تشخیص بیماری آریتمی قلبی با استفاده از  PCAو شبکه عصبی
MLP
ایرج ناروئی ،1بهزاد زمانی

2

Diagnosis Of Cardiac Arrhythmia Using Pca And
MLP Neural Network
Iraj Naruei, Behzad Zamani
Email: irajnaruei@iauzah.ac.ir

چکیده

بیماریهای قلبی یکی از شایعترین انواع بیماریها است که آمار بسیار باالیی از مرگ و میر را به خود
اختصاص میدهد به طوریکه ساالنه حدود  500000نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می
دهند .آریتمی ها ضربانهای غیر طبیعی هستند ،که موجب میشوند قلب خیلی سریع (تاکی کارد) یا
خیلی آهسته (برادی کارد) بزند و پمپاژ غیر مؤثر داشته باشد .الکتروکاردیوگرام ( )ECGپروسه بدون
دردی است که فعالیت الکتریکی قلب را ضبط می کند .تجزیه وتحلیل خودکار  ECGبرای تشخیص
ودرمان بیماران بدحال حیاتی است .ما در این تحقیق با استفاده از تحلیل مولفه اساسی100 )PCA( 3
مولفه اول را به عنوان ورودی به شبکه عصبی با دو الیه پنهان که هر الیه  100نرون دارد وارد کردیم
که برای طبقه بندی دودویی به دقت  %93.40و برای طبقه بندی چندکالسه به دقت  %78دست
یافتیم .این آزمایشات روی مجموعه داده های آریتمی پایگاه  UCIانجام شده است.
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 .1مقدمه

آریتمی ها خیلی شایع بوده و ساالنه میلیون ها نفر را در جهان درگیر میکنند.آنها علت اصلی مرگ ناگهانی قلبی
در ایاالت متحده هستند و سالیانه موجب  400000مرگ میشوند [1].بنابراین آریتمیها میتوانند تهدید کننده
حیات باشند ،البته در صورتیکه کاهش شدیدی در عملکرد پمپاژی قلب ایجاد نمایند .وقتی عملکرد پمپاژی قلب به
مدت بیش از چند ثانیه به شدت کاهش یافت ،گردش خون ضرورتا قطع میشود و آسیب به ارگانها (مثل مغز) در
عرض چند دقیقه بوجود میآید .در زمینه تشخیص آریتمی کارهای زیاد انجام شده که آقای صمد 4و همکارانش در
سال  2014از سه مدل  Decision Tree ، K-nnو  Naive Bayesبرای طبقه بندی استفاده کردند که نرخ طبقه
بندی به ترتیب  ٪59.77 ، ٪66.96و  ٪45.85حاصل شد [2].آقای جدهو 5و همکارانش در سال  2010یك شبکه
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عصبی مدوالر با تعداد الیه های پنهان مختلف از یك تا سه و با درصد آموزش مختلف در پارتیشن مجموعه داده ارائه
دادند ،مقادیر خصیصه های گم شده این مجموعه داده ها با مقادیر نزدیك ترین ستون کالس مربوطه جایگزین شد.
بهترین دقت طبقه بندی با  2الیه پنهان برای مجموعه داده پارتیشن  5برابر با  ٪82.22شد [3].آقای جدهو و
همکارانش در سال  2010دوباره یك شبکه عصبی چند الیه با الگوریتم پس انتشار ارائه کردند که به دقت %86.67
رسیدند [4].خانم ماالی 6و سامانتا در سال  2013با استفاده از انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی ( )CFSابعاد
ویژگی را کاهش داده و ب رای طبقه بندی از شبکه عصبی پس انتشار تدریجی و الگوریتم  LMاستفاده کردند که برای
هر طبقه بند به ترتیب به دقت  %86.02و  %87.71رسیدند [5].آقای کوهلی 7و ورما در سال  2011از  PCAبرای
استخراج ویژگی و از  SVMبه عنوان طبقه بند برای  6کالس استفاده کردند که به دقتی بین  %82.53تا %85.71
دست یافتند[6] .
.2مجموعه داده

مجموعه داده مورد استفاده در این تحقیق ،از آرشیو مجموعه دادههای یاادگیری ماشاین  UCIگرفتاه شاده
است [7].این مجموعه داده شامل  452نمونه و  279ویژگی است که برای سهولت استفاده از آن در تعیاین وجاود یاا
عدم وجود بیماری آریتمی و برای شناسایی نوع آریتمی به سه دسته کلای تقسایم شاده اسات .در ایان مجموعاه داده
کالس " "1اشاره به  ECGنرمال ،کالسهای " "15-2اشاره به کالسهای مختلاف آریتمای و کاالس " "16باه بقیاه
دادههای طبقهبندی نشده اشاره دارد .توزیع نمونه ها در هر کالس در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  : 1تعداد نمونه ها در هر کالس
.3پیش پردازش داده ها

در بسیاری از کاربردهای دنیای واقعی کاوش داده ها ،حتی با وجود مقدار داده های حجیم و فضای ذخیره
سازی مناسب ،ممکن است در نمونه های موجود ،مقادیری از داده ها از دست رفته(گمشده) باشند .اما مشکل از
آنجا آغاز میشود که برای مجموعه داده های بزرگ نمی توان از مقادیر از دست رفته چشم پوشی کرد .یك راه حل
برای جایگذینی خودکار مقادیر از دست رفته با مقادیر ثابت عبارت است از:
 جایگزینی تمام مقادیر از دست رفته با یك تك مقدار ثابت سراسری
 جایگزینی یك مقدار از دست رفته با متوسط مشخصه آن.
 جایگزینی یك مقدار از دست رفته با متوسط مشخصه آن برای یك گروه مشخص.
از آنجایکه در دیتاست ما ویژگی هایی با مقادیر مفقودی وجود دارد ،و ما نمیخواهیم این اطالعات را از دست دهیم ،لذا
مقادیر مفقودی با استفاده از روش میانگین مقادیر هر ویژگی مقدارگذاری می گردد[8].
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 .4الگوریتم آنالیز اجزای اصلی ()PCA

تکنیك  PCAبهترین روش برای کاهش ابعاد داده به صورت خطی میباشد .یعنی با حذف ضرایب کماهمیت
بدست آمده از این تبدیل ،اطالعات از دست رفته نسبت به روشهای دیگر کمتر است .البته کاربرد  PCAمحدود به
کاهش ابعاد داده نمیشود و در زمینههای دیگری مانند شناسایی الگو و تشخیص چهره نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
در این روش محورهای مختصات جدیدی برای دادهها تعریف شده و دادهها براساس این محورهای مختصات جدید بیان
میشوند .اولین محور باید در جهتی قرار گیرد که واریانس دادهها ماکسیمم شود (یعنی در جهتی که پراکندگی دادهها
بیشتر است) .دومین محور باید عمود بر محور اول به گونهای قرار گیرد که واریانس دادهها ماکسیمم شود .به همین
ترتیب محورهای بعدی عمود بر تمامی محورهای قبلی به گونهای قرار میگیرند که دادهها در آن جهت دارای بیشترین
پراکندگی باشند .در شکل 2این مطلب برای دادههای دو بعدی نشان داده شده است.

شکل :2انتخاب محورهای جدید برای دادههای دو بعدی

الگوریتم  PCAبه شرح زیر است:
 Mیك مجموعه داده  tبعدی است n .محور اساسی  G1,G2,…Gnبر هم عمود هستند .در حالت کلی،
 G1,G2,…,Gnمی تواند به وسیله  nبردار ویژه از ماتریس کوواریانس نمونه ها به دست آید.
1 L
) C     (x k  m )T ( x k  m
 L  k 1
که  m ، x k  Mمیانگین نمونه ها و  Lتعداد نمونه ها است .با توجه به این مطلب:

UG k  v k G k , k 1,..., n

که  k ،v kتا بزرگترین مقدار ویژه  Uاست n .جز اصلی یك بردار  x k  Mبه صورت زیر داده شده است:

q  [q1, q2 ,..., q n ]  [G1T x ,G2T x ,...,G nT ]  G T x
که  n ،qتا اجزای اصلی  xمی باشند.
 .5شبکه عصبی

این شبکه شامل سه الیه ورودی ،مخفی و خروجی است که تعداد سلولهای هر الیه به روش سعی و خطا مشاخص مای
گردد .سیگنال های ورودی به وسیله ضریب های بهنجار کننده به مقدار یك نرمالیزه شده و بعد از محاسبات ،خروجای
به مقدار واقعی برگردانده می شود .همچنین مقادیر اولیه وزن ها به صورت اتفاقی در نظر گرفته شده اند .این شبکه بار
مبنای الگوریتم پس انتشار خطا اموزش می بیند .بدین ترتیب که خروجی های واقعی با خروجی های دلخاواه مقایساه
می شوند و وزن ها به وسیله الگوریتم پس انتشار ،به صورت تحت نظارت تنظیم می گردند تا الگوی مناسب بوجود آید.
برای الگوی ورودی  pام ،مربع خطای خروجی برای تمامی سلول های الیه خروجی شبکه به صورت زیر در می آید:

1
1 s
E p  (d p  y p )2   (d jp  y jp )2
2
2 j 1
که در آن  d jpخروجی دلخواه برای  jامین سلول در الیه خروجی واقعی برای  jامین سلول در الیاه خروجای s ،ابعااد
بردار خروجی y p ،بردار خروجی واقعی و  d pبردار خروجی دلخواه هستند .مربع خطای کل  Eبرای  Pالگو بصاورت
زیر در می آید:
p

s
1
(d jp  y jp )2

2 p 1 j 1

p

E  E p 
p 1

وزن ها با هدف کاهش تابع هزینه  Eبه مقدار مینیمم به روش گرادیان نزولی تنظیم می گردند .معادله به روز در آوردن
وزن ها به صورت زیر است:

)w ij (t 1)  w ij (t ) w ij (t )  w ij (t 1
که در آن )

E p
) w ij (t

(  ، w ij (t )  ضریب یادگیری  ،ضریب لحظه ای ) w ij (t  1وزن جدید و ) w ij (t

وزن قبلی می باشد .همچنی ن در این روش ،وزن ها به طور مکرر برای تماامی الگوهاای یاادگیری باه روز درآورده مای
شوند .روند یادگیری هنگامی متوقف می شود که مجموع کل خطا ،E ،برای  pالگو از مقدار آستانه تعیاین شاده کمتار
شود یا تعداد کل دوره تعلیم به پایان برسد .مدل شبکه عصبی ما شامل  2الیه پنهان با تعداد  100نرون برای هار الیاه
است ،مدل شبکه عصبی ما بصورت شکل  3است.

الیه خروجی الیه پنهان 2

الیه پنهان 1

الیه ورودی

شکل  :3معماری مدل شبکه عصبی MLP

ما یك شبکه عصبی چند الیه را برای هر دو طبقه بندی باینری و چند کالسه بکار گرفتیم .خروجی هر نرون تابع
سیگموئید به صورت زیر است.
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ما شبکه را با استفاده از پس انتشار بازگشتی و گرادیان تصادفی نزولی برای به حداقل رساندن تابع هزینه آموزش می
دهیم .تنظیم پارامتر المبدا برای جلوگیری از  Overfittingبا کاهش مقدار پارامتر در فرمول  1انجام می شود .برای
تثبیت تمام پارامترهای دیگر ،ما  LAMDAرا تغییر می دهیم و برابر با  0.01تنظیم می کنیم.

معماری مدل پیشنهادی ما در شکل  4ارائه شده است.

مجموعه داده های آريتمي
پیش پردازش Missing value
كاهش ابعاد ويژگي با PCA

طبقه بند شبکه عصبي MLP
ارزیابی و دقت طبقه بند
شکل  :4مدل پیشنهادی

.6نتایج
در مدل شبکه عصبی  %70داده ها را برای آموزش و  %30داده ها را برای تست در نظر گرفتیم  .با استفاده از الگوریتم
 PCAصد مولفه اساسی را به عنوان ورودی به شبکه عصبی دادیم و از  2الیه پنهان با  100نرون برای شبکه عصبی
در نظر گرفتیم که برای طبقه بندی دو کالسه به دقت  %100برای داده های آموزش و  %93.4برای داده های تست و
دقت کلی  %98دست یافتیم.

شکل :4نتایج شبکه عصبی برای طبقه بندی دودویی

برای طبقه بندی چند کالسه با  %70داده ها برای آموزش و  %30داده ها برای تست و دو الیه پنهان با  100نرون به
دقت طبقه بندی  %100برای داده های آموزش و  %78برای داده های تست و دقت کلی  %92.5دست یافتیم.

شکل  :5نتایج شبکه عصبی برای طبقه بندی چندکالسه
در جدول  1نتایج ما با روش های دیگر مقایسه شده اند که روش پیشنهادی ما باالترین دقت را دارد.
جدول  : 1مقایسه روش ها
ردیف
1

روش
صمد و همكارانش سال 2014
K-nn
Decision Tree
Naïve Bayes

66.96
59.77
45.85

2

جدهو و همكارانش سال 2010
شبكه عصبي مدوالر

82.22

3

جدهو و همكارانش سال 2010
شبكه عصبي چند الیه
ماالي و سامانتا سال 2013
شبكه عصبي پس انتشار تدریجي
الگوریتم LM

5

کوهلي و ورما سال 2011
 SVM-PCAبراي  6کالس

6
7

random forest
روش پیشنهادی ما

4

دقت طبقه بندی دودویی

دقت طبقه بندی چندکالسه

86.67
86.02
87.71

 82.53تا 87.71
90
93.4

76
78

نتیجه گیری.7
 توجه به.این نتایج مبین بهبو دی قابل مالحظه ای نسبت به کارهای اخیر در زمینه تفکیك آریتمی های قلبی است
این نکته ضروری است که اکثر مقاالت یاد شده در بخش منابع بر روی همین پایگاه داده کار کرده اند و بیشتر آنها
 بکار گیری روش. که با این وجود با نتایج این تحقیق قابل مقایسه نیستند،فقط به تفکیك دو کالسه پرداخته اند
.پیشنهادی می تواند کمك شایانی در زمینه تشخیص دقیق و صحیح امراض قلبی به پزشکان نماید
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