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بند� تشخيص و طبقهيك الگوريتم  ،. در اين مقالهاست تشخيص حمله صرع ،EEGها� يکي از مسائل مهم در پردازش سيگنال چکیده:

پيشنهاد شده است. در اين الگوريتم، ها� تبديل هارتلي اساس ادغام ويژگي بربدون حمله ها� حاو� حمله صرع از سيگنالها� مغز� سيگنال

ها� ادغام ويژگي، يك ويژگي جديد مبتني بر چگالي طيف توان و آنتروپي طيفيمانند زماني و فرکانسي ها� معمول عالوه بر استخراج ويژگي

ماتريس اساس يك سناريو�  برها� مستخرج از تبديل هارتلي برا� تعريف اين ويژگي جديد، ويژگيشود. تعريف ميتبديل هارتلي مستخرج از 

الگوريتم ژنتيک تحت تركيبي  ها� مغز�، از يك مدلبردار ويژگي مستخرج از سيگنالابعاد كردن و كاهش جهت بهينه  شوند.ادغام مي كرنلي

 يك توسط شدهها� بهينهبند� نهايي بر رو� اين ويژگيطبقهشود. استفاده ميانتشار خطا زش ممتيک و شبکه عصبي چنداليه پساستراتژ� آمو

  كند. فراهم مي � صرعيهاسيگنالبند� را در طبقه %۳۲۵/۹۵صحت ميانگين  طوربهشود و انجام مي يک اليه پنهان پرسپترون با شبکه عصبي

  

  .ممتيکيادگير� استراتژ�  با الگوريتم ژنتيکتبديل هارتلي، ها� ادغامي ويژگي ، صرع،EEGسيگنال  هاي کلیدي:واژه
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Abstract: One of the important problems in EEG signal analysis is epilepsy detection. In this paper, an epilepsy detection and 
classification algorithm is proposed based on fusion of the extracted Hartley transform features. In this algorithm, in addition to usual 
frequency and time features such as spectrum entropy and power spectral density, a novel feature is defined based on fusion of the 
extracted Hartley transform features. To define this feature, the extracted features from Hartley transform are fused based on a kernel 
matrixes scenario. To optimize and reduce the dimensions of extracted feature vector from EEG signals, a hybrid model is applied 
based on Genetic algorithm using Memetic learning strategy and multilayer back-propagation neural network. The final classification 
is carried out on the optimal feature vectors by a Perceptron neural network with a hidden layer and average accuracy rate of 
95.325% is obtained.    
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  مقدمه - ۱
مغز و سيستم اعصاب مرکز� انسان با توجه به ارتباطات الکتريکي و 

ارسال و دريافت  چنينهمو  نورونها� عصبي با عنوان يوني بين سلول

ها� قطبييک مجموعه وسيع از دو عنوانبهها� الکتريکي، ايمپالس

ها� ذهني انسان در آن آيد و تمامي پردازشمي حساببهالکتريکي 

نامند که از مي EEG۱ها� الکتريکي را شود. ثبت اين فعاليتانجام مي

طريق نصب الکترودها� مناسب بر رو� پوست سر، با استفاده از 

قابل انجام  ۲۰–۱۰ها� متفاوت نصب الکترود مانند سيستم سيستم

 خصوصبهرسيده به الکترودها،  ها�تضعيف سيگنال ليبه دل. ]۱[ است

هدايت حجمي جريان  چنينهمدر عبور از بافت استخواني جمجمه و 

شود در الکتريکي در بافت مغز، سيگنالي که در هر الکترود ثبت مي

 ها� الکتريکي موجود در نواحي الکترود مزبورحقيقت برآيند فعاليت

ا بررسي اين بيني رخدادها� مختلف مغز� ب. لذا تشخيص و پيشاست

اين کاربردها  ازجملهها همواره دارا� اهميت بوده است. سيگنال

اشاره نمود.  ١)BCIرايانه (ها� رابط انسان و توان به سيستممي

ها� بسيار مهم، آشکارساز� شروع تشنج در بيماران از نمونه چنينهم

بيماران از ثبت دائمي  گونهاين. در ]۳ و ۲[ استمبتال به صرع 

بيني و تشخيص حمله ها برا� پيشو پردازش بالدرنگ آنها سيگنال

ها� فراواني برا� ها� اخير تالشگردد. در سالصرع استفاده مي

تشخيص حمالت  منظوربهها� مناسب معرفي معيارها و استراتژ�

 ها عالوه برخودکار صورت گرفته است. اين روش صورتبهصرعي 

ها� کنند، درک مکانيزمپزشک را در تشخيص بيمار� کمک مي کهاين

  سازند.نهفته در بيمار� را نيز آشکار مي

ها� آناليز و بررسي انواع سيگنال ،ها� کالسيکدر روش 

ها ها� مکاني و زماني سيگنالالکتروانسفالوگرام تنها به بررسي ويژگي

ناهنجار� ديناميکي  انعنوبهتوان شود. بيمار� صرع را ميخالصه مي

شود که . همواره مشاهده مي]۴[ آورد به شمارسيستم مغز 

ها� مغز� در حالت نرمال دارا� خواص آشوبي هستند، در سيگنال

پريوديکي را ها نظم و خواص نيمهع اين سيگنالزمان وقوع حمالت صر

 گونهآشوبدهند و دوباره در پايان حمله صرع به مد از خود نشان مي

تر ها کم. با آغاز حمالت صرعي، پيچيدگي سيگنالگردنديبازمخود 

  .]۴[ گردنديبازمخود  و با پايان حمله به حالت اوليه شده

ها� مغز� ها� متفاوتي برا� تحليل و بررسي سيگناللذا روش

 ها عمدتًا شامل استفاده از بعد همبستگيارائه شده است. اين روش

ها� بازگشتي و ، منحني]۷[ ، آنتروپي تقريبي]۶[ ، نما� لياپانوف]۵[

کلي  ها�بوده است. اين معيارها، تنها ويژگي ]۸[ آناليزها� مربوطه

ها� کوچک بين دهند، اما تفاوتخطي را نشان ميها� غيرديناميک

ها کوتاه و نويز� وقتي داده خصوصبهحاالت ديناميکي مختلف، 

در اين مقاله سعي شده است تا با . لذا ]۹[ دهندباشند را نشان نميمي

تبديل هارتلي و چندين ها� مناسب نظير آنتروپي طيفي، معرفي معيار

  مشکالت کنار گذاشته شود. گونهاينفرکانس ديگر  -ويژگي زمان

  
  : دیاگرام کلی سیستم پردازش سیگنال۱شکل 

ها� هايي که تاکنون انجام شده است، ابتدا ريتمدر تمامي پژوهش

� شوند، از هر سيگنال مغزعدد تفکيک مي ۶يا  ۵که معموًال به مغز� 

ها برا� پردازش، با ساز� سيگنالگردند. پس از آمادهاستخراج مي

هايي از اين ويژگي ،ها� مختلف خطي و غيرخطي پردازشياعمال روش

ها و داده �کاودادهها� آيند. با استفاده از روشمي به دستها ريتم

 شوند.ا� تشخيص حمله صرع آماده ميستخراجي برها� اويژگي

بنابراين با استفاده از يک الگوريتم انتخاب ويژگي، صفات کارآمد 

بند، در نهايت با استفاده از يک طبقه انتخاب شده و هاسيگنال

 گردندها� بدون حمله تفکيک ميها� دارا� حمله از سيگنالسيگنال

 ۱توان سيستمي مشابه شکل در تمامي اين موارد و کاربردها مي .]۱۰[

  .ها پيشنهاد دادرا برا� بررسي سيگنال

را  Revealيک آشکارساز وقوع تشنج با عنوان  ]۱۱[ويلسون در 

ا� و ثانيه ۲ ٢ها�ها� مغز� به ايپاکارائه داد که با تفکيک سيگنال

از وقوع تشنج را با ها� ريتميک ناشي قوانين شبکه عصبي، فعاليت

. كردبند� ميفرکانس با دقت خوبي طبقه -� زمانهااستفاده از ويژگي

که اين الگوريتم که برا�  شودگزارش مي ]۱۲[در  چنينهم

، از استها� ريتميک مغز� مبنا� فعاليت آشکارساز� وقوع تشنج بر

 هااين الگوريتم ،]۱۴ و ۱۳[دقت نسبتًا پاييني برخوردار است. در 

کند و مشاهدات حاکي از آن خاص برا� هر بيمار تغيير مي صورتبه

بند� خيص حمله صرع و حساسيت نسبي طبقهاست که دقت تش

  يابد.افزايش مي

  روش پیشنهادی - ۲
در اين مقاله، شناسايي و آشکارساز� وقوع حمله صرع و تشنج 

، در ابتدا ۲گيرد. با توجه به شکل صورت مي ٣خطيبرون صورتبه

ع مقاوم که از کودکان مبتال به صر ٤پايگاه دادهها� موجود در سيگنال

آور� شده است، به ايپاک مساو� تقسيم در بيمارستان بوستون جمع

 گذار�حمله صرع برچسب وجود شده و هر يک بر اساس وجود يا عدم

، فيلترينگ مناسب توسط روش ساز�شوند. سپس در مرحله آمادهمي

بسل -کيزر و استفاده از فيلتر FIRگذار� در فيلترها� پنجره

در حوزه فرکانسي فيلتر شده و  ازيموردندر محدوده  EEGها� سيگنال

ها� حرکتي و ناخواسته شامل آرتيفکت �هامؤلفهو  DC مقادير نويز،

  شوند. ها� حياتي ديگر حذف ميسيگنال
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ها� متفاوتي از هر ايپاک استخراج ويژگي ،در مرحله بعد

ها شامل پارامترها� ويژگي توان گفت اينکه مي ا�گونهبه ؛گرددمي

. پارامترهايي باشندها در فضا� زمان و فرکانس ميآمار� سيگنال

و  ها� طيفي، چگالي طيف تـوان متقابل و تغييريافتهآنتروپي :مانند

استـفاده از  ديگر ويژگي جـديد� بااز طرف واريانـس طيفي.  چنينهم

ها� مستخرج از آن توسط روش ويژگي ادغامطيف تـبديل هارتلي و 

بعد� مقاله  ها�که در بخش ،محاسبه شده است يها� کرنلماتريس

ر آن صحبت خواهد شد. در نهايت با تشکيل بردار ويژگي برا� ه درباره

عاد بردار ويژگي توسط ساز� و کاهش ابها، عمل بهينهايپاک از سيگنال

و الگوريتم  ٥(MLP) پرسپترون هيچندالاز شبکه عصبي  تركيبيمدل 

ژنتيک تحت استراتژ� يادگير� ممتيک با نام روش المارکين، صورت 

ها� هدف برا� تعيين ها� بهينه و مجموعه دادهگرفته است. ويژگي

ها در سيگنال بند�ساز� طبقهها� اليه پنهان و بهينهرونوداد نتع

انتها، با استفاده از . در دريگمي، مورد پردازش قرار BPNN٦ بندطبقه

ها� انتشار خطا با الگوريتم يادگير� لونبرگ، سيگنالشبکه عصبي پس

شوند. بند� ميبه دو کالس صرعي و سالم طبقه پايگاه دادهموجود در 

تمامي مراحل و الگوريتم  ۲ شود، در شکلکه مشاهده مي طورهمان

خالصه نمايش داده شده  طوربهپيشنهاد� برا� تشخيص حمله صرع 

  است.

  هاسازی سیگنالآماده - ۳
شده آماده پردازش ها� ثبتياز است تا تمامي سيگنالدر ابتدا� کار ن

ها را در محدوده بايست در ابتدا سيگنالگردند. برا� اين منظور مي

گذار� در طراحي لذا با استفاده از روش پنجرهود. فيلتر نم موردنظر

. ]۱۵[ نماييمانتخاب مي Kaiser-Besselيک پنجره  FIRفيلترها� 

تر ايجاد مزايا� اين پنجره اين است که ضرايب فيلتر ساده ازجمله

ها� جانبي و سطح آويز اصلي با شوند و مصالحه بين سطح گلبرگمي

تعريف زير  صورتبه. اين پنجره ]۱۶[ گرددتنظيم مي αانتخاب پارامتر 

  شود: مي
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βکه در اين رابطه  � شماره نمونه تابع پنجره است،  ���بوده و  ��	

تعداد نقاط  N چنينهم. استنيز يک پارامتر عدد� قابل تنظيم  �

�. مقدار استنمونه قابل تنظيم  � �
�

.���و   تابع بسل مرتبه صفر  �

يافته از درجه صفر و از . تابع بسل تغيير]۱۷[ دهدنوع اول را نشان مي

 زير است:  صورتبهنوع اول 
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. با توجه به طيف فرکانسي استتئور� بينهايت  ازنظر Kکه 

فرکانسي سيگنال در حالت  �هامؤلفه چنينهمها� مغز� و سيگنال

ها� زير فيلتر ها در فرکانسايپاکدر تمامي  EEGها� تشنج سيگنال

  : ]۱۹و  ۱۸[ گردندمي

��� � 0.5	��	, ��� � 35	��                                         )۳(  

  : استها� زير احيه عبور در فرکانسن

��� � 0.55	��	, ��� � 35.1	��  )۴              (                       

گذر در باندها� نوسانات پاسخ فرکانسي فيلتر ميانميزان ريپل و 

 زير تعيين شده است: صورتبهو توقف  عبور

�� � �� � 0.01			,			�� � 0.05  )۵(                                            

ا� از سيگنال ، و نمونه۳شکل  در نما� پاسخ فرکانسي فيلتر

   .شودمشاهده مي ۴مغز� فيلترشده در شکل 

  استخراج ویژگی  - ۴
ها� موجود در پايگاه ويژگي يکسان از تمامي سيگنال ۱۰ در اين گام

شود، لذا برا� هر سيگنال يک بردار ويژگي با طول داده استخراج مي

 بهها خواهد آمد. برا� اين منظور ابتدا سيگنال به دستدرايه  ۱۰

از هر  موردنظرها� تر� تقسيم شده است و ويژگيها� کوچکهدست

شود. پارامترهايي همچون تعداد ها استخراج مييک از اين دسته

بند� اثر مهمي در طبقه (L)ها ها� دستهو طول نمونه (N)ها دسته

 ها. ويـژگيايي تغيير خواهد کردها دارند و با تغيير هر يک نتيجه نهداده

قرار  i=1 , 2 , . . . , N  �به ازا �� بنامدر يک بردار ويژگي  تينها در

  گيرند.مي

  های زمانی سیگنال ویژگي - ۱- ۴
 زانيبه مها طول هر دسته از سيگنال عنوانهپس از تعريف پارامتر� ب

شود. سپس با تايي جدا مي۶۰ها� نمونه، هر سيگنال با گام ۶۰

ا� برا� هر ، دنباله]۱۷[ محاسبه مقدار ميانگين سيگنال در هر پنجره

خواهد آمد که معرف تغييرات دامنه متوسط سيگنال  به دستسيگنال 

 صورتبهها . تغييرات دامنه متوسط سيگنالاستمغز� در هر ايپاک 

  آيد: مي به دستزير 

�̅��� � �
�
∑ ����� )۶             (                                               

 .است EEGها� يک سر� زماني و معرف هر يک از سيگنال �که 

  ویژگی ماکزیمم دامنه میانگین  - ۱- ۱- ۴
ترين دامنه موجود در سيگنال متوسط تغييرات اين ويژگي معادل، بيش

  شود:محاسبه مي زير، که از رابطه ]۲۰[دامنه است 

���� � �����̅���� )۷  (                                                     
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: الگوریتم پردازشی برای آشکارسازی وقوع تشنج۲ شکل  

 .ها� مغز� استتغييرات دامنه متوسط سيگنال ���̅�که 

  ویژگی مینیمم دامنه میانگین  - ۲- ۱- ۴
، که با ]۲۰[ ترين دامنه موجود در سيگنال متوسط تغييرات دامنهکم

  : شودمحاسبه ميرابطه زير استفاده از 

���� � �����̅���� )۸          (                                              

 ترین دامنه ترین و کمتفاضل بیش - ۳- ۱- ۴
��� � ���� �	���� )۹                 (                                     

 ناحیه مثبت دنباله متوسط تغییرات دامنه  - ۴- ۱- ۴
اين ويژگي عبارت است از مجموع مقادير مثبت هر دسته از 

  شود:زير محاسبه مي صورتبهکه  ،]۲۰[ ها� مغز�سيگنال

��� �	∑ 0.5�������	��	������
��� ���� � |����|�	 )۱۰ (                   

  .استها هر دسته از سيگنال ����که 

  ناحیه منفی دنباله متوسط تغییرات دامنه  - ۵- ۱- ۴
 زير رابطه صورتبهها مجموع مقادير منفي هر دسته از سيگنال

  شود: محاسبه مي

��� � 	∑ 0.5�������	��	������
��� ���� � |����|� )۱۱    (                

  
  : پاسخ فرکانسی فیلتر کیزر۳شکل 

  
  شده سیگنال مغزی فیلتر : یک ایپاک از ۴ شکل

 مجموع نواحی مثبت و منفی  - ۶- ۱- ۴

��� � ��� � 	��� )۱۲       (                                                
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 های فرکانسی ویژگی - ۲- ۴
Harris )۱۹۷۸يي ا)، به آثار و مشخصات متفاوت پنجره بر رو� کار

ثيرات أت ها به تفضيل رسيدگي کرده و نتيجه گرفته است کهپنجره

ترين و بيش ند از باالترين سطحااصلي بر رو� کيفيت پنجره عبارت

 پردازش در بدترين حالت ات ناشي ازگلبرگ جانبي و تلف مقدار دامنه

تر� نسبت به دارا� کارايي بيش Blackman – Harris. لذا پنجره ]۲۱[

ها� فرکانسي از اين پنجره از . برا� استخراج ويژگياستها ساير پنجره

شوند ها پنجره ميداده کهيهنگامنمونه استفاده شده است.  ۶۰طول 

واقع اتالف کند و اين درسو� صفر ميل ميبهها انتها� توالي داده

قات با طول کوتاه در که ممکن است اتفا خصوصبه ،اطالعات است

بايست برا� حل اين مشکل، د. لذا ميشده از دست بروناحيه باريک

در اينجا اين  نيبنابراداشته باشند.  پوشانيهمها با يکديگر پنجره

، در اين حالت ۵ در نظر گرفته شده است، شکل %۵۰برابر  پوشانيهم

 بهشوند تا تخميني از طيف واقعي گير� ميها� حاصله ميانگينطيف

ها� حاصل گير� از طيفواريانس طيف با متوسط .]۱۷[ آيد دست

گير� معادل و مستقل اندازه kيابد. واريانس متوسط برا� کاهش مي

  .استبرابر واريانس طيف مستقل  k/1آمار�  ازنظر

 7(CPSD) محاسبه چگالی طیف توان متقابل -1- 4-2
يک سيگنال گسسته در زمان از روش  CPSDدر اينجا برا� محاسبه 

. در ]۲۲[ گردداستفاده مي Welch استراتژ�پريودوگرام تغييريافته و 

يابد که البته به تر کاهش مياين روش واريانس چگالي طيف توان بيش

 Lتر در تفکيک نمايي طيفي است. در اين روش قيمت کاهش بيش

 Lها از افتند و پريودوگرامرو� هم مي Mها به طول بخش از داده

گرام توسط عامل گردند. اين پريودوشده محاسبه ميداده پنجره بخش

U شود تا از اتالف رو� هم افتادگي جلوگير� در رابطه زير نرماليزه مي

  :]۲۳[ شود

� � �
�
∑ ��������
��� )۱۳                        (                              

 صورتبهکه  ���برابر است با  Welchتخمين چگالي طيف توان 

 :]۱۷[ شودزير تعريف مي
������ �

�
�
∑ ��������
��� )۱۴      (                                           

بيان نمود که  Welchتوان با توجه به اميد رياضي طيف لذا مي

صفر  سو�به Welchبزرگ باشد، واريانس تخمين  Nو  Mوقتي مقادير 

  ماند.نشده باقي ميو باياسکند ميل مي

  محاسبه آنتروپی طیفی  - ۲- ۲- ۴
، دنباله چگالي طيف توان ]۲۴[برا� محاسبه مقدار آنتروپي طيفي 

  آيد:مي دست به )۱۵عبارت ( صورتبه،  Anمتقابل با مقدار نامي 

An �	�	∑ ��� log ���� )۱۵                  (                             

يک دنباله خواهد بود. لذا برا�  صورتبه ايپاککه رابطه باال برا� هر 

گردد و متناظرًا هر سيگنال، متوسط مقدار آنتروپي طيفي محاسبه مي

يمم مقدار آنتروپي طيفي ها� ماکزيمم و ميندو ويژگي تحت نام

  گردند.محاسبه مي ۷ و شکل  ۶ شکلترتيب با گرافي مشابه  همتوسط ب

  
  هاهای دنبالهپنجره %۵۰ پوشانیهم: ۵شکل 

 

 
  : ماکزیمم مقدار آنتروپی طیفی متوسط۶ شکل

  آنتروپی طیفی متوسط مقدار: مینیمم ۷ شکل

  ویژگی واریانس طیف توان  - ۳- ۲- ۴
با در نظر گرفتن خود  ����مقادير اميد رياضي و واريانس سر� زماني 

  زير است:  صورتبههم ناسازگار� آن 

������� � �
�
∑ �������
��� )۱۶      (                                         

  
��������� � � ������ � �̅������ )۱۷       (                           

  

پوشانی در هم 50%

 هاپنجره دنباله
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������ � �������� �̅�������� ���� �̅����� )۱۸(              

خير داللت دارد. از طرفي با توجه به أبر ت mکه در رابطه باال مقدار 

  رابطه زير:

���� � 	� � ���� )۱۹                       (                                 

 دهدصورت تخمين مقدار واقعي را مي اين صفر باشد دراگر باياس 

 αواريانس دهد. را نشان مي α، و اگر صفر نباشد مقدار خطا در ]۱۷[

. واريانس است αچگالي احتمال و ا� از پهنا� قله تابع توزيع اندازه

است و وقتي واريانس چگالي طيف ده قله باريک ندهتر، نشانکوچک

مقدار  سمتبهطيف  شده زدهکند مقدار تخمينصفر ميل مي سمتبه

، ۸ شود. لذا واريانس طيف توان مطابق شکلواقعي خود نزديک مي

  ها� صرعي باشد.ويژگي ديگر� از سيگنال عنوانبهتواند مي

  سریع Hartley بیشینه ضرایب تبدیل -4- 4-2

 ۱۹۸۰در  Wangو  Bracewellشده توسط به مطالب گفته با توجه

، از لحاظ ساختار� مشابه تبديالتي ٨(DHT)تبديل هارتلي گسسته 

و تبديل کسينوسي گسسته  (DFT)نظير، تبديل فوريه گسسته 

(DCT) ساز� تبديل هارتلي سريع يا الگوريتم پياده .]۲۵[ استFHT٩ 
است. ضرايب تبديل مستقيم هارتلي گسسته  FFT بسيار شبيه به 

  :]۲۵[ استرابطه زير  صورتبه

����� �	∑ ����. ��� �����
�

����
��� )۲۰                      (              

 شده درعبارت بيان صورتبه ����که در اين رابطه، مقدار کرنل 

 قابل تبيين است. )۲۱( رابطه

���	� � cos� � sin� )۲۱      (                                            

يک سيگنال با مقادير حقيقي در نظر  ����سيگنال  همچنين 

شود. لذا تبديل هارتلي گسسته نيز دارا� مقادير حقيقي گرفته مي

نيز برابر با طول  DHT ها� تبديل، تعداد نمونهDFT. همانند يک است

. تبديل هارتلي پريوديک است و مقدار اين استها� مغز� سيگنال

 . ]۲۶[ است Nدوره تناوب برابر با 

��که در آن  ���	���با توجه به کرنل تبديل هارتلي،  �
��
�

 

�لفه فرکانسي را به ازا� ؤتوان باالترين ماست، مي � �
�

در نظر گرفت  

�Nامين و kو بيان نمود که  � kلفه فرکانسي با يکديگر ؤامين م�

، تبديل DHTو DFTتوان با برقرار� رابطه بين يکسان هستند. لذا مي

زير  صورتبهساز� نمود. رابطه بين اين دو تبديل هارتلي سريع را پياده

  است:  

��� � ���
�
	���	��� � ���

�
	���	���� )۲۲           (                    

  

  
  طیف توان : منحنی واریانس۸ شکل
  خواهيم داشت: Nلذا در دوره تناوب 

 
������� � ������	�������

�
)۲۳ (                                        

������� � � ������	�������
�

)۲۴        (                                   

در نهايت، رابطه بين ضرايب تبديل فوريه و تبديل هارتلي  بنابراين

 :]۲۵[ زير خواهد بود صورتبه
����� � 	������� � 	������� )۲۵      (                                  

ود� و خروجي تبديل هارتلي، با توجه به حقيقي بودن ور

ساز� آن به تعداد پياده
�
�

تبديل فوريه سريع، نيازمند عمليات ضرب  

. لذا از لحاظ هزينه محاسباتي، سرعت و فضا� محاسباتي بسيار است

استفاده از کرنل نمايي مختلط از  جا�بهکارآمدتر خواهد بود. از طرفي 

مجموع توابع سينوس و کسينوس استفاده شده است که همان خواص 

  نمايند. را در حالت حقيقي بيان مي

عنوان هايب آن بدر نهايت با معرفي تبديل هارتلي و استخراج ضر

بايست ابتدا ضرايب آماده شوند. ، برا� تشخيص حمله صرع ميويژگي

ها� موجود برا� اين منظور، با اعمال تبديل هارتلي به تمامي سيگنال

ها� تبديل در يک ماتريس ضرايب لفهؤ، مجموعه مپايگاه دادهدر 

  :تاسزير  صورتبه ���گردند. ماتريس ضرايب با نام تنظيم مي

��� �

�
�
�
�
�
���,�

�1� ��,��1� ⋯ ��,��1�
��,��2� ��,��2� ⋯ ��,��2�
��,��3� ��,��3� ⋯ ��,��3�

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
��,���� ��,���� ⋯ ��,�����

�
�
�
�
�

)۲۶     (                  

ها� هر سيگنال است که با برابر با تعداد نمونه Lکه در اين ماتريس، 

ها� مورد تعداد سيگنال M چنينهمطول تبدل يکسان خواهد بود، 

  .استآزمايش 

ها، تصوير� از تغييرات طيفي برا� نمونه ���با محاسبه ماتريس 

آيد. در مي دست بهها� سالم ها� دارا� حمله صرع و سيگنالسيگنال

برا� تعداد� از  ���ا� از نمايش طيفي ماتريس نمونه ۹ شکل

  شود.مشاهده مي EEGها� سيگنال

ايپاک  ۳برا� استخراج ويژگي مناسب از اين طيف، طيف به 

توان مقادير مي شود. سپسمساو� در طول محور فرکانسي تقسيم مي
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ماکزيمم محلي را در هر سر� فرکانسي و در هر قسمت از ضرايب 

تبديل هارتلي در نظر گرفت. لذا با محاسبه مقدار ماکزيمم محلي 

 زير مجموعه صورتبهها ز ماکزيممها، در قالب يک دنباله الفهؤم

  خواهيم داشت:

M��� � max����� �
max�������,����,��,����, . . . , ��,��������

)۲۷ (                      

�که  � 1, 2, . . . . , �و مقدار  � � 1, 2, . . . . , است. در واقع هر  3/�

مقدار ماکزيمم خواهد بود که ماتريس دنباله  ۳سيگنال شامل 

  زير است: صورتبه ���Mها� محلي با نام ماکزيمم

M��� �	�

M����� M���� M����
M���� M���� M����

⋮ ⋮ ⋮
M����� M����� M�����

� )۲۸   (                  

 صورتبهموجود  ها�مقدار ماکزيممه تنها شامل دنباله حاصل ک 

، استها پنجره از دنباله تبديل هارتلي تمامي سيگنال ۳محلي در 

  قابل نمايش است. ۱۰نمونه در شکل  صورتبه

با  ۱۰شکل  برا� ايجاد ويژگي مناسب با توجه به منحني

ميانگين مقادير موجود در  صورتبهگرفتن يک مقدار آستانه نظردر

ها و اعمال اين آستانه بر رو� دنباله مزبور، مقادير دنباله ماکزيمم

ها� طيفي تبديل هارتلي به دو دسته تقسيم لفهؤماکزيمم از م

از  اين دو دسته مناسب و باينر� برا� تقريب درنظرگرفتن شوند. بامي

� آموزش شبکه بزرگ که براخيلي کوچک و خيلي دو مقدار اطالعات، 

ها� شبکه مالحظه در وزندليل اختالف زياد و تغيير قابل هبعصبي 

ويژگي محاسبه  ۳مناسب هستند، برا� هر سيگنال  عصبي بسيار

ها� حاو� تشنج دارا� مقدار شود. اين سه ويژگي برا� سيگنالمي

ها� بدون تنشج دارا� مقدار کمينه است. شکل بيشينه و برا� سيگنال

  دهد.ها نمايش ميرا برا� طيفي از سيگنال هادار اين ويژگينمو ۱۱

   10کرنليهاي ماتریسبا  FHTهایروش ادغام ویژگی -1 - 4-2-4

شده ويژگي استخراج ۳استفاده از  جا�بهبرا� ايجاد يک ويژگي معتبر 

 ها� كرنليمبتني بر ماتريس ١١ادغاماز تبديل هارتلي از يک روش 

و  ����ها� مجموعه صورتبهويژگي مزبور  ۳ابتدا  شود.استفاده مي

ها به يک فضا� ويژگي شوند. نگاشت اين ويژگيتعريف مي ����و  ����

 �φو  �φو  �φخطي توسط سه نگاشت غير Fبا ابعاد وسيع، با نام 

گيرد. کرنل ماتريسي برا� اين سه صفت استخراجي را صورت مي

  زير در نظر گرفت: صورتبهتوان مي

������ �	����� , ��� )۲۹              (                                        

������ �	����� , ��� )۳۰               (                                      

������ �	����� , ��� )۳۱         (                                             

  ��� : نمایش الگوی طیفی ماتریس۹ شکل 

  
  : منحنی مقادیر ماکزیمم حاصل از طیف تبدیل هارتلی۱۰ شکل

  
صورت هدنباله ماکزیمم طیفی ب ۳شده برای گذاریمدل آستانه :۱۱ شکل

  محلی

دو ، در اينجا ]۲۷[در Kuncheva شده توسط برمبنا� مطالب ارائه

ها يک روش شود و بر اساس آنها بيان ميقانون برا� ادغام ويژگي

  ترکيبي ارائه خواهد شد.

  

 قانون اول : میانگین

���������� �
����������������������

�
)۳۲(                                    
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  دارقانون دوم : جمع وزن 
����������� � 	������� � ������� � ������� )۳۳           (  

αکه در اين رابطه  � β � γ � ها، . پس از ادغام ماتريساست 1

ماتريس  ��شود. ايجاد مي ��ماتريس کرنل تحت عنوان ماتريس

شود که پس از ابت ميدر اينجا ث .است Fها در فضا� همبستگي نمونه

 قاعده ميانگين. لذا برا� استچنان کرنل نهايي، معتبر ادغام هم، هم

  توان نشان داد که با فرض:مي

∑ �����
�,��� ����� , ��� � 0	, ∀�� ∈ �	 )۳۴   (                              

∑ �����
�,��� ����� , ��� � 0	, ∀�� ∈ �	 )۳۵(                           

∑ �����
�,��� ����� , ��� 	� 0	, ∀�� ∈ � )۳۶ (                                

  
����� ،ادغامبعد از  ��ماتريس کرنل  ,   شود. لذا:ناميده مي ���

∑ �����
�,��� ����� , ��� � 0 )۳۷  (                                           

�	 � ����
������ , ��� � ����� , ��� � ����� , ����

3

�

�,���

 

�
∑ �����
�,��� ����� , ���

3 �
∑ �����
�,��� ����� , ���

3 	

�
∑ �����
�,��� ����� , ���

3 � 0								 

 چنينهم همواره مقدار مثبتي دارد. ������بنابراين مقدار کرنل 

�برا� قانون ميانگين مقدار  � نسور ضرب ارا ت ��⨂��⨂��

شده خواهيم دارع وزنبرا� قانون دوم و برا� جم چنينهمناميم. مي

  داشت:

∑ �����
�,��� ����� , ��� � 0 )۳۸ (                                            

�	 � �����
�

�,���
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ترکيب دو رابطه حاصل از . استنيز هنوز مثبت  �������لذا 

  خواهد بود: زير صورتبهقانون  

���������� �
�������������������������

��
)۳۹(                               

�αکه  β� γ � توجه به . با استضريب نرماليزاسيون  nاست و  1

 استنيز همواره يک کرنل معتبر  ������شده، مقدار مطالب اثبات

]۲۷[.  

بند� طيف تبديل هارتلي در آمده از ايپاکدستبهويژگي  ۳لذا 

شوند. در يکديگر ادغام مي ) با۳۹مرحله قبل، با استفاده از رابطه (

 ۳ز ترکيبي ا گردد کهيک ويژگي برا� هر سيگنال ايجاد مي ،نهايت

شده از طيف اين ويژگي در اينجا ويژگي ادغام که استويژگي محلي 

  شود.ناميده مي FFBS١٢شکسته يا 

  هاسازی ویژگیبهینه - ۵
شده در ها� استخراجمکن است تمامي ويژگيم کهاينبا توجه به 

ا� هبايست ويژگيتشخيص وقوع حمله صرع مفيد نباشند، لذا مي

ها � آنواسطهه ها ببند� سيگنالبهينه انتخاب شوند و عمل طبقه

ها� مناسب از ترکيب صورت پذيرد. در اين مقاله برا� يافتن ويژگي

ها� و الگوريتم ژنتيک و استفاده از الگوريتم �MLP عصبي شبکه

ژنتيک مورد  ممتيک با استراتژ� يادگير� المارکين در الگوريتم

  .]۲۸[ استفاده قرار گرفته است

استراتژی ممتیک و ، GAو  MLP شبکه ترکیبيساختار  - ۱- ۵
  یادگیری المارکین

ها� بهينه توسط الگوريتم ژنتيک، ابتدا يک برا� جستجو� ويژگي

گردد. ژن توليد مي ۱۰م به طول وکروموز ۲۰جمعيت اوليه شامل 

 يكو  صفرباينر� بوده و تنها مقادير  صورتبهها موها� اين کروموزژن

وجود ويژگي با انديس  دهندهنشان يكين مقدار ا باشند. بنابررا دارا مي

دهنده عدم وجود ويژگي موردنظر در نشانصفر مربوطه و مقدار 

  . استساختار الگو� ژني 

پرسپترون تحت قاعده  اليهشبکه عصبي، يک شبکه چند

تحت عنوان  با استفاده از تابع آموزش چنينهمانتشار خطا و پس

Levenberg-Marquardt صورتبه. معمار� شبکه عصبي است feed-
forward  با توجه به تعداد استيک اليه پنهان دارا� و  ]۲۹[بوده .

� ورود� همواره بين ها� اليهرونوشده، تعداد ناستخراج ها�ويژگي

. برا� استوابسته  GAمتغير بوده که به ساختار ژني حاصل از  ]۱۰,۰[

برابر  ۲ ،ها� اليه پنهانرونوتعداد ن ،شبکه Over-fittingجلوگير� از 

ها� اليه ورود� در نظر گرفته شده است. در هر بار آموزش رونون

مجموعه عنوان هب پايگاه دادهها� داده %۷۰شبکه عصبي مقدار 

شبکه در نظر گرفته  مجموعه آزمايشعنوان هها بداده %۳۰و  آموزشي

ردار ويژگي ورود� شبکه برا� هر ب MSEشود. در نهايت مقدار مي

 گردد.محاسبه مي
اين برا� محاسبه خطا� شبکه عصبي از روابط زير استفاده  بنابر

  شود: مي

���� �	∑ ���������
��� ��� )۴۰ (                                             

�� � �������� )۴۱     (                                                         

����� � ����� � �����		 ∶ �����	 )۴۲(                                    

مقدار  چنينهمخروجي حاصل از شبکه است.  yخروجي هدف و  dکه 

e  لذا خطا� کل خروجي شبکه عصبي استخطا� عملکرد� شبکه .ξ ،

  در اليه خروجي برابر است با: رونون cبه ازا� 
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���� �	∑ ����� ∶ �����	�������� )۴۳   (                               

� آموزشي برابر خواهد ادهد Nشبکه برا�  MSEمقدار  چنينهم

  بود با:

��� � 	���� �
�
�
∑ �����
��� )۴۴     (                                     

کروموزوم ورود� اوليه  ۲۰پس از آموزش شبکه عصبي برا� هر 

به شبکه، مقدار 
�

���
 صورتبهتابع برازندگي الگوريتم ژنتيک  عنوانبه  

  :]۳۰[شود زير محاسبه مي

�������	�������� � �
��������

)۴۵    (                                    

زمينه تکامل اثر يک مقايسه ژني در  ها� ممتيکي براستراتژ�

يک  Memeمعرفي شده است.  Dawkinsنام فرهنگي توسط فرد� به

ژنتيکي از نسلي عوامل غير وسيلهه عنصر فرهنگي يا رفتار� است که ب

کي و . ساختار يک الگو� ممتي]۳۱[ گرددبه نسل بعد منتقل مي

ها� الگوريتمعنوان يک نوع خاص از يادگير� المارکين به همچنين

يافته پس از فرآيند ، پاسخ بهبوداستويژگي عمده  دارا� دو ،ممتيکي

 چنينهمشود و ها� اوليه ميجايگزين کروموزوم جستجو� محلي،

گردند. وارد دنباله ژني کروموزوم مي مفاهيم يادگرفته شده مستقيمًا

بسيار هايي نظير الگوريتم بالدويني، عملکرد نسبت به يادگير� گونهاين

 .]۳۲[ تر خواهد بودمناسب

ساز� آمار� پيشرفته، الگوريتم يادگير� در مفاهيم بهينه

مبنا� جمعيت  ها� جستجو برعنوان يکي از استراتژ�هب ،المارکين

باشد. در حالت کلي الگوريتم ژنتيک برمبنا� يک عملکرد تصادفي، مي

نمايد. اين يد ميعنوان جمعيت اوليه تولهها را با� از کروموزومرشته

ها و جهش که قوانيني جمعيت با استفاده از قوانيني نظير تقابل نسل

باشند، عمل مبنا� تصادف و احتمال مي حال برو درعينمند قانون

. در ]۳۳[ نمايندها را ايجاد ميکرده و نسل جديد� از کروموزوم

الگوريتم صورت بيان نمود که اينتوان اين مسئله را بهحقيقت مي

عنوان يک الگوريتم تکاملي و يک الگوريتم جستجو� هژنتيک ب

عنوان هکه بها� جستجو کند. برخالف ساير الگوريتمسراسر� عمل مي

گاه در کنند، الگوريتم ژنتيک هيچتار ميمبنا� گراديان رف نمونه بر

واسطه ماهيت تصادفي آن از ه شود و بها� محلي گرفتار نمياکسترمم

  . ]۳۲[ نمايدطه فضا� جستجو به نقطه ديگر جهش ميهر نق

پس از تعداد� توليد نسل تصادفي و  در يک الگوريتم ژنتيک ساده

گردد. سئوالي که ها مقدار بهينه انتخاب ميبررسي ميزان برازندگي آن

اين است که آيا اين الگوريتم کل فضا را  ،گردددر اينجا مطرح مي

مثبت است، پس چه لزومي به استفاده  اگر پاسخجستجو نموده است؟ 

دارد رد و اگر پاسخ منفي است چه لزومي از الگوريتم ژنتيک وجود دا

  که نتيجه نهايي حاصل از جستجو بهينه باشد. 

گردد که جستجو� تمامي فضا امر� گونه برداشت ميلذا اين

و از طرفي نياز به جستجو� مناسب برا� يافتن  بودهبر بيهوده و زمان

  شود.وابي که تا جا� ممکن بهينه باشد، حس ميج

  

  

ی الگوریتم ژنتیک در مساله : بخشی از فضای تحت جستجو۱۲شکل 
  هاسازي ویژگيبهینه

  
  : یک برش افقی از فضای جستجو۱۳شکل 

. استقسمتي از فضا� جستجو در اين پژوهش  ۱۲شکل 

گردد فضا� جستجو از ضابطه خاصي پيرو� که مشاهده مي طورهمان

 .استنکرده و يافتن مقدار بهينه آن نيازمند الگوريتمي مناسب 

نظر دربا  .استافقي از فضا� جستجو  برشيک  ۱۳شکل  چنينهم

ا� بين الگوريتم ژنتيک ساده و توان مقايسهمي ،۱۳شکل گرفتن 

الگوريتمي تحت قاعده يادگير� المارکين داشت. اگر دايره سياه محل 

نظر گرفته شود، دايره سفيد  در اوليه و آغازين الگوريتم ژنتيک

الگوريتم است و دايره  دهنده گام بعد� جستجو در مدل سادهنشان

با استفاده از استراتژ� المارکين دهنده گام بعد� جستجو قرمز نشان

شود، نتيجـه حاصـل از اعـمال روش که مشاهده مي طورهمانلذا  است.

 .استتر از مدل ساده آن بسيار بهينه يادگير� برا� الگوريتم ژنتيک

توان ماهيت مدل يادگيرنده المارکين دانست. دليل اين مسئله را مي

 بهممتيک،  �هارايج الگوريتم ها�عنوان يکي از استراتژ�هاين روش ب

وجود يک مرحله اضافي تحت عنوان جستجو� محلي در هر  دليل

مقدار بهينه را برا� عمل انتخاب نسل در مرحله توليد نسل  ،نسل

تفاقي باشد که در حقيقت اين رفتار شايد مشابه ا سازد.بعد� آماده مي

  . ]۳۴[ آيدپيش مي ١٣)PSO(ساز� ازدحام ذرات در الگوريتم بهينه
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احتمال انتخاب يک همسايگي در الگوريتم ممتيک بر با اين حال 

 صـورتبهانتخاب همسـايه بهينـه پذيرش و اساس رابطه بولتزمن برا� 

  :]۳۴[ استزير  رابطه

)۴۶(  �����������	���������� �	 �
1																					,				∆� � 0

�
�∆�

���������
	
		,			∆� � 0

 

  شود:زير تعريف مي صورتبه �∆که در اين رابطه مقدار 

)۴۷(  ∆� � �������	��	��������� � �������	������� 

لـذا بـا اعمـال  .اسـتدهنده ميزان برازندگي در هر نقطه نشان fمقدار 

تر� بهينه صورتبهتوان مي ،قاعده يادگير� المارکين در زمان جستجو

فضا را بررسي نمود و جـواب نهـايي الگـوريتم دارا� قابليـت اطمينـان 

  .]۳۴[ استتر� بيش

عدد  ۱۰کروموزوم موجود در جمعيت اوليه،  ۲۰از  GAدر ساختار 

 ،بعد� توليد و انتخاب نسل گردد. درايجاد مي كروموزوم جديد

 ها� ضعيف خواهند شدمووموزتر جايگزين اين کرها� بهينهکروموزوم

 ۳. مشخصات ساختار� الگوريتم و پارامترها� اساسي آن شامل ]۳۵[

  اند:زير بيان شده صورتبهباشند، که مورد مي

 اول. انتخاب نسلنسل در  ۳۰ميزان به ١٤هانسل تعداد .۱
 احتمال جهش برا� هر ژن. %۱ميزان به ١٥درصد جهش .۲
  ژن. ۱۰ژن از  ۵عبارتي يا به %۵۰ميزان به ١٦درصد تقابل .۳

ها� ا� و جهشنقطهراحل الگوريتم ژنتيک با تقابل تکم

ساز�، فضا� ساز صورت گرفته است. در اين مسئله بهينهوارون

  برابر است با:  �� شمارش جستجو با توجه به قاعده

)۴۸(  �������������� ∶ 2���������������� � 2�� � 1024 

حالت مختلف  ۱۰۲۴شود، ابعاد فضا� جستجو برابر با مشاهده مي

  .]۳۶[ باشدمي

  هانتایج آزمایش - ۶
  EEG هایمجموعه داده - 6-1

از کودکان مبتال به  EEGها� ها، شامل سيگنالاين مجموعه از داده

که از بيمارستان کودکان  استتشنج مقاوم نسبت به درمان 

است. افراد مورد آزمايش تا آور� شده ، جمع (CHB-MIT)بوستون

ها� ضد تشنج برا� مداخله و عمل جراحي چند روز پس از خروج دارو

ساعت از  ۱۰۰ از اند. در اين مقاله تنهاتحت نظر قرار گرفته

قسمت   =۱۲۰N . هر سيگنال بهاستفاده شده استها� مغز� سيگنال

لذا در  .استثانيـه  ۳۰ايپاک دارا� طول زماني  و هر تقسيم شده است

کـه تمامًا دارا� فرکانس  دارد سيگنال وجـود ۱۲۴۸۰کل 

. از اين هستندبيت  ۱۶رزولوشن  چنينهمهـرتز و  ۲۵۶بردار� نمـونه

  .]۳۷[ ها� حمله صرع هستندعدد دارا� نشانه ۲۰۴۰ها سيگنال

  FFBS تنظیم پارامترهای - 6-2

شده از طيف شکسته، در واقع با شکستن طيف تبديل ادغامويژگي 

شده در مراحل ها� بيانو استخراج ويژگيEEG ها� هارتلي سيگنال

  :شودميزير بيان  صورتبهها ادغام اين ويژگي چنينهمپيشين و 

��������� �
�������,���������� ,���������� ,����

���������������
)۹۴   (                    

 
همواره ثابت بوده و  �و  �و  �که در اين رابطه مقادير پارامترها� 

عنوان يک قاعده ه) ب۴۹برا� اثبات رابطه ( .استدارا� مجموع واحد 

توان به ميادغام برا� سه ويژگي مستخرج از طيف تبديل هارتلي، 

نمود. بنابراين، با در نظر طريقي مشابه با اثبات قانون اول و دوم عمل 

  زير خواهيم داشت: صورتبه) ۳۸( رابطهگرفتن 
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با توجه به مقادير  FFBSويژگي  ،گرددکه مشاهده مي طورهمان

شده در زير بخش وابط اثباتر چنينهممثبت پارامترها� تنظيم آن و 

 ،)۳۹تا  ۲۹(روابط  ها� کرنلبا ماتريس FHTها� روش ادغام ويژگي

رابطه برا� ادغام عنوان يک هتوان از آن بهمواره معتبر بوده و مي

  نظر بهره برد.ها� موردويژگي

هــا� هــر عنــوان وزنهبــ  �و  �و  �	پــارامتر  ۳)، ۴۹در رابطــه (

ــي و  ــينهمويژگ ــريب  چن ــوان ض ــت عن ــار� تح ــارامتر اختي ــک پ ي

هـا� آن کاربردانتخاب اين پارامترها بسته به نرماليزاسيون وجود دارد. 

ايـن ضـرايب و  بـرا� محاسـبهمتفاوت است.  ها� موجودو نوع ويژگي

بـر منحنـي مبتنـي ايجاد بهترين ادغـام از راهکـار� آمـار�  چنينهم

ثيرگـذار أتپارامترهـا� مختلـف مقادير مختلف ازا�  به FFBSتغييرات 

  . ]۲۷[ استفاده شده است

دارا� مجموع   �و  �و  �با توجه به اين موضوع که پارامترها� 

؛ با محاسبه نرخ هستند [0,1]دارا� مقادير� در بازه  چنينهمواحد و 

برا� تمام  FFBSها� حاصل از ادغام يا ويژگي پراکندگي داده
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مقدار بهينه برا� پارامترها� تنظيم محاسبه  ،EEGها� سيگنال

  خواهيم داشت:بر اين اساس خواهد شد. 
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�����که  هايي تنها با ويژگي �����������و  �����������و  ���

واقع فرض شده است در هر بار يک ويژگي  . درهستندثير يک پارامتر أت

  موجود است و ساير ضرايب صفر در نظر گرفته شده است.

ها محاسبه قبل از ادغام مقادير واريانس آنسپس برا� هر ويژگي 

) با ۵۱. اين امر در حالي است که برا� نمونه در رابطه (]۳۸[ گرددمي

 �و  �مقادير  ۱/۰طول ههايي ببا گام [0,1]در بازه  �تغييرات مقادير 
نمودار تغييرات واريانس  ۱۴صفر در نظر گرفته شده است. شکل 

  دهد.ها يک پارامتر تنظيم نشان ميها را با احتساب تنويژگي

که  استدهنده حالتي ، منحني آبي رنگ نمايش۱۴در شکل 

� � � � شود، نرخ تغييرات دارا� که ديده مي طورهماناست.  �

ضرايب دارا� مقادير متفاوتي  تر از حالتي است کهرشد نمايي و بيش

نرخ تغييرات واريانس  گردد کهمشاهده مي ۱۴شکل  در باشند.مي

که هر يک در غياب  �و  �شده، حاصل از تغييرات پارامتر ويژگي ادغام

توان . لذا مياستکامًال يکسان  ،دو پارامتر ديگر محاسبه شده است

با يکديگر مساو�  گير� نمود که اثر اين دو ويژگينتيجه گونهاين

دارا� مقادير�  	�شود که پارامتردر حالي مطرح مي . اين مسئلهاست

  ها است.کامًال متفاوت از نرخ واريانس آن

نماينده وزن  �و  �مالحظه اين است که مقادير نکته قابل

ها� هايي است که از طيف تبديل هارتلي در محدودهويژگي

به وزن  �	ها� پايين و باال استخراج شده است، ولي پارامتر فرکانس

لذا مقدار  ها� مياني اشاره دارد.سويژگي مستخرج از طيف در فرکان

يک در بروز و  ثير باند فرکانسي هرأها مبين تبزرگ يا کوچک آن

  .استتشخيص حمله صرع 

  
و  �و  �ها قبل از ادغام برحسب نرخ تغییرات : مقادیر واریانس ویژگی۱۴شکل 

  حالت موجود ۳و نمایش مجموع واریانس   �

  
  از برخورد منحنی واریانس تغییرات �و  �: تعیین ضرایب ۱۵شکل 

  

که به  FFBSويژگي  مقدار حاصل از ۱۰ابتدا  �و  �برا� تعيين مقادير 

�ازا� مقادير  � � �  ،ها محاسبه شده استبرا� تمامي سيگنال �

گير� شده و واريانس بردار حاصل برا� تعيين پراکندگي ميانگين

) ۵۳) تا (۵۱ها� (ابطهطور متوسط با مقادير حاصل از رهها بداده

نتيجه اين برخورد را برا� تعيين  ۱۵شود. شکل برخورد داده مي

شود حداقل که مشاهده مي طورهمان دهد.نشان مي �و  �ضرايب 

�ازا�  متوسط به طورهمنحني ب ۳فاصله بين  � � � رخ داده  0.2

به  ���������مقدار ميانگين  �برا� تعيين پارامتر  چنينهماست. 

�در حالتي که دو پارامتر  [0,1]در بازه  �ازا� تغييرات  �  ۲/۰برابر  �

با شود. در ادامه نيز اين مقدار ميمحاسبه  ،در نظر گرفته شده است

�ازا� تغييرات  به ���������واريانس ويژگي  � � � در همان بازه  �

حاصل از دهنده دو منحني نشان ۱۶مقايسه خواهد شد. شکل 

�تنظيم با  ��������� گير�ميانگين � � �  ���������و منحني  0.2

�تنظيم با  � � �   .است �

توان بيشينه فاصله موجود بين دو نمودار و در نتيجه نقطه ميلذا 

  :]۳۸[ محاسبه نمودصورت زير هبرا  �مطلوب برا� پارامتر 

� � |���� �
��
∑��������� �

�
�
∑���������� �

	 �
��
∑�����������	 | )۴۵      (                                                  

مقدار� است که بايد در رابطه نهايي  ،حاصل �که در اين رابطه مقدار 

مقادير  ۱۷نمودار شکل  ها در نظر گرفته شود.برا� ادغام ويژگي

دهد که مقدار ماکزيمم آن جواب مسئله خواهد را نشان مي �مختلف 

�اين  بود. بنابر � ا� قبلي نيز ـهاز�ـسو از محاسبات و شبيه 0.6

� � � � مقدار ضريب  چنينهمآمده است.  دست به 0.2

  در نظر گرفته شده است. ۱نرماليزاسيون برابر با مقدار 

ها� موجود در ويژگياستنباط نمود که  گونهاين توانميبنابراين 

طيف فرکانسي تبديل هارتلي از لحاظ اهميت به دو دسته قابل تقسيم 

ها� شده از فرکانسها� استخراجدسته اول شامل ويژگيهستند: 

  .هستندهايي با فرکانس متوسط لفهؤپايين و باال و دسته دوم شامل م
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را نشان ها� مياني در طيف اهميت فرکانسديگر، اين موضوع عبارتبه

مقدار   FFBS زيرا پس از محاسبه پارامترها� تنظيمي برا� ؛دهدمي

  محاسبه شده است. �و  �برابر  ۳حدود  �ضريب 

  سازينتایج حاصل از بهینه -6-3

و  MLPها� مداوم شبکه عصبي ، آموزشتوليد نسلبار  ۳۰پس از 

سمت نسل انجام الگوريتم ژنتيک بهصادفي، سرتوليد بردارها� ويژگي ت

دهد. لذا تمام اين همگرايي را نشان مي ۱۸ ، شکلشودميبهينه همگرا 

  يکسان و بهينه خواهند بود. ي کامًالهايها در خروجي آن، بردارنسل

شود و در جستجو� در نهايت بردار� که پيروز رقابت مي

عنوان بردار� با مينيمم خطا� ممکن شناخته هب GAسراسر� توسط 

  بردار زير است: صورتبهگردد، مي

��������������� � �	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	� )۵۵  (                  

. هستندويژگي  ۱۰مورد از  ۵ها� بهينه متناظر، برابر با لذا ويژگي

ترين و ماکزيمم دامنه ميانگين، تفاضل بيش :ند ازاها عبارتاين ويژگي

توان، ماکزيمم مقدار آنتروپي طيفي ترين دامنه، واريانس طيف کم

در تبديل هارتلي.  ها� طيفيمتوسط و مقادير حاصل از ادغام ويژگي

 ها استفاده خواهد شد.بند� نهايي از اين ويژگيلذا برا� طبقه

  BPNNبندي با استفاده از طبقه -6-4

ها� ها� دارا� صرع از سيگنالبند� سيگنالدر نهايت برا� طبقه

با الگو�  اليهتشنج از شبکه عصبي پرسپترون چند مغز� بدون حالت

شود. تابع آموزشي لونبرگ، استفاده مي انتشار خطا با استفاده ازپس

يک شبکه با يك اليه پنهان بوده و با توجه به  BPNNشبکه 

  .استعدد  ۵ها� اليه ورود� رونوشده، تعداد نها� بهينهويژگي

  
� در دو حالت FFBS انحراف میزان به: محاس۱۶شکل  � � � �.  �با   �

� متغیر و حالت � � �   پارامتر ۳با تغییر  �

  
  برای تعیین مقدار بیشینه و بهینه آن � : دنباله۱۷شکل 

  
در  تولید نسلبار  ۶۰۰پس از MLP  در ترکیب با GA : همگرایی در۱۸ شکل

  ۱/۰مقیاس 
 ۳۰از يک حلقه تکرار شامل ها� اليه پنهان رونوبرا� تعيين تعداد ن

ها� مخفي مختلف استفاده رونوبار آموزش شبکه عصبي با تعداد ن

بند� محاسبه در هر بار آموزش شبکه، خطا� طبقهشده است. 

ها� اليه مياني شبکه رونوگردد و در آخر بهترين گزينه برا� نمي

اساس  را بر BPNNمنحني خطا�  ۱۹گردد. شکل عصبي انتخاب مي

برا� اين منظور از  دهد.ها� اليه پنهان نشان ميرونون مختلف دتعدا

ا� که گونهساز� استفاده شده است، به� شبيهها� موجود براکل داده

برا�  %۱۰عنوان مجموعه آزمايشي و هب %۲۰داده برا� آموزش،  ۷۰%

لذا شده است. استفاده  ارزيابي عملکرد نهايي شبکه در هر بار آموزش

رون برا� ون ۲۲نظرگرفتن ا درجلوگير� از سرريز شبکه عصبي ببرا� 

ها، ميانگين مربعات بند� دادهمياني در حالت کلي و بدون تقسيم اليه

تابع  ذکر است کهالزم بهگردد. همگرا مي ۰۳۷۹۱/۰خطا در مقدار 

شرط  ۳ چنينهم .استسيگموئيد  صورتبهانتقال اليه خروجي 

زير در نظر  صورتبه، ]۳۹[ شبکه عصبي همزمان برا� توقف آموزش

  شود:گرفته مي
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 تکرار در هر ايپاک. ۲۰۰تعداد  .۱
 .۱۰-۶همگرايي در ميانگين مربعات خطا در مقدار  .۲
 .۱۰- ۹همگرا� در نزول مقدار گراديان خطا در  .۳

  ١٨پایگاه دادهبندی جزءو  fold-K17 ارزیابی - 1- 6-4

با استفاده ه بهين BPNNساز� نهايي و آموزش شبکه عصبي برا� شبيه

بنـد� جـزءبـرا�  K-foldساز� شـده، از الگـوريتم ها� بهينهاز ويژگي

ــاه داده ــت پايگ ــده اس ــتفاده ش ــيم]۴۰[ اس ــب و . تقس ــد� مناس بن

و آموزش و اجرا� شبکه عصبي بـا هـر قسـمت،  آزمايشها� مجموعه

بنـد� کـه نتيجه نهـايي طبقـه گردد تا در آخر اميد رياضيجب ميمو

سـمت مقـدار ير� نتايج مجزا� هر قسمت است، بهگحاصل از ميانگين

با اسـتفاده از ميـانگين  K-foldواقعي خود ميل نمايد. خطا� الگوريتم 

زيـر تعريـف صـورت هشود. اين خطا بخطا� هر مرحله تخمين زده مي

  :شودمي
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∑ ���
��� )۵۶(                                                     

 چنينهمو  استبند� خطا� ناشي از هر بخش ��که در اين رابطه 

دهد. مزيت اين روش را نشان مي پايگاه دادهتعداد تقسيمات  Kمقدار 

ها� موجود هم در روند آموزش و هم در روند اين است که تمام داده

مورد آزمايش و  ،بندطبقه پذير�تعميمکنند و شرکت مي آزمايش

  گيرد. دقيق قرار ميبررسي 

  بندی نهاییو طبقه آزمایش نتایج - ۲- ۴- ۶
شده از ها� استخراجي بررسي بردار ويژگيهدف از آزمايش نهاي

بيمار� صرع و  يخطجهت تشخيص برون EEGها� سيگنال

ها� دارا� تشنج و بدون تشنج از يکديگر است. در آشکارساز� سيگنال

شده و  ساز�بند بهينهطبقه ساز�پياده دفه ،ترواقع و به بيان ساده

  .استها� مجزا شده در مجموعهند�بها� جزءاستفاده از داده

  های الیه پنهانسازی تعداد نرونبهینه :۱۹ شکل

عه کل پايگاه داده با استفاده از الگوريتم اعتبار در ابتدا مجمو

مناسب تفکيک  پوشانيهمبه چهار مجموعه داده با  K-foldسنجي 

بند يک طبقه ،ها� آموزشيگردد. سپس با تعيين مجموعه دادهمي

ها� سالم را انجام ها� دارا� تشنج از سيگنالعمل تشخيص سيگنال

مجموعه  ،%۷۵آموزشي  ، مجموعهدر هر مجموعه دادهدهد. مي

هايي برا� سنجش اعتبار و عنوان دادههنيز ب %۱۰و  %۱۵آزمايشي 

ارزيابي شبکه عصبي برا� هر مجموعه داده در نظر گرفته شده است. 

گردد. هر شبکه عصبي ايجاد مي ۴مجموعه داده،  ۴لذا به ازا� هر 

امل مقدار صحت ش ۳از  شبکه به ازا� هر مجموعه دارا� يک مجموعه

. در آخر با استصحت آموزش، صحت آزمايش و صحت ارزيابي 

بند� و بدترين شبکه بند، بدترين طبقهمحاسبه عملکرد نهايي هر طبقه

گردد تا در حد ديده نهايي انتخاب ميشبکه آموزش عنوانهعصبي ب

  ها� ناخواسته جلوگير� شود.امکان از باياس

عنوان هشده بها� درنظرگرفتهداده ،نهايي بندپس از انتخاب طبقه

 دليل سنجش اعتبار نهايي توسط همجموعه ارزيابي برا� بار ديگر و ب

اين نتايج  .گيرندت آزمايش قرار ميحدوباره ت و انتخاب شده ،بندطبقه

برا� ارزيابي . ناميممي FVCH١٩سنجي نهايي يا به اختصار ررا اعتبا

و  صحت اين تحقيق، ميانگين چنينهمشده و ها� استخراجويژگي

واريانس تمام نتايج حاصل از مراحل قبل و خطا� شبکه عصبي به 

   گردد.مشاهده مي ۱ها محاسبه شده و در جدول ازا� تمام مجموعه

منحنـي در نهايـت تــکرار  ۲۰۰پس از آمـوزش شبکه عصبي در 

 MSEبهتـرين مقـدار  به سمت ميانگين تصورهب عملکرد شبکه عصبي

طـور هبـ %۳۲۵/۹۵همگرا شده است. شـبکه بـا دقـت  ۰۳۸۸۰۰/۰در 

 EEGها� ها� دارا� تشنج را از سـيگنالبند� سيگنالطبقه ميانگين

ميـزان اعتبارسـنجي يـا ارزيـابي  چنـينهمدهد. بدون تشنج انجام مي

. مقـدار اسـت %۷۵/۹۳ها برابر با بند� برا� تمامي مجموعه دادهطبقه

نشـان از انحـراف بسـيار کوچـک  �MSE خطـا سبسيار کوچک واريان

دهنـده دقـت نشان چنينهمها دارد و يانگين آنمقادير خطا از مقدار م

ــ ــايين در محاس ــيار پ ــا� بس ــاال و خط ــزان بهب ــرد  مي ــحت عملک ص

ابعاد پايگاه داده بـه ازا� هـر مجموعـه . است شدهانجامها� بند�طبقه

ها و آزمايش شامل صحت ،بند�طبقه حاصل از نتايج نهاييآزمايشي و 

موسـوم بـه جـدول  ۱در جـدول ميـزان خطاهـا  چنينهمو  هاارزيابي

  بيان شده است.پراکندگي، 

  MLP و  GA نتایج حاصل از مدل ساده - 6-5

شده برا� الگوريتم ژنتيک که با استفاده از با توجه به پارامترها� تعيين

جهـت نمايـد، قاعده يادگير� ممتيک و استراتژ� المـارکين عمـل مي

سـاده الگـوريتم  و قياس بـين الگـوريتم مزبـور و مـدل� كلي اارائه نم

ساز� توسط يک مدل ساده و بـا همـان پارامترهـا� ژنتيک، اين بهينه

  پذيرد.پيشين انجام مي
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عدد  ۷انتخاب ، MLPو  GAاعمال مدل ساده از نتايج حاصل 

زيمم دامنه ميانگين، مينيمم دامنه ميانگين، تفاضل ـاکـمويژگي 

ترين دامنه، مجموع نواحي مثبت و منفي، واريانس ترين و کمبيش

طيف توان، ناحيه منفي دنباله متوسط تغييرات دامنه و مقادير حاصل 

. با استفاده از يک است يها� طيفي در تبديل هارتلاز ادغام ويژگي

 نورون ۲۲شده در اليه مياني که شامل و بهينه MLPشبکه عصبي 

در اليه ورود� است، تحت تابع آموزشي لونبرگ عمل  نورون ۷پنهان و 

گيرد. در ها� دارا� تشنج و بدون تشنج صورت ميبند� سيگنالطبقه

ميزان  ،%۸/۹۰شود که مقدار صحت آموزشي برابر با نهايت مشاهده مي

 يطورکلبهو  %۵/۸۸صحت ارزيابي  ،%۸/۸۷صحت آزمايش برابر با 

ها برا� داده %۷۰است که  يدر حالاين . است %۹۰دارا� دقتي برابر با 

 اند. دربرا� ارزيابي انتخاب شده %۱۰برا� آزمايش و  %۲۰آموزش، 

با . در مقايسه است ۰۹۱۳/۰بند� برابر با طبقه MSEنهايت ميزان 

تم ميزان خطا� الگوريمقاله، در اين ساز� پيشنهاد� ريتم بهينهالگو

با استفاده از قاعده يادگير� شده آن برابر مدل بهينه ۳ژنتيک ساده 

  . استالمارکين 

الگوريتم مشخص است، انتخاب مقادير ديگر� برا� ضرايب  آنچه

ده و ش FFBSمنجر به افزايش باياس در ويژگي ساز� پيشنهاد� بهينه

نمايد. اين مطلب با توجه به بند� را دچار خطا مينتايج حاصل از طبقه

دهنده اين موضوع است که با افزايش يا نشان �برا� مقدار  ۱۷شکل 

يابد. دليل اين رخداد دور کاهش اين پارامتر، مقدار خطا افزايش مي

برا� دو ضريب  چنينهم. استاز مقدار بيشينه خود   �شدن ضريب 

ها يکسان آن ريتأثبا عنايت به مقدار پراکندگي مساو� و  �و  �

شده از شکل ستندات استخراجرا عالوه بر م ۲/۰توان انتخاب مقدار مي

�α)، شرط ۱۵( β� γ �    را نيز در نظر گرفت. ۱

  های دیگرمقایسه با پژوهش - ۶- ۶
هـا� قبلـي و الگـوريتم ارائه يك مقايسه جامع و كامـل بـين پـژوهش

هـا� متفـاوت تفاوت پايگاه داده و همچنـين معيار ليبه دل پيشنهاد�

جهـت مشـخص شـدن جايگـاه  هرحالبـه. اسـتكار مشكلي  ،ارزيابي

در زمينه تشخيص كه ها� فراواني پژوهشالگوريتم پيشنهاد� در بين 

اسـاس ابزارهـا�  ، يك مقايسه اجمالي بربيمار� صرع انجام شده است

بنـد� و ويژگـي و طبقـه ساز�ژگي، بهينهدر استخراج وي مورداستفاده

، ]۴۰[عنـوان نمونـه در هبـ شـود.ها ارائه ميهمچنين عملكرد الگوريتم

کالس  ۴ ها درکاهش ابعاد ويژگي چنينهمها� بهينه و انتخاب ويژگي

 کـهيهنگامطور متوسط هها ببند� سيگنالکار� بيان شده است. طبقه

بـه  چنـينهم، %۶۲/۷۲برابـر بـا  ،استفاده شده است GTDA تانسوراز 

به ترتيب بند� طبقهميزان صحت  PCAو  ICA ،LDAازا� استفاده از 

طور مشابه در مرجـع هب. بوده است %۸۵/۶۳ ،%۸۸/۶۷ ،%۲۹/۷۰ برابر با

ا� بـرا� تخمـين وقـوع عنوان يک روش پايههب GTDA تانسوراز   ،]۳[

حمله صرع استفاده شده است، در ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه اهميـت 

 نيـز پـردازش زمانمـدتبيني وقوع حمله صرع، زمان نهفتگـي و پيش

لذا با بررسي پايگاه داده استاندارد و در نظر گرفتن  .استدارا� اهميت 

 �ريتـأخو زمـان  %۹۸طور متوسط دارا� صحت عملکرد هبيمار، ب ۴۴

، پـردازش همزمـان ]۴۱[در مقالـه  چنـينهم . اسـتثانيه  ۵/۴برابر با 

تخمــين يــا  چنــينهمجهــت تشــخيص و  EEGو  ECGها� ســيگنال

صـحت ايـن  آنکـهحالاستفاده شده است، بيني وقوع حمله صرع پيش

 %۵۵/۸۴ برابـر بـا EEGها� تشخيص با در نظر گـرفتن تنهـا سـيگنال

با اضافه نمودن يـک ادغـام  ،]۴۲[از طرفي در يک کار مشابه در ، است

 ايـن نتيجـه بـه صـورت گرفتـه اسـت. Gaborواسطه تابع هبکه ويژگي 

با استفاده از  ،]۳۱[در مقاله عنوان يک نمونه ديگر هب رسد.مي ۹۵/۸۴%

هـا و ادغام ويژگي چنينهمها� مبتني بر طيف تبديل موجک و ويژگي

سـاز�، بهعنوان يک روش بهينه و PCAها با استفاده از کاهش ابعاد آن

ها� توسط شـبکه ICBها� مغز� در کاربرد بند� سيگنالبرا� طبقه

دسـت آمـده  هبـ %۲۴/۷۲صحت تشخيصي برابـر بـا  ،عصبي در نهايت

پژوهشي ديگر در زمينـه تشـخيص دو کالسـه بيمـار�  عنوانبه است.

ها� مبتني بر تبديالت موجـک با استفاده از ويژگي ]۴۳[صرع، مرجع 

الگـوريتم ژنتيـک  استفاده از چنينهمو  EEGها� ها� سيگنالاز ريتم

بنـد از طبقهبـا اسـتفاده  ،نسته استاها توساز� ويژگيساده برا� بهينه

ها� بند� را بـرا� سـيگنالعمل طبقه ،)SVM( ماشين بردار پشتيبان

ايـن  چنـينهم، تشـخيص دهـد %۸/۹۱ زانيـبـه مدچار حملـه صـرع 

تفکيک  %۳/۹۳ زانيبه مها� طبيعي و بدون حمله را الگوريتم سيگنال

هـا و ويژگي سـاز�اين مسئله در حالي است که بـدون بهينه .نمايدمي

و  %۲/۸۱برابـر بـا  بيبه ترتاين مقادير  ،بندطبقهاين تنها با استفاده از 

اشـاره نمـود. در ايـن  ]۴۴[توان به مرجع در ادامه مي شده است. ۹۰%

 )SVD(تجزيه مقادير منفرد  ها� مبتني برپژوهش با استفاده از ويژگي

ها� دارا� تشنج از سيگنال شده،بهينه و استفاده از شبکه عصبي المن

در ، ايـن تفکيک شده است %۹۲/۹۸ها� بدون تشنج با صحت سيگنال

مقدور شده است کـه نـرخ خطـا� تشـخيص اشـتباه برابـر بـا  يصورت

شـود کـه الگـوريتم گـزارش داده مي، ]۱۱[در مرجـع . است ۰۱۰۸/۰

Reveal از  بيمـاران صـرعي را آشـکار  شـدهثبتاز تشنج  %۷۶، مقدار

خطا را بر رو� افـراد  %۱۱اين در حالي است که اين الگوريتم  کند.مي

طور قياسـي هلذا در پژوهش حاضر، ب دهد.بدون صرع از خود نشان مي

بند� کـه خـود عملکرد طبقه ،ميانگين صورتهب نمود که بيانتوان مي

هـا سـاز� آنهينهب چنـينهمهـا� مناسـب و ناشي از استخراج ويژگي

تر بـوده و دارا� صـحت هـا� ديگـر مناسـب، بـه نسـبت پژوهشاست

، اين امر در صورتي مطـرح شـده اسـت، کـه در استتشخيص باالتر� 

از يک پايگاه داده بـا منبعـي يکسـان اسـتفاده  شدهانيباکثر تحقيقات 

ا� از مقايسه روش پيشنهاد� با كارهـا� قبلـي در خالصه .شده استن

  آورده شده است. ۲جدول 
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 های مغزیسیگنال بندی: نتایج نهایی طبقه۱جدول 

  ي دیگراناي از مقایسه روش پیشنهادي با کارها: خالصه۲جدول 
  بند�نتايج طبقه  پايگاه داده  بندطبقه  هاويژگي  هاروش

Nasehi et al. [40] ها� تابع ويژگيGabor GTDA BCI Competition III  
(IDIAP) ۶۲/۷۲%  

Nasehi et al. [3]  از مکانيويژگي طيفي و DWT  GTDA  CHB-MIT Dataset  ۹۸%  

Barry R. Greene et al. [41] طيف توان و آنتروپي طيفي  
کننده خطي و تفکيک

 EIو  LIروش ادغام 
United Maternity Hospital, Ireland  ۵۵/۸۴%  

Nasehi et al. [42] 
بر مبنا�  مکانيطيفي و ويژگي 

  Gaborتابع 
 K-NN  United Maternity Hospital, Ireland بند طبقه

King College Hospital, London  
۹۵/۸۴ %  

 Nasehi et al. [۳۱] 
ها� مبتني بر طيف ويژگي

 تبديل موجک
 IPSO BCI Competition IIIشبکه عصبي و 

)IDIAP(  
۲۴/۷۲%  

K. Ansari-Asl et al. [11] عصبي شبکه  طيف فرکانسي �هامؤلفه  Epilepsy Lab, University of 
Pittsburgh  

۷۶%  

K. -C. Hsu et al. [43] 
ضرايب تبديل موجک در 

  ها� متفاوتريتم
SVM  وGA University of Bonn, Germany ۸/۹۱%  

R. Harikumar et al. [44] ها� مبتني بر ويژگيSVD شبکه عصبي المن Neurology department of Sri 
Ramakrishna Hospital, India ۹۲/۹۸%  

 روش پيشنهاد�
ادغام طيف تبديل هارتلي، 

  ها� مکاني و فرکانسيويژگي

MLP  وGA  همراه با

استراتژ� يادگير� 

  ممتيک

CHB-MIT Dataset ۳۲۵/۹۵%  

 گیرینتیجه - ۷
استخراج  هستندهايي که دچار حمله صرع همواره در تشخيص سيگنال

ا� که حتي گونها� برخوردار است، بهويژگي مناسب از اهميت ويژه

تواند عملکرد وجود يک مورد نامعتبر و نامناسب در بردار ويژگي مي

بند� ، خطا� طبقهجهينت درطور کامل پايين آورد و بند را بهطبقه

يابد. لذا با توجه به وسعت زياد فضا� جستجو، شدت افزايش ميبه

چنين همالگوريتم ژنتيک و  خصوصًاها� تکاملي تفاده از الگوريتماس

عنوان روشي برا� يادگير� در ها� ممتيک بهبردن از استراتژ�بهره

ها� بند مانند شبکهچنين ترکيب آن با يک طبقههمالگوريتم ژنتيک و 

باشد و فضا�  مؤثرها� بهينه بسيار تواند برا� يافتن ويژگيعصبي مي

تر� بررسي صورت مناسبتواند بسيار بزرگ باشد، بها که ميجستجو ر

  ترين مقدار ممکن انتخاب شود.همواره بهينه ا� کهگونهنمايد، به
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