمیکق

14

تشنج) و حالت  postictalتقسیم مکیشکود .شکواهد نشکان

روی دادههای  EEGو با استفاده از پنجرههای  30انیکهای بکا

میدهد تشنجها از حالت شناساییشدۀ مغز به نکام preictal

همپوشکانی  %50بککهمنظککور اسکتخراج ویژگککی بهککره بردنککد و

به وجود میآیند که پیشبینی تشنجها ،تمایز قائل شدن بکین

درنهایت ،حساسیت آنها با تعداد  6کانال 89/1% ،گزارش شد.

حالتهای  preictalو  interictalاست [ 4و .]5

شارما و همککاران [ ]9بکا اسکتفاده از تبکدیل موجکک تحلیکل
15

16

اکنون ،مطالعات اخیکر انجکامشکده در حکوزۀ شناسکایی

فرکانس تحلیلی و محاسکبۀ ابعکاد فراکتکال بکه جداسکازی

خودکار تشنجات صرعی بررسی میشود .پارﮎ و همککاران

حالتهکای  preictalو  interictalپرداختنکد .صکحت روش

[ ]6با استخراج چگالی طیف توان 4سیگنال و بکا اسکتفاده از

طبقهبند  98/5% ،LS-SVMگزارش شده اسکت.

طبقهبند ماشین بردار پشتیبان )SVM( 5حسا

آنها براسا

به هزینه ،به

آچاریا و همکاران [ ]10با استفاده از شبکههای یادگیری عمیق

طبقککهبنککدی حالککتهککای  interictalو  preictalتشککنج

و با بهکارگیری  10الیه کانولوشنال و  3الیۀ تماماً متصکل ،بکه

پرداختنککد .آنهککا ابککت کردنککد طیککفهککای تککوان در بانککد

جداسککازی خودکککار مراحککل  interictal ،preictalو نرمککال

3
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پرداختنکککد .روش پیشکککنهادی آنهکککا دارای صکککحت  %88و

بهکاررفته شامل  3گروه داده یعنکی مجموعکۀ  Bمربکوط بکه

حساسیت  %95گزارش شده است.

حالت نرمال از  5فرد سالم ،مجموعۀ  Dمربکوط بکه حالکت

چالش عمده در الگوریتم های شناسایی خودکار تشنجات

 preictalاز  5فرد مبتال به صرع و مجموعکۀ  Eمربکوط بکه

صرعی ،انتخاب ویژگی متمایزکنندۀ مراحل مختلف صرعی از

حالت  interictalاز  5فرد در حین تشنج است .بهطور کلی،

یککدیگر اسکت .در بیشکتر مطالعکات پیشکین بکرای شناسککایی

هر گروه داده ( D ،Bو  )Eشکامل  100ایپکاﮎ بکا فرککانس

خودکککار تشککنجات صککرعی از روشهککای مرسککوم آمککاری و

نمونهبرداری  173/6هرتز با طول  23/6انیه است.

پردازشی ،ویژگیهایی استخراجشکده و سکپس بکا روشهکای

 -2-2شبکههای عصبی مصنوعی ()ANN

کاهش ویژگی ،ویژگیهای مطلوب و بهینه انتخاب میشکدند.
استخراج این ویژگیها بهصورت غیرخودککار در طبقکهبنکدی
مراحککل مختلککف تشککنجات صککرعی ،باعککد پیچیککدگی بککار
محاسباتی الگوریتم خواهد شد .همچنین ،ویژگیهای مطلوب
و بهینه در یک مسکئله ممککن اسکت بکرای مسکئلهای دیگکر،
ویژگی بهینهای محسوب نشکود؛ بنکابراین ،اسکتفاده از روشکی
ضروری است که ویژگیهای مناسب را بسته به نوع مسکئله و
داده یاد بگیرد .این مسئله نکتۀ کلیدی این پکژوهش اسکت .در
این مقاله ،سامانۀ تماماً خودککار دسکتهبنکدی بکرای شناسکایی
خودکار حالتهای مختلف یک تشنج صکرعی ،بکا صکحت و
سرعت پیشبینی باال ،با استفاده از سیگنالهای  EEGبر مبنای
یادگیری عمیق و شبکۀ عصکبی کانولوشکنال طراحکی شکد تکا
سیگنال خام اولیه را بهمنظور یادگیری ویژگکیهکا و شناسکایی
خودکار مراحل مختلف تشنجات صرعی پکردازش کنکد .ایکن

بهطور کلی ANN ،دارای سه الیه اسکت :الیکۀ ورودی،
الیۀ پنهان و الیۀ خروجی .شککل ( )1یکک  ANNرا نشکان
میدهد [ .]12با توجه به شکل ( ،)1شبکه از تعدادی واحکد
پردازشی به نام نورون یا گره در چندین الیۀ مختلف ساخته
شده است .نورونهای موجود در هر الیه ،بکاهم هکیچگونکه
ارتباطی ندارند .به منظور حل مسئله با مکدل شکبکۀ عصکبی،
نیاز است وزنهای مناسب برای هر الیه تعیین شوند .پس از
تعیین پارامترهای مدل مانند نرخ یادگیری ،تعکداد الیکههکای
پنهان ،تعداد نورون های هر الیه و تابع فعالسکاز ،وزنهکای
بهینۀ مرتبط با هر الیه به کمک دادگان آمکوزش ،محاسکبه و
درنهای کت ،شککبکه بککا دادگککان آزمککایش ارزی کابی م کیشککود؛
بااینحال ،مدل  ANNحسا

به تغییر و اعوجاج است ککه

ممکن است به صحت طبقهبندی ضعیف منجر شود [.]13

پژوهش مبتنی بر  3حالکت تشکنجات صکرعی شکامل حالکت
 ictal ،preictalو نرمال است.
ادامۀ مقاله به صورت زیر تدوین شده است .در بخش 2
دادههککای آزمایشککی ،بررسککی و شککبکۀ عصککبی مصککنوعی
تجزیهوتحلیل میشکوند .سکپس شکبکۀ عصکبی کانولوشکنال
توضیح داده مکیشکود .در بخکش  ،3معمکاری شکبکۀ روش
پیشنهادی ارائه میشود .در بخکش  ،4نتکایج شکبیهسکازی و

شکل ( :)1شمایی از الیۀ ورودی ،الیۀ پنهان و الیۀ خروجی
شبکۀ عصبی مصنوعی

مقایسه با پژوهش های پیشین بررسی مکی شکوند .درنهایکت،
بخش  5مربوط به نتیجهگیری است.

 -2مواد و روشها
 -1-2مجموعۀ دادههای EEG
بت دادۀ استفاده شده برای آزمایش و ارزیکابی ،مربکوط
بککه دانشککگاه بلککن آلمککان بککوده اسککت [ .]11مجموعککۀ داده

 -3-2شبکههای عصبی کانولوشن
شبکۀ عصبی کانولوشنال ،شبکۀ عصبی بهبودیافته است.
در این شبکه ،چندین الیه با روشکی قدرتمنکد در کنکار هکم
آموزش میبینند [ .]14این روش ،بسیار کارآمد بوده و یکی
از رایجترین روشها در کاربردهای مختلکف بینکایی ماشکین
است .همانند  ،ANNتصمیم خروجکی نهکایی مکدل CNN

براسا

وزن و بایا

الیههای قبلی در ساختار شبکه است.
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در هر شبکۀ عصبی کانولوشنال ،دو مرحله برای آموزش
وجود دارد؛ مرحلکۀ انتشکار پیشکرو 17و مرحلکۀ پکسانتشکار
) BP .]15[ 18(BPروشی برای محاسبۀ گرادیان تابع اتکال

انجککام م کیدهککد .خروج کی کانولوشککن را نگاشککت ویژگ کی
مینامند .عملگر کانولوشن به شرح زیر است:
N 1

نسبت به وزنها است BP .سیگنالهای خطا را در شبکه در
حین آموزش پس مکیزنکد و باعکد بکهروزرسکانی وزنهکا
میشود .در مرحلۀ نخست ،دادههای ورودی به شبکه اعمال
میشوند و این عمل چیزی جز ضرب نقطهای بکین ورودی

y k   x n hk  n

()1

n 0

که  xسیگنال h ،فیلتر N ،تعداد عناصکر در  xو  yبکردار
خروجی است.
الیۀ ادغام :این الیه به کاهش نمونه 25هم معرو

است

و پارامترهککای هککر نککورون و درنهایککت ،اعمککال عملیککات

و ابعاد نورونهکای خروجکی از الیکۀ کانولوشکن را ککاهش

کانولوشن در هر الیه نیسکت و درنهایکت ،خروجکی شکبکه

می دهد و باعد کاهش محاسبات و همچنکین جلکوگیری از

محاسبه میشود .بهمنظکور تنظکیم پارامترهکای شکبکه یکا بکه

پدیدۀ بیشبرازش میشود .در این پکژوهش ،از الیکۀ ادغکام

عبارت دیگر ،آموزش شبکه ،ازنتیجۀ خروجی برای محاسکبۀ

بیشینه 26استفاده شده است ککه فقکط مقکادیر بیشکینه در هکر

میزان خطای شبکه استفاده میشود .برای این کار ،خروجکی

نگاشت ویژگکی را انتخکاب ککرده و باعکد ککاهش تعکداد

شبکه با استفاده از یک تابع خطا 19با پاسخ صحیح ،مقایسه و

نورونهای خروجی شده است.

به این ترتیب ،میزان خطا محاسبه میشود .در مرحلکۀ بعکد،
براسا

میزان خطای محاسبهشده ،مرحلۀ پکسانتشکار آغکاز

میشود .در این مرحله ،گرادیانت هکر پکارامتر بکا توجکه بکه
قاعدۀ زنجیرهای محاسبه میشود و تمامی پارامترها با توجکه
به تأ یر آنها بکر خطکای ایجادشکده در شکبکه بکهروزرسکانی
میشوند .بعد از بهروزرسانی پارامترها ،مرحلۀ بعدی انتشکار
پیشرو آغاز خواهد شد .بعد از تکرار تعداد مناسکبی از ایکن
مراحل ،آموزش شبکه بکه پایکان مکیرسکد .در ایکن شکبکه،
خروجی هر الیه همان ویژگیهایی هستند که بعکد کمتکری
نسبت به دادۀ اصلی دارند.
بهطور کلی ،یک شبکۀ کانولوشکنال از سکه الیکۀ اصکلی
تشکیل میشود که عبارتاند از :الیۀ کانولوشن ،الیۀ ادغام

20

و الیۀ تمام متصل .]14[ (FC) 21برای جلکوگیری از فرآینکد
بیشبرازش 22و بهبود عملککرد شکبکه از الیکههکای حکذ
تصادفی 23و نرمالسکازی دسکتهای 24نیکز اسکتفاده مکیشکود.

الیۀ  :FCدارای اتصال کامل به تمام فعالسکازیهکا در
الیۀ قبلی است.
الیۀ حذف تصادفی :از این الیه به منظور جلکوگیری از
پدیدۀ بیشبرازش استفاده میشود [ .]15نحوۀ کار آن به این
صورت است که در هر مرحلکه از آمکوزش ،هکر نکورون بکا
احتمالی از شکبکه بیکرون انداختکه مکیشکود؛ بکهطکوریککه
درنهایت یک شبکه کاهشدادهشده باقی میماند.
الیۀ نرمالسازی دستهای :این الیه بهمنظور نرمالسازی
دادههکا در داخکل شکبکه انجکام مکیشکود [ .]16زمکانی کککه
محاسبات مختلکف روی دادۀ ورودی اعمکال شکود ،توزیکع
دادهها تغییر پیدا خواهد کرد .این الیه با هد

کوواریانس داخلی ،سرعت آموزش شبکه را افزایش و باعد
تسریع در همگرایی میشود .تبدیل الیۀ نرمالسازی دستهای
به شرح زیر است:

تابع فعالسازی استفاده شود که در ادامه ،این الیهها و توابع
الیۀ کانولوشن :شامل فیلترهایی (کرنلهایی) است ککه
روی سیگنال  EEGمیلغزند .یک کرنل ،یک ماتریس است
که با سیگنال ورودی  EEGکانوالو میشود .این الیه ،عمکل
کانولوشن را روی سیگنال  EEGورودی با استفاده از کرنل

)1 n ( l 1
 yi
n i 1
1 n
 B2   i 1 ( y i( l 1)  B )2
n
) ( l 1
y ( l 1)   B
y

) ( B2  

B 

همچنین در شبکههای عصبی نیاز است پکس از هکر الیکه از
بهاجمال معرفی میشوند.

کاهش تغییکر

()2

)   (l

) ( l 1

z (l )   (l ) y

که  Bو   B2بهترتیب میانگین و واریکانس دسکتهانکد.

 یک ابت کوچک بکرای بکات عکددی l ،شکماره الیکه،
) y (l 1بردار ورودی به الیۀ نرمالساز z ( l ) ،بردار خروجی
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نرمککال مربککوط بککه ی کک نککورون  ( l ) ،و )   ( lبککهترتیککب
پارامترهای مربوط به مقیا

و تغییر نرخ یادگیریاند.
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میشود؛ ( )3خروجی معماری قبلی بکه یکک مکاتریس دو
بعدی متصکل مکی شکود؛ ( )4دو الیکۀ تمکام متصکل بکرای

تابع فعالسازی :پس از هر الیۀ کانولوشکن ،یکک تکابع

دسترسی به الیکۀ خروجکی اسکتفاده مکیشکود .درمجمکوع

فعالسازی اعمال میشود .تابع فعالسازی یک عملگر است

 84803پارامتر در این شبکه وجود دارد .در این معمکاری،

که خروجی را به مجموعهای از ورودیها نگاشت میکند و

در الیۀ اول از فیلتر با اندازۀ بزرگ ( )128×1و در الیههای

برای غیرخطی کردن ساختار شبکه استفاده میشود [ .]12در

بعدی ،فیلترهایی با اندازۀ کوچک تر ( )3×1به ککار گرفتکه

این پکژوهش از  Reluبکهعنکوان فعکالسکازی در الیکههکای

شده است .استفاده از فیلتر با اندازۀ بزرگ در الیکۀ اول در

کانولوشن استفاده شد و ایکن ویژگکی را دارد ککه غیرخطکی

مقایسه با فیلتر با اندازه کوچک ،بهتر مکیتوانکد نویزهکای

بودن و تنکی را به ساختار شبکه اعمکال کنکد؛ بنکابراین ،در

فرکانس باال را از بین ببکرد .اسکتفاده از فیلترهکا بکا انکدازۀ

برابر تغییرات جزئی در ورودی مقاوم اسکت .رابطکۀ  3تکابع

کوچک در الیه های بعدی کانولوشن باعد بازنمایی بهتری

 Reluرا نشان میدهد.

از سیگنال ورودی میشود و درنتیجکه ،عملککرد شکبکه را

()3

if x  0
otherwise

x
f x   
o

تابع سافت مکس :27این تابع توزیع احتمالی کال های
خروجی را محاسبه میکند؛ بنابراین ،در الیۀ تمام متصل
آخر از تابع سافتمکس برای پیشبینی اینکه کدام سیگنال
ورودی به سالم preictal ،و  ictalمربوط است ،استفاده
میشود و رابطۀ آن به فرم زیر است:
()4

for j  1, ...k

بهبود میبخشد  .برای الیۀ اول کانولوشن از گام  8و برای
بقیۀ الیه های کانولوشن گام  1و برای الیه های ادغام بیشینه
گام  2در نظکر گرفتکه شکده اسکت .جکدول ( )1جزئیکات
معماری شبکۀ کانولوشنال پیشنهادی بکه کاررفتکه را نشکان
میدهد .طبق جدول ( )1کاهش بعد در الیه های پنهکان از
( 4097تعداد ویژگیهای اولیه زمانی) به  128ادامه مییابد
و درنهایت ،بردار ویژگی انتخکاب شکده بکه دو الیکۀ تمکام

xj

e xK

e

k



pi 

1

که در آن x ،ورودی شبکه اسکت و مقکادیر خروجکی p

بین صفر و یک بوده که مجموع آنها برابر با یک است.

 -3روش پیشنهادی
در این بخش ،روش پشنهادی مقاله ارائه میشود .شکل
( )2ساختار کلی روش پیشنهادی را نشان میدهد.

 -1-3معماری شبکه
برای پیاده سازی شبکۀ کانولوشنال از کتابخانکۀ ککرا
در زبان برنامه نویسی پایتون استفاه شکده اسکت .معمکاری
شبکۀ عصبی عمیق نیز به صورت زیر انتخاب شکده اسکت:
( )1یک الیۀ کانولوشن با تابع غیرخطکی  Reluهمکراه بکا
 Dropoutو  ،BNسپس یک الیکۀ ادغکام max-pooling

اضافه میشود؛ ( )2معماری مرحلۀ قبل 7 ،بار دیگر تکرار

متصل با تابع غیرخطی  Reluو  Softmaxبرای شناسکایی
خودکار مراحل مختلف صرعی استفاده میشود .شکل ()3
معماری شبکۀ پیشنهادی را نشان میدهد.

 -1-1-3آموزش شبکۀ عمیق پیشنهادی
برای تعیین ابکر پارامترهکای شکبکۀ پیشکنهادی از روش
سعی و خطا استفاده شکده اسکت و درنهایکت ،تکابع هکد
کرا

آنتروپی 28و بهینه کنندۀ آدام 29با نرخ یکادگیری 0/001

انتخاب شدهاند .روش مرسکوم پکسانتشکار خطکا بکا انکدازۀ
دستهای  10برای آموزش شبکه استفاده شکده اسکت .تعکداد
کککل ایپککاﮎهککای  23/6انیککهای بککهکاررفتککه در ای کن مقالککه،
 300ایپاﮎ است که  %90ایپاﮎها ( )270بهعنکوان مجموعکۀ
آموزشی و  %10ایپاﮎ ها به عنوان مجموعه ارزیکابی اسکتفاده
شدهاند.

 با استفاده از شبکههای یادگیری عمیقEEG شناسایی خودکار حالتهای مختلف بیماری صرع از سیگنال

6

 فلوچارت کلی الگوریتم پیشنهادی:)2( شکل
 جزئیات اندازۀ الیههای شبکۀ کانولوشنال:)1( جدول
Number

Layer type

Size and filter steps

Number of filter

Output value

Padding

1

Convolution1

8×1/4×1

16

750×16

yes

2

Pooling1

2×1/2×1

16

375×16

no

3

Convolution2

3×1/2×1

32

375×32

yes

4

Pooling2

2×1/2×1

32

187×32

no

5

Convolution3

3×1/1×1

64

187×64

yes

6

Pooling3

2×1/2×1

64

93×64

no

7

Convolution4

3×1/1×1

64

93×64

yes

8

Pooling4

2×1/2×1

64

46×64

no

9

Convolution5

3×1/1×1

64

46×64

yes

10

Pooling5

2×1/2×1

64

23×64

no

11

Convolution6

3×1/1×1

64

23×64

yes

12

Pooling6

2×1/2×1

64

11×64

no

13

Convolution7

3×1/1×1

64

11×64

yes

14

Pooling7

2×1/2×1

64

5×64

no

15

Convolution8

3×1/1×1

64

5×64

yes

16

Pooling8

2×1/2×1

64

2×64

no

17

Convolution9

3×1/1×1

64

2×64

yes

18

Pooling9

2×1/2×1

64

1×64

no

19

Fully-connected

100

1

100

20

Softmax

6

1

6

7
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شکل ( :)3معماری شبکۀ پیشنهادی برای طبقهبندی مراحل مختلف حالتهای صرعی

شکل ( :)4تخصیص داده در الگوریتم پیشنهادی

 -2-1-3ارزیابی شبکۀ پیشنهادی
بعد از آموزش شبکۀ پیشنهادی ،ارزیابی مدل پیشکنهادی
با استفاده از  %10از کل دادهها صورت میگیکرد .شککل ()4
تخصیص دادۀ سیگنال  EEGاستفادهشکده در ایکن مقالکه را
نشان میدهد.

 -4بررسی نتایج
مشخصککات رایانککۀ اسککتفادهشککده در ای کن مقالککه ،اینتککل
 ،Core (TM) i5-3470پردازنککدۀ  1/6گیگککاهرتز و رم 8
گیگابایت است .شکل ( )5نمودار خطکا را نشکان مکیدهکد.
طبق شکل ( ،)5خطای شبکه از  5به حدود  0ککاهش یافتکه
است .شکل ( )6صحت روش پیشنهادی را برای  200تکرار

نشان میدهد .مطابق شکل ( ،)6مشکاهده مکیشکود صکحت
روش پیشنهادی برای دسته بندی خودککار مراحکل مختلکف
صرعی از ایپاﮎ  140به بعد بکه مقکدار ابکت  %100اسکت.
شکل ( )7نمودار پراکندگی مراحکل مختلکف صکرعی را در
الیککههککای کانولوشککن نشککان مککیدهککد .نمککودار پراکنککدگی
شکل ( )7نشکان مکی دهکد معمکاری پیشکنهادی در راسکتای
طبقهبندی دادههای صکرعی ،کارآمکد بکوده اسکت .همچنکین
عملکرد روش پیشنهادی به طور جداگانه برای طبقه بنکدی 3
حالت مختلف صرع در جدول ( )2مشاهده میشکود .طبکق
جدول ( ،)2ماتریس درهمریختگکی روش پیشکنهادی بکرای
 -3کال

مراحل مختلف صکرعی براسکا

معیکار ارزیکابی

 10-foldگزارش شده است .جکدول ( ،)3مقکادیر صکحت،

8

شناسایی خودکار حالتهای مختلف بیماری صرع از سیگنال  EEGبا استفاده از شبکههای یادگیری عمیق

حساسیت و اختصاصیت روشهای مختلفی را نشان میدهد

صحت پژوهشهای [ ]10و [ ]18برای طبقکهبنکدی مراحکل

که از مجموعه داده  Bon-Universityاستفاده کردهانکد .بکا

صککرعی کککه بککهترتیکب  88%و  99%هسککتند ،صککحت روش

توجه به جدول ( ،)3تمامی مقادیر گزارششده بکرای روش

پیشنهادی  100%است .درمجمکوع ،نتیجکه گرفتکه مکیشکود

پیشنهادی ،ضریب صحت ،حساسیت و اختصاصکیت %100

عملکرد روش پیشنهادی این مقاله از لحاظ اعتبار و قابلیکت

را ارائه میدهنکد .همچنکین ،طبکق جکدول ( ،)3باتوجکه بکه

اطمینان ،امیدوارکننده است.

شکل ( :)5خطای الگوریتم پیشنهادی برای  200تکرار

شکل ( :)6صحت الگوریتم پیشنهادی برای  200تکرار
جدول ( :)2ماتریس درهمریختگی برای دادۀ آزمون
Ictal

Preictal

Normal

0

0

100

Normal

0

100

0

Preictal

100

0

0

Ictal
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جدول ( :)3عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با پژوهشهای پیشین در مجموعه دادۀ خواب پایگاه Sleep-EDF

الگوریتمهای مختلف

روش

طبقهبند

حساسیت

صحت

اختصاصیت

]Trung et al. [1

CNN

CNN

%81

-

-

]Zhang et al. [2

RLS

ANN

-

-

%97/9

]Bhattavharyya et al. [17

Tunable Q-factor WT

SVM

-

%86/6

-

]Bhattavharyya et al. [18

EMD

RF

%97/9

%99/4

-

]Sharma et al. [9

WT

LS-SVM

%100

-

]Acharya et al. [10

CNN

CNN

%95

%88/8

%90

روش پیشنهادی

CNN

CNN

%100

%100

%100

شکل ( :)7نمودار پراکندگی نمونهها در الیههای شبکۀ کانولوشن برای مراحل مختلف صرعی براساس معیار 10-fold
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 نتیجهگیری-5
 شناسایی خودکار مراحل مختلف صکرعی،در این مقاله
 از، در روش پیشنهادی.با استفاده از یادگیری عمیق ارائه شد
. برای تفکیک کال ها از یکدیگر استفاده شدEEG سیگنال
 ویژگیها بهصورت سلسلهمراتبی با استفاده،در این پژوهش
 نتکایج نشکان.از شبکۀ کانولوشنال پیشنهادی استخراج شدند
 ویژگیهکایی را انتخکاب مکیکنکد ککه،دادند مدل پیشنهادی
 نتکایج.بیشترین تمایز را در بکین ککال هکا ایجکاد مکیکنکد
حالکتهکای مختلکف

 ککال-3 الگوریتم برای طبقهبنکدی

 را100%  حساسیت و اختصاصکیت، ضرایب صحت،صرعی
 میتوان از، باتوجه به باالبودن صحت الگوریتم.ارائه میدهد
آن برای تشخیص خودکار مراحکل مختلکف صکرعی بکرای
. استفاده کردEEG دادههای حجیم
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Radial Basis Functions
K Nearest Neighbor
9
Relative Power Spectrum
10
Power Spectrum Ratio
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Mutual Correlation
12
Kalman Filter
13
Artificial Neural Network
14
Deep Learning Networks
15
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16
Fractal Dimension
17
Feedforward
18
Back Propagation
19
Loss Function
20
Pooling Layer
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Fully Connected
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29
Adam Optimizer
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