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درباره کهربا
مجله الکترونیکی کهربا ،باهمت و تالش جمعی از دانشجویان و مهندسین برق،
بخصوص اعضای انجمن علمی و پژوهشی نواندیشان ،در سال هزار و سیصد و نود
شروع به کارکرد .کهربا از سال  ۹۱با کسب شماره بینالمللی استاندارد مجالت
( )ISSN:2322-3723و ثبت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،بهعنوان
فصلنامهای رسمی و تخصصی در حوزه صنعت برق شناختهشده است .این نشریه
تخصصی در سال  ۹۵موفق به اخذ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
با مجوز شماره  ۷۷۸۲۱و ثبت در سامانه جامع رسانههای کشور( )e-rasanehو
بانک اطالعات نشریات کشور( )magiranگردید .در سال  97طی تفاهمنامهای با
بانک مقاالت کشور (سیویلیکا) موردحمایت این پایگاه قرارگرفته و مقاالت
ارائهشده به نشریه پس از انتشار در سیویلیکا نمایه شده و در نظام رتبهبندی
دانشگاهها و پژوهشگاهها مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
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یادداشت مدیرمسئول
در نهمین پاییز از فعالیت نشریه کهربا و پس از انتشار بیستوهشت شماره از مجله
مفتخریم با انتشار بیست و نهمین شماره از این نشریه در خدمت عالقهمندان این مجله
تخصصی باشیم .تالش ما از روز نخست ،جمعآوری ،تهیه و ارائه مطالبی ساده و
کاربردی ،درعینحال تخصصی ،به قشر فرهیخته دانشپژوه و کسانی که مشتاق به
دانستن علوم مهندسی برق و الکترونیک یا کامپیوتر هستند ،بوده است .امید است با
هدایت و راهنمایی شما هر شماره بهتر و پختهتر از شماره پیشین گردد . .امیداست که
باهمت و همیاری دوستان بتوانیم قدمی هرچند کوچک ،جهت جلب رضایت و باال بردن
سطح دانش شما برداریم؛ و روزبهروز شاهد پیشرفت و موفقیتهای شما عزیزان باشیم.
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آشنایی با مشاهیر

دکتر پرویز جبهدار ماراالنی -افتخار برق ایران
دکتر پرویز جبه دار در سال  1320در تبریز به دنیا آمده و دوران
تحصیالت ابتدایی را در دبستان های تبریز گذرانده و در سال 1332
وارد دوره شده است .عالقه به ریاضیات از همان اوایل تحصیل در وی
مشهود بود به طوری که اولین جایزه خود را در کالس دوم ابتدایی به
دلیل توانایی های خاصش در حل مسائل ریاضی دریافت کرده و در
سال سوم متوسطه (کالس نهم) ،در مسابقات ریاضی در سطح استان
آذربایجان شرقی رتبه اول را کسب کرد.
اگرچه حرفه پدر که دندان پزشک تجربی بود او را از کودکی به
تحصیل در رشته دندان پزشکی عالقه مند کرده بود ولی وقتی در سال
 1337در کالس یازدهم در مسابقات ریاضی در سطح استان
آذربایجان شرقی رتبه اول را به دست آورد و به اردوی بهترین دانش
آموزان در رامسر اعزام شد ،سرنوشت تقدیر دیگری برای او رقم زده
بود.
او نویسنده و استاد ممتاز بازنشسته مهندسی برق در دانشگاه تهران
است و به عنوان یکی از چهره های شاخص مهندسی برق در ایران
شناخته می شود .وی تحصیالت کارشناسی خود را در سال  ۱۳۴۲در
دانشکده فنی دانشگاه تهران با کسب رتبه اول در رشته الکترومکانیک
به پایان رساند.
پس ازآن با کسب بورس تحصیلی ،تحصیالت خود را در دانشگاه
کالیفرنیا ،برکلی تا مقطع دکترا ادامه داد .سپس در آزمای شگاه های
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بل مشغول به کار شد که پس از مدتی ترجیح داد به ایران برگردد و
به عنوان استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران به کار مشغول شود.
پرویز جبه دار چندین کتاب در زمینه مهندسی برق ترجمه و تألیف
کرده است که بیشتر آن ها (مانند کتاب های نظریه اساسی مدارها،
الکترومغناطیس میدان و موج و سیگنال ها و سیستم ها) در
دانشکده های مهندسی برق ایران به عنوان مرجع استفاده می شود.
همچنین دو عدد از این کتب «روش های کامپیوتری طرح و تحلی ل
مدار» و «سیستم های کنترل نوین» در سال ها  ۱۳۶۷و ۱۳۷۰
به عنوان کتاب سال جمهوری اسالمی معرفی گشته است .وی به عنوان
استاد ممتاز و نمونه دانشگاه تهران و به عنوان اولین چهره ماندگار
در رشته مهندسی برق نیز انتخاب شده است.
او عضو فرهنگستان علوم ایران ،شورای انتشارات دانشگاه تهران،
هیئت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران ،کمیته
مهندسی برق شورای عالی برنامه ریزی و سرپرست کمیته علمی رشته
مهندسی برق ،المپیاد علمی دانشجویی و ...نیز بوده است.
برخی عناوین و افتخارات دکتر جبه دار:
مهندس الکترومکانیک با تخصص برق ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران
فوق لیسانس مهندسی برق با تخصص کنترل ،دانشگاه کالیفرنیا –
برکلی ۱۳۴۵
دکترای مهندسی برق با تخصص کنترل ،دانشگاه کالیفرنیا – برکلی
۱۳۴۸
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پژوهشگر مرکز تحقیقات بل آمریکا ۱۳۴۸ – ۴۹
آغاز فعالیت آموزشی و پژوهشی در دانشکده فنی دانشگاه تهران
۱۳۴۹
استاد ممتاز دانشگاه تهران مهرماه ۱۳۷۱
استاد نمونه دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۷۳
سرپرست انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران ۱۳۸۱
مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
۱۳۸۱
عضو فرهنگستان علوم ایران از سال  ۱۳۷۱تاکنون
سرپرست کمیته علمی رشته مهندسی برق ،المپیاد علمی دانشجوی
کشور از  ۱۳۷۴تاکنون
عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران از سال  ۱۳۶۵تاکنون
عضو کمیته مهندسی برق شورای عالی برنامه ریزی از سال  ۱۳۶۶تا
۱۳۶۹
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران از سال
 ۱۳۷۸تاکنون
عضو شورای عالی کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران
۱۳۷۰ – ۱۳۷۸
جزو یکی از چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱
برنده جایزه کتاب سال ایران در سال های  ۱۳۶۶و ۱۳۶۹
استاد مدعو دانشگاه واترلو ،کانادا ( ۱۳۸۱ – ۸۱در فهرست مطالعاتی)
انتشار بیش از  ۸۰مقاله علمی در مجالت و کنفرانس های داخلی و
خارجی
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تشخیص الگوی ضربان پایه قلب جنین با استفاده از تکنولوژی
هوش مصنوعی
2

کریم فائز ،1سمیرا حسنی

 1استاد ،،دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایرانkfaez@aut.ac.ir

 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد قزوین ،قزوین ،ایران
samira65hassani@gmail.com

چکیده :کاردیوتوکوگرافی ( )CTGیک ابزار استاندارد برای کمک به بررسی سالمت جنین در دوران بارداری و زایمان میباشد.
هدف اصلی این مقاله تشخیص و تفسیر خط پایه جهت تشخیص تاکیکاردی ،برادیکاردی و نرمال بودن ضربان قلب جنین بهصورت
هوشمند بر اساس استاندارد ) (FIGOمیباشد .در این مقاله در نرمافزار متلب پس از شناسایی انواع نویز ،شبکه عصبی  MLPبرای
درونیابی فاصلههای کمتر یا مساوی با  15ثانیه و نقاط سیگنال سوزنی با فیلتر پایین گذر اصالح شدند .و با اعمال فیلتر گوسین
بیس الین بهصورت منحنی در هر بازهی زمانی تعیین و ازنظر تشخیصی طبقهبندی شد.
و به مقایسهی روش پیشنهادی با روشهای دیگر و همچنین تفسیر کامپیوتری چند نمونه سیگنال با تفسیر بصری توسط پزشک
متخصص زنان و زایمان نیز انجام شد .در سنجش و ارزیابی مدل هرمیت با مدل شبکهی عصبی ،با استفاده از روش اندازهگیری خطا
بر اساس معیار  RMSEدر درونیابی فاصلهها ،خطای شبکهی عصبی و هرمیت به ترتیب برای نمونه داده آموزشی ]،[1.8038,4.1859
دادهی تست ] [1.5694,6.1753به نسبت میانگین( 4به یک) ،نتایج حاصله از بهکارگیری فیلتر پایین گذر در اصالح نقاط سیگنال
سوزنی به نسبت  5به  1در مقایسه با روشهای پیشین دارای عملکرد باالتری بوده و دقت و عملکرد فیلتر گوسین در تعیین منحنی
خط پایه در هر نقطهی زمانی برای هر نمونه در بعضی موارد با اختالف  5 -+بیانگر خطای کمتر و دقت باالیی در تقابل با نظر
متخصص زنان و زایمان و سایر روشهاست.

کلیدواژهها :مانیتورینگ الکترونیکی ضربان قلب جنین ،ضربان پایه قلب جنین ،شبکه عصبی  ،MLPفیلتر گوسین
قبل از زایمان با کاهش مورتالیتی(مرگومیر)و
مقدمه
ویژگی.
فضای
گابور،
تبدیل
پشتیبان،
بردار
ماشین
،
MRI
تصاویر
تقطیع
:
ها
کلیدواژه
2
موربیدیتی(شیوع مرض ،ناخوشی) همراه است EFM .به
ثبت الکتریکی ضربان قلب جنین ( 1)FHRنزدیک سه دهه است
دلیل آسان بودن و نداشتن کنتراندیکاسیون (منع مصرف)
که بهعنوان روش تشخیصی قابل قبولی پذیرفتهشده است .هدف
در بسیاری از مراکز مامایی جهان روش استاندارد ارزیابی
از مانیتورینگ جنین تشخیص هیپوکسی جنین و اقدام بهموقع و
قبل از زایمان است[5و .]6یکی از شاخصهای مهم
پیشگیری از آسیفیکسی ،مرگ جنین حین زایمان و صدمات
بهداشت هر کشوری مرگومیر مادران باردار و نوزادان
نورولوژیک و مرگومیر نوزادی است .در این موارد پیشآگهی
میباشد .سیاستهای موجود در سیستم بهداشت کشورها
طوالنیمدت بهوضوح به ماهیت و شدت مشکل زمینهای بستگی
در تالشاند تا این آمار را تا حد امکان پایین بیاورند.
دارد اما با تشخیص بهموقع ،معالجات مناسب مامایی و نوزادی
متأسفانه در کشور ما همچنان مرگومیر نوزادان و آمار
میتوان خطر نتایج ناگوار را کاهش داد1[ .و .]2علت اصلی انجام
مرده زایی بسیار باالست [ ]7آمار مرگومیر نوزادان
مانیتورینگ  FHRتوانایی تشخیص آسیفیکسی در مراحل اولیه و
ایرانی ،یک درصد است که  ۴۵درصد مرگومیر نوزادان
دادن اجازه مداخله به متخصص مامایی برای پیشگیری از عوارض
در روز اول و  ۷۸درصد در هفته اول رخ میدهد.
نورولوژیک و مرگ جنین است3[.و ]4استفاده بالینی از تستهایی
Fetal heart rate
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Electronic fetal monitoring
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شایعترین علت آن پس از نارساییها ،ناهنجاریهای نوزادان،
اختالالت دوران نوزادی و آنسفالوپاتی ناشی از آسفیکسی گزارش
شده است [.]8
امروزه تکنولوژی دستگاههای مانیتورینگ موجود این قابلیت را
دارد که چندین تغییر جنینی (ریتم قلبی ،اشباع اکسیژن ،حرکات
آشکار بدن جنین) و مادری (ریتم قلبی ،الکتروکاردیوگرام ،اشباع
اکسیژن و فشارخون) را یکجا نشان میدهد .دستگاه مانیتورینگ
الکترونیکی قلب جنین EFM ،از دو بخش تشکیل شده است .یک
بخش آن ضربان قلب جنین را شناسایی و پردازش میکند و بخش
دیگر شناسایی انقباضات رحمی را به عهده دارد .در حال حاضر
 EFMپرکاربردترین روش غربالگری سالمت جنین است و روشی
ساده ،غیرتهاجمی و ازنظر زمان و هزینه مقرونبهصرفه میباشد.
در بسیاری از موارد که احتمال دیسترس جنین وجود داشته باشد
 EFMانجام میشود و بر اساس نتایج بهدستآمده در مورد ادامه
یا ختم حاملگی تصمیمگیری میشود []9
در این تست الگوی ضربان قلب جنین با استفاده از دستگاه
مانیتورینگ الکترونیکی خارجی روی نوار ثبت میشود .تعاریف
متعددی برای الگوی طبیعی در نظر گرفته شده است .آخرین
تقسیمبندی عنوان شده توسط انستیتو ملی کودک و توسعه
سالمت انسانی ،کالج آمریکایی زنان و مامایی و انجمن طب مادر
و جنین به این صورت میباشد که ارزیابی نوار قلب جنین
بهصورت سیستماتیک انجام میشود .یعنی جنبههای اساسی زیر
به ترتیب مورد ارزیابی قرار میگیرد .انقباضات رحمی ،ضربان پایه
قلب جنین ،تغییرپذیری ضربان پایه قلب جنین ،وجود افزایش
دورهای ضربان قلب جنین ،وجود کاهش دورهای ضربان قلب
جنین ،تغییرات در ضربان پایه قلب جنین در طول زمان [.]10
فعالیت پایه قلب جنین ،به ویژگیهای پایهای گفته میشود که
در صورت عدم وجود تسریعها یا افتهای دورهای مرتبط با
انقباضات رحم ،حالت غالب دارند .ضربان پایه قلب جنین ،معادل
میانگین تقریبی ضربان است که در یک نوار  10دقیقهای ،به
افزایشهای  5ضربان در دقیقه"گرد"میشود .در هر فاصله 10
دقیقهای ،حداقل مدت پایه قابل تفسیر باید  2دقیقه باشد
[.]10مقدار طبیعی ضربان پایه قلب جنین  110-160ضربه در
دقیقه است .البته به علت عدم بلوغ سیستم عصبی مرکزیCNS3
و غالب بودن سیستم سمپاتیک در یک جنین نارس  20هفته،
ضربان قلب بین  150-170ضربه در دقیقه  (bpm)4میباشد.
Central nerveousv system
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این در حالی است که در سن بیشتر از  40هفته ممکن
است  110-120ضربه در دقیقه باشد .این تعداد
نشاندهنده کنترل غالب سیستم پارا سمپاتیک است
[.]10
برادیکاردی به پایین بودن غیرطبیعی میزان پایه ضربان
قلب جنین )() FHRکمتر یا مساوی  110ضربان در
دقیقه) به مدت  10دقیقه یا بیشتر گفته میشود ،و باید
از تغییرات دورهای  FHRمثل انواع افت ،افتراق داده شود.
[ ]11نکته مهم اینکه ،هرگونه کاهش ناگهانی  FHRبه
کمتر از  110ضربان در دقیقه را باید پاتولوژیک تلقی کرد
مگر آنکه غیرازآن ثابت شود .ر تاکیکاردی به افزایش
ضربان قلب جنین بیش از  160ضربان در دقیقه را
میگویند .با توجه به سیستم خونرسانی جنین و ارتباط
مستقیم وضعیت جفت و ضربان قلب جنین در سیستم
گردش خون رحمی جفتی هر یک از الگوهای فوق ممکن
است به دالیل متفاوتی به وجود آیند ولی بررسی نوار قلب
جنین میتواند نوع خطر و یا میزان آن را تا حدود زیادی
تشخیص داده و اقدام بهموقع گروه درمان را تسریع
کند[.]12
باوجود این تکنولوژی پیشرفته هنوز آمار فلج مغزی یا
مرگومیر پره ناتال تغییر نکرده است .یکی از علتهای
مهم در این رابطه را میتوان عدم تشخیص صحیح و اقدام
بهموقع پزشک یا مامای مسئول اعالم کرد ،عدم دسترسی
به متخصصین زنان در مناطق محروم ،عدم بهروزرسانی
آموزشهای کادر درمان بیمارستانها ازجمله متخصصین
زنان ،ماماها و بهورزها ،عدم وجود الگوریتم ثابت برای
تشخیص اختالالت الگوی ضربان قلب جنین میتواند
مراحل تشخیص را کند یا غیرقابلدسترس نماید [.]13
اختالف تشخیص بین افراد متفاوت و همینطور خود فرد
در موقعیتهای متفاوت از علل خطای تشخیص این
روش کمهزینه و در دسترس غربالگری گزارش شده است
[14و.]4
لذا این مطالعه در جهت بررسی دقت روشهای هوش
مصنوعی برای تشخیص اختالالت ضربان پایه قلب
جنینی انجام شده است.

Beat per minitus
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مواد و روشها
شکل ( )1نمونهای از نوار قلب جنین ضبطشده توسط دستگاه
الکتروکاردیوگرافی ( )EFMاست .و شامل دو نمودار ضربان قلب
جنین و انقباضات رحمی میباشد که نمودار باالیی همان ضربان
قلب جنین ( )FHRرا نشان میدهد و نمودار پایینی انقباضات
رحمی است .در نمودار باالیی محور افقی نمایانگر زمان برحسب
ثانیه و محور عمودی نمایانگر مقدار ضربان قلب جنین برحسب
ضربان در دقیقه است .همچنین در نمودار پایینی محور افقی
بیانگر زمان برحسب ثانیه و محور عمودی بیانگر مقدار انقباض
رحمی برحسب ضربان در دقیقه میباشد.

شکل ( )1نمونهای از نوار قلب جنین ضبطشده توسط دستگاه
الکتروکاردیوگرافی ( )EFMاست.

نکتهی قابلتوجه آن است که تعیین خط پایه بر روی نمودار FHR

صورت خواهد گرفت .در سیگنال خوانده شده محدودهی محور
عمودی نمودار  FHRبهصورت بازهی 40-200مشخص شده است
زیرا در تفسیر پزشکی محدودهی ضربان قلب طبیعی بین 110
تا  160bpmمیباشد چنانچه  FHRبیشتر از  200و کمتر از 40
شود جزء خطای دستگاه تلقی میشود و سیگنال در خارج از این
بازه ارزش تشخیص گذاری را نداشته و از سیگنال حذف
میشوند ]19[.سیگنال خواندهشده دارای انواع نویزها میباشد .در
این مقاله پس از شناسایی انواع نویزها [ ،]20طبقهبندی آنها
بهصورت نقاط  ،fallنقاط سیگنال سوزنی و نقاط ازدسترفته
(مقادیر نامعلوم) انجام گرفته است و برای اصالح هرکدام از آنها
راهکار یا الگوریتمی پیشنهاد شده است.
نقاط  :fallبه نقاطی که مقدار آنها در س یگنال  FHRدر یک
نمونه ص فر بوده و در نمونهی قبل و بعدازآن دارای مقدار غیر
ص فر باش د ن قاط  fallمیگوی ند .ج هت رفع نویز ن قاط fall
الگوریتمی پیشنهاد شد.
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در الگوریتم پیش نهادی جهت ش ناس ایی و رفع نقاط
fallابتدا انواع نویزهای موجود در س یگنال ش امل (نویز
نقاط سیگنال سوزنی ،نویز نقاط ازدسترفته و نویز نقاط
 )fallطبق تعاریف ارائه شده در تعریف نویزها ،شنا سایی
و تفکیک میش وند .س پس در س یگنال دارای نویز
نقاط ،fallاز ابتدای س یگنال ش روع کرده و مقدار اولین
نمونه از سیگنال با هر مقدار صفر یا غیر صفر که ا ست
باقی ما نده از نمو نهی دوم به ب عد تا آخرین نمو نه اگر
مقدار نمونهای از س یگنال برابر با ص فر بود مقدار (عدد
 )FHRآن نمونه با عدد یا مقدار  FHRنمونهی ماقبل آن
جایگزین میش ود .این روند تا آخرین نمونهی س یگنال
تکرار ش ده اس ت .ش کل( )3الف  :نمودار ض ربان قلب
جنین ( )FHRرا نش ان میدهد که محور افقی آن بیانگر
ز مان برحس ب ثان یه و محور عمودی آن ب یانگر م قدار
ضربان قلب جنین برحسب ضربان در دقیقه میباشد .که
نقاط  fallبه صورت ا شکال هند سی سیاهرنگ م شخص
ش دهاند .ب :نمودار ض ربان قلب جنین ( ،)FHRپس از
رفع نویز نقاط  fallموجود در نمودار الف میباشد .در این
نمودار نیز محور افقی بیانگر زمان برحس ب ثانیه و محور
عمودی بیانگر مقدار ضربان قلب جنین برح سب ضربان
در دقیقه است.
الف:

ب:

شکل ( )2الف) نمودار ضربان قلب جنین ،ب) اصالح نقاط
 fallموجود در قسمت الف

نقاط سیگنال سوزنی :در اصطالح پزشکی خطوط تیز
و بلندی در س یگنال هس تند که فاص لهی بین پایین و
باالی (دو انت های) آن خطوط بیش از  25بوده یعنی
اختالف مقادیر نمونهها در این خطوط بی شتر یا م ساوی
با  25نمونه (عدد  )25میباش د.در تفس یر پزش کی،
سیگنال سوزنی نویز ه ستند و باید ا صالح شوند زیرا در
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تش خیص ض ربان پایهی قلب جنین تأثیر نامطلوبی را به جا
میگذارند  ]19[.در این مقاله جهت اصالح نقاط سیگنال سوزنی
از فیلتر گو سین ا ستفاده شد .در شکل( ،)3مراحل اعمال فیلتر
گوس ین با اندازهی پنجرههای متفاوت w=1تا اندازهی پنجرهی

 ،w=30پهنای باند 1/4و نرخ فرکانس ی 4هرتز نش ان
داده شده ا ست .که با روش آزمون سعی و خطا و فیلتر
ا ندازهی پنجرهی w=7س یگ نال دارای ن قاط ()spike
اصالح شده است.

شکل ( )1( )3نمودار ضربان قلب جنین ( )FHRبا نویز سیگنال سوزنی میباشد )2( ،نویزگیری نمودار با )5( ،w=7 )4( ،w=5 )3( ،w=1
 w=30 )8( ، w=20)7( ،w=15 )6( ،w=10است .در تمامی نمودارها محور افقی بیانگر زمان برحسب ثانیه و محور عمودی بیانگر مقدار
ضربان قلب جنین برحسب ضربان در دقیقه است.

نقاط ازدسترفتهی سیگنال :مقادیر نامعلوم نمونهها و
یا نقاط گمشده در سیگنالها میباشند که منجر به
گسستگی سیگنال میگردد و به دو دسته فاصلههای کمتر
یا مساوی با  15ثانیه و بیشتر از  15ثانیه تقسیم میشوند.
در تفسیر پزشکی فواصل باید درونیابی و اصالح شوند.
بنابراین در این کار ابتدا با الگوریتم پیشنهادی به شناسایی
کل فواصل (فاصلههای کمتر یا مساوی با  15ثانیه و بیشتر
از  15ثانیه) پرداخته شده است و سپس برای اصالح هر
کدام از فاصلههای مذکور روشی پیشنهاد شده است .در
شکل ( )4کل فاصلهها در نمونهای از سیگنال  FHRبر طبق
الگوریتم پیشنهادی شناسایی و بهصورت خطوط عمودی
سبزرنگ در زیر سیگنال مشخص شده است.

پس از شناسایی کل فواصل ،حال برای اصالح هر کدام از
فاصلههای بیشتر از  15ثانیه همچنین فاصلههای کمتر یا
مساوی با  15ثانیه نیاز به تفکیک و جداسازی فاصلهها از
هم میباشد که برای تقسیمبندی و جداسازی فاصلههای
کمتر یا مساوی با  15ثانیه از فاصلههای بیشتر از  15ثانیه
الگوریتم پیشنهادی دیگری ارائه گردید .در شکل ()5
فاصلههای بیشتر از  15ثانیه بر طبق الگوریتم پیشنهادی
در نمونهای از سیگنال  FHRشناسایی و بهصورت خطوط
عمودی سبزرنگ در زیر سیگنال مشخص شده است.

شکل ( )5فاصلههای بیشتر از  15ثانیه در سیگنال ضربان قلب
جنین

شکل ( )4شناسایی کل فواصل موجود در سیگنال ضربان قلب
جنین
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همچنین در این مقاله برای اصالح فاصلههای کمتر یا
مساوی با  15ثانیه از شبکه عصبی پیشنهادی استفاده شد
و روش قبلی درونیابی هرمیت] نیز جهت مقایسه با روش
پیشنهادی پیادهسازی و از فاصلههای بیشتر از  15ثانیه
چشمپوشی شده است .شکل ( )6نشاندهندهی شبکهی
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عصبی MLPبه همراه تعداد الیههای آن میباشد .همانطور
که دیده میشود شبکهی پیشنهادی متشکل از سه الیه
میباشد :یک بردار ورودی ،یک الیهی پنهان و یک الیهی
خروجی .نودهای بردار ورودی  ،10الیهی پنهان 10و الیهی
خروجی  1است .تابع فعالیت در الیهی پنهان تابع زیگموئید
و تابع فعالیت الیهی خروجی تابع خطی بوده همچنین
الگوریتم یادگیری آن  BPو نوع یادگیری شبکه ،یادگیری
با ناظر است.

شکل ( )6شبکه عصبی پیشنهادی

شکل (( ،)7الف) نمونهای از فاصله کمتر یا مساوی با 15
ثانیه بدون اصالح بهصورت منحنی بسته قرمزرنگ در
سیگنال مشخص شده است و در (ب) و (ج) به ترتیب اصالح
فاصلهی مذکور در قسمت (الف) با استفاده از روش
درونیابی هرمیت و شبکهی عصبی بهصورت منحنی بسته
قرمزرنگ در شکل نشان داده شده است.

شکل ( )7الف)نمونهای از فاصله کمتر یا مساوی با  15ثانیه در سیگنال ضربان قلب جنین ،ب)اصالح فاصلهی موجود در قسمت الف به
روش درونیابی هرمیت ،ج) اصالح فاصلهی موجود در قسمت الف با استفاده از شبکه عصبی پیشنهادی

سپس برای تعیین منحنی بیس الین از فیلتر گوسین با
مشخصات :پهنای باند ،1/4:باند فرکانس  4هرتز 5و اندازهی
پنجرهی فیلتر  50-400استفاده شد .که با استفاده از این
فیلتر ،منحنی بیس الین از روی سیگنال  ،FHRو همچنین
پارامترهای تابع ( نویزها و فاصلهها و  )...که بهصورت
میانگین وزنی میباشد و یک رابطهی غیرخطی است
تخمین زده شد و برای تعیین عدد بیس الین با
میانگینگیری از منحنی بهدستآمده در هر ده دقیقه
استفاده شد .شکل ( )8منحنی بیس الین بهصورت منحنی
سیاهرنگ و خط بیس الین بهصورت یک خط سبزرنگ بر
روی سیگنال  FHRمشخص شده است.

Hertz
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شکل ( )8بیس الین اولیه به رنگ خط سبز و بیس الین ثانویه
به شکل منحنی سیاهرنگ بر روی سیگنال ضربان قلب جنین

پس از مراحل فوق و تعیین عدد بیس الین ،کالسهبندی
آن به ترتیب زیر انجام گرفت:
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 -1ضربان پایه قلب جنین (بیس الین) بین  110تا 160
ضربه در دقیقه = ضربان نرمال قلب جنین
 -2ضربان پایه قلب جنین (بیس الین) بیشتر یا مساوی از
 160ضربه در دقیقه = تاکیکاردی قلب جنین
 -3ضربان پایه قلب جنین (بیس الین) کمتر یا مساوی از
 110ضربه در دقیقه = برادیکاردی قلب جنین ][20

یافتهها
در این مقاله برای به دست آوردن بانک اطالعاتی ( Data

 )Baseاز پایگاه دادهی  CTU-UHBCTGاستفاده شد که
این نمونهها مابین سالهای  2009و  2012از دانشگاه
 wardبیمارستان در  Brnoگرفته شده است .]21[ .و
شامل اطالعات میانگین سن مادر( ،)29/8سن
بارداری( )43-37و پیامدهای جنینی بود  ]22[.نرخ

نمونهبرداری این دستگاه  hz4بوده یعنی در هر  0.25ثانیه
یک نمونهبرداری انجام شده است .مجموعهای از  400نوار
قلب جنین بهصورت تصادفی از بین  9164نمونه انتخاب
شد]22[ .
پیادهسازی روشهای پیشنهادی بر روی نرمافزار
 MATLAB 2014و سیستمعامل ویندوز  10انجام شد.
در آزمایش اول هدف ارزیابی میزان تسریع و دقت خطای
روش پیشنهادی و روش پیشین برای اصالح نویز نقاط
سوزنی  spikeدر سیگنال است .در این آزمایش ،با ارائهی
الگوریتم پیشنهادی در ابتدا جهت رفع نقاط نویز fallو
سپس فیلترگذاری با پنجرههای مختلف به روش آزمون
سعی و خطا ،مشخص گردید روش پیشنهادی با اندازهی
پنجره  w=7سریعتر نسبت به روش پیشین با اندازهی
پنجرهی  w=30به جواب یکسان در اصالح نویزspike
میپردازد .شکل 9نتایج حاصل از این آزمایش را در یک
نمونه سیگنال ارائه نموده است .که این میزان بهبود عملکرد
و کارایی و دقت روش پیشنهادی را مشخص میکند.

شکل ( )1( )9نمودار ضربان قلب جنین ( )FHRبا نویز سیگنال سوزنی میباشد )2( ،نویزگیری نمودار با )5( ،w=7 )4( ،w=5 )3( ،w=1
 w=30 )8( ، w=20)7( ،w=15 )6( ،w=10است .در تمامی نمودارها محور افقی بیانگر زمان برحسب ثانیه و محور عمودی بیانگر مقدار
ضربان قلب جنین برحسب ضربان در دقیقه است

آزمایش دوم
هدف این آزمایش ارزیابی خطا با ا ستفاده از معیار RMSE

در روش شبکه عصبی پیشنهادی و هرمیت برای درونیابی
ن قاط با م قادیر نامعلوم در س یگ نال اس ت .در این
آزمایش 70،درص د از دادهها به دادههای آموزش ی تعلق
گرفته اس ت و کارایی روش پیش نهادی در پیدا کردن
www.kahrobaonline.ir

مقادیر نامعلوم سیگنال برای فا صلههای کمتر از  15ثانیه
در چند نمونه س یگنال تص ادفی ارزیابیش ده اس ت.
همچنین ،ن تایج این آز مایش با ن تایج حاص ل از روش
هرمیت مقایسه شده است.
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جدول  1نتایج حا صل از این آزمایش را ارائه نموده ا ست.
ن تایج این آز مایش نش ان داد خ طای حاص ل از روش
پی شنهادی در نمونهی ت صادفی سیگنال اول برای دادهی
آموزش ی 1.8038 ،و خطای حاص ل در روش هرمیت به
مقدار  4.1859ا ست که این میزان خطا به ن سبت  1به 3
اس ت ،همچنین در دادهی تس ت خطا  1به  5و در داده

کلی  1به  3ا ست .سه سیگنال ت صادفی دیگر نیز میزان
خطاها به ترتیب دادهی آموزش ی ،تس ت و داده کلی برای
هر دو روش محا سبه شده ا ست .وا ضح ا ست در هر چهار
نمونه س یگنال تص ادفی میزان خطای روش پیش نهادی
بهمراتب خیلی کمتر از روش هرم یت می باش د که این
میزان کارایی و دقت روش پیشنهادی را مشخص میکند.

جدول ( )1نتایج حاصل از اندازهگیری خطا برای اصالح فاصلهها -در دو روش درونیابی هرمیت] [28,30و روش پیشنهادی شبکهی
عصبی در چند نمونه سیگنال تصادفی بر اساس معیار RMSE
دادهی آموزشی

شمارهی سیگنال

شبکهی عصبی صفحه 50

دادهی تست

درونیابی هرمیت

شبکهی عصبی

دادهی کلی
شبکهی عصبی

درونیابی هرمیت

درونیابی هرمیت

1

1.8038

4.1859

1.5694

6.1753

1.7368

4.8688

2

1.5085

4.9105

1.7080

2.4599

1.5710

4.3237

3

1.1632

6.8088

1.5867

7.3269

1.3048

6.9682

4

2.1524

4.7895

1.4441

2.1804

2.1608

4.0845

صفحه 50

در جدول  2نتایج تعیین بیس الین مربوط به  10سیگنال
با استفاده از روش پیشنهادی و مقایسه با روش پیشین و
نظر پزشک متخصص آورده شده است.
جدول ( )2نتایج مقایسهی روش پیشنهادی و روش پیشین با
نظر متخصص زنان و زایمان
My BL
139
152
130
125
134
139
136
158
151
138

BL
2016
142
153
133
127
136
140
133
156
152
131

Doctor
140
150
130-140
130
130-150
145
140
160
150
140

صفحه 50

به نظر پزشک متخصص زنان و زایمان نسبت به روش
پیشین (مقالهی  )2016شده است.
شکل  9مقایسهی روش پیشین در تعیین بیس الین
بهصورت یک خط [ ]23با روش پیشنهادی در یک نمونه
از سیگنال  FHRرا نشان میدهد.

Record
Number
1001
1002
1010
1012
1014
1015
1016
1018
1020
1024

بحث
هدف این آزمایش ارزیابی روش پیشنهادی در تعیین عدد
بیس الین ازنظر دقت میباشد .جدول 2نتایج حاصل از این
آزمایش را ارائه نموده است .نتایج این آزمایش نیز نشان داد
روش پیشنهادی در تعیین عدد بیس الین خیلی نزدیکتر
کارایی روش پی شنهادی ازنظر معیارهای دقت ت شخیص و
سرعت در زمان مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصل با
www.kahrobaonline.ir

جدول ( )2نتایج مقایسهی روش پیشنهادی و روش پیشین با
نظر متخصص زنان و زایمان

نتایج روشهای پیش ین و نظر پزش ک متخص ص زنان و
زایمان مقایس ه ش د که نتایج مقایس هها نش ان داد روش
14
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،پیش نهادی قادر اس ت س ریعتر از روش مورد مقایس ه
 را اصالح نماید و همچنین روش پیشنهادیspike نویزهای
شبکه عصبی نسبت به روش پیشین با دقت باالتر و خطای
 ثان یه را درون یابی15  فاص له های کمتر از،کمتری
و در پایان روش فیلترگذاری پیشنهادی نسبت به.مینماید
روش پیش ین در تعیین عدد بیس الین با دقت باالیی به
نظر پزش ک متخص ص زنان و زایمان نزدیک بوده و طبق
ایم یل های موجود برای تأی ید یه گرفتن روش مذکور
(FIGO)س ازمان فدراس یون بینالمللی زنان و زایمان
م شخص گردید روش پی شنهادی مورد تائید جهانی بوده و
.نسبت به روشهای پیشین دقت باال و خطای کمتری دارد
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بررسی سیستم عصبی عضالنی با یک مدل جامع
وحید رنجبر عین الدین ،1مریم فریور ،2مهران کریمیان ریزی

3

 1دانشجو کارشناسی ارشد ،مهندسی پزشکی ،دانشگاه تبریز،ایرانv.ranjbar98@ms.tabrizu.ac.ir ،
 2مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،شاهین شهر ،ایرانfarivar.maryam@yahoo.com ،
3دانشجو کارشناسی ارشد ،مهندسی پزشکی ،دانشگاه تبریز،ایرانmehrankarimian97@ms.tabriz.ac.ir ،
چکیده :یک چارچوب مدلسازی برای سیستم عصبی عضالنی در پنج مؤلفه ارائه شده است .مولفهها عبارتند از [1] :مدل بیوفیزیکی
 motoneuron poolپیشبینی بکارگیری موتور یونیت و زمان firingموتور یونیت [2] .شرح بیوفیزیکی مبتنی بر اتصال جفت
انقباض برانگیخته در سارکومرها که تعیینکننده استرس ناشی از چرخه متقابل پل از یک سارکومر است [3] .انتشار پتانسیل عمل
در امتداد الیاف ماهیچههای اسکلتی بر اساس مدل مونودوماین ] [4شرح مکانیکی پیوسته سهبعدی از هندسه ماهیچه از جمله
توزیع واقعی واحد متغیر موتور یونیت برای محاسبه تغییر شکلها و نیروی اعمال شده ] [5مدلهای پدیدارشناختی muscle
 spindelکه بازخورد حسی را به سیستم اعصاب مرکزی ارائه میدهد .اجزا از طریق جریان اطالعات کامالً با یکدیگر همراه هستند
و ساختن یک استراتژی جدا از زیرمولدهای مختلف غیرممکن است .مدل یکپارچه اجازه میدهد تا کل مسیر را از ورودی
سوپراسپینال شبیهسازی کند تا تولید را مجبور به بررسی پدیدههای مختلف سیستم عصبی و عضالنی و تجزیه و تحلیل فرضیههای
مختلف فیزیولوژیکی کند.

کلید واژه :عصبی ،عضالنی ،فیبر ماهیچهای

مقدمه
حرکت بدن انسان از طریق تعامل ماهیچههای اسکلتی و
حرکات موتور نورون ( )MNsامکانپذیر است .مدلهای معمولی
سیستم عصبی عضالنی ( )NMSیا بر روی pool MNو یا بر روی
عضله اسکلتی متمرکز میشوند .این مدلها غالباً بصورت ایزوله
ساخته میشوند و روشی یکپارچه نیستند.
در مقاله ،چندین روش مختلف مدلسازی برای توصیف عملکرد
 NMSوجود دارد که به طور معمول ،رویکردهای پدیدارشناختی
و بیوفیزیکی از یکدیگر متمایز میشوند .به عنوان مثال]،[1
فوگلوند و همکاران یک مدل پدیدارشناختی از  MN poolو
ماهیچه ،که تولید نیروی با پارامترهایی مثل(میزان تخلیه MN
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ها ،خواص چرخشی آنها ،و غیره) ناشی از مشاهدات تجربی را
ارائه میدهند .از طرف دیگر ،مدل هاجکین هاکسلی
الکتروفیزیولوژی غشای سلولی تحریک آمیز را توصیف میکند.
مدل]3و [4آنها مبنای بسیاری از مدلهای بیوفیزیکی  MNو
همچنین مدلهای غشای سلول فیبر ماهیچه] [5را فراهم
میکند .مدلهای بیوفیزیکی پیچیدهتر و گرانتر از مدلهای
پدیدارشناختی هستند و به طور معمول فقط روی یکی از
ویژگیهای اتصال انقباض برانگیخته ( )ECCتمرکز میکنند
مثل دینامیک کلسیم] . [6یک  halfsarcomereمبتنی بر مدل
بیوفیزیکی ( )HSMکه کل  ECCرا توصیف میکند توسط
شورتن و همکاران] [7توسعه یافته است .روهرل و همکاران][8
 HSMرا به یک مدل هندسی از کل عضله گسترش دادهاند ،و
مقالهای برای انتشار پتانسیل عمل ( )APدر امتداد فیبرهای
عضالنی ] [9و تغییر شکل عضله بر اساس اصول مکانیک پیوسته
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] [10را ارائه کردند .این مدل عضالنی با مدل MN
پدیدارشناختی  Fuglevandو همکاران همراه شده است[1 ].
هدف از این کار ،ایجاد یک مدل محاسباتی یکپارچه از سیستم
عصبی عضالنی است که شامل پنج قسمت میباشد :یک مدل از
 ،MN poolیک مدل عضله اسکلتی چند مقیاسه و چند
مرحلهای (نیمه سارکومر ،سطح فیبر و پیوسته) و یک مدل از
 muscle spindleتشکیل شده است .با استفاده از مدل یکپارچه
سیستم عصبی عضالنی ،میتوان کل مسیر کنترل  MN poolرا
برای انقباض عضله شبیهسازی کرد .این امر به بررسی و آزمایش
فرضیههای فیزیولوژیکی میپردازد .برنامههای کاربردی بالقوه
مدل محدود به تحریک الکتریکی عملکردی] ،[11تجزیه و
تحلیل موتور یونیت ( )MUو توزیع فیبر  ،[12] MUو محاسبه
سیگنالهای  EMGمجازی نمیشود.

روش
نمای کلی از پنج قسمت پیشنهادی در شکل  1نشان داده شده
است .اجزای منفرد مدل از طریق تبادل اطالعات ،که از طریق
فلش در شکل  1به تصویر کشیده شده ،با یکدیگر در تعامل
هستند .تمام قسمتهای مدل ورودی را دریافت میکنند و
خروجی مورد نیاز بخش دیگری از مدل را تولید میکنند.
بنابراین ،هیچ بخشی به صورت جداگانه قابل حل نیست و کل
مدل باید به روشی یکپارچه و همراه حل شود.

مدلpool : motoneuron
 MNورودی های سیناپسی از موتور کورتکس interneurons ،و
نورون های آوران را با هم ادغام میکند .بسته به ورودی
یکپارچه ،آلفا موتور نورون ممکن است پتانسیل تحریک پس
سیناپسی را تخلیه کند APS .های عصبی در اتصاالت عصبی-
عضالنی به  APSعضالنی تبدیل میشود .یک  MNو تمام
فیبرهای عضالنی که توسط این  MNجذب میشوند ،یک MU
را ایجاد میکنند.
در این مطالعه MN pool ،توسط یک مدل بیوفیزیکی Hodgkin

 Huxleyاز نوع الکتروفیزیولوژی غشایی]13و ،[4تعیین زمان
 MU recruitmentو زمان  MU firingنشان داده شده است.
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شکل  1بررسی اجمالی مدل .پنج جعبه نشاندهنده پنج مؤلفه مدل
هستند .فلش ها جریان اطالعات را نشان میدهند.

𝒋𝑼𝑴

𝒊𝒕 زمان i-

 th firingموتور یونیت  jرا نشان میدهد 𝑽𝒎 ،ولتاژ غشایی𝑳𝑺 ،
طول سارکومر و 𝑺𝑳˙سرعت کوتاه کننده سارکومر است.

مدل نیمه سارکومر :پتانسیل عمل باعث آزاد شدن یونهای
کلسیم از شبکه سارکوپالسمی به داخل پالسمای سلول میشود.
هنگامی که یون های کلسیم به واحدهای نظارتی ( )RUیک
سارکومر متصل میشوند RU ،میتواند تغییراتی در شکل ایجاد
کند به گونه ای که حفره های سر میوزین را بر روی رشته های
اکتین مسدود کند .با وجود  RUدر حالت خنثی سازی ،سرهای
میوزین میتوانند به رشته های اکتین بپیوندند تا پل های
متقاطع ( )XBرا بسازند .حاال این پل های متقاطع که رشته
اکتین را نسبت به رشته میوزین میکشد ،به عنوان
 powerstrokeشناخته میشود .به فرآیند اتصال سر میوزین،
پاوراستروک و جدا شدن از رشته اکتین چرخه  XBگفته میشود
و مرحله اصلی تولید نیرو میباشد ECC .به مسیر تحریک
الکتریکی گرفته شده تا انقباض و تولید نیرو از  sarcomereگفته
میشود .مدل نیمه سارکومر بیوفیزیکی بکار رفته در این کار،
کل  ECCرا توصیف میکند که شامل الکتروفیزیولوژی غشایی،
انتشار کلسیم و دینامیک ،و چرخه  XBاست  .پارامترهای
مختلف برای شبیهسازی  MUهای چرخشی کند و سریع
امکانپذیر است.
مدل فیبر عضالنی  :پتانسیل عمل در امتداد فیبر انتشار
مییابد و باعث چرخه  XBدر سارکومرهای مربوطه میشود.

18

فصلنامه تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر -کهربا
99
انتشار  APتوسط یک معادله به عنوان معادله مونودوماین اتصال
جفت  HSMهای فردی با یکدیگر مدلسازی شده است].[9
مدل پیوسته مکانیکی کل عضله :ماهیچههای اسکلتی از
الیاف عضله تشکیل شده است که به موازات هم تراز شده و در
جهت جانبی از طریق ماتریس خارج سلولی به هم وصل
میشوند .فیبر یک  MUدر بعضی از قسمتهای سطح مقطع
ماهیچهها توزیع شده و با فیبرهای سایر  MUترکیب میشوند.
یک مدل هندسی از ماهیچه مورد نیاز است تا توزیع مکانی فیبر
 MUرا در نظر بگیرد .در این بخش ،یک مدل مکانیکی پیوسته
از رفتار پسیو عضله با عملکرد فعال و ایجاد نیرو تقویت
میشود] .[14هندسه ماهیچه و معادالت حاکم بر مکانیک
پیوسته با استفاده از روش اجزاء محدود ( )FEMگسسته
میشود.

مدل : muscle spindle
گیرندههای حسی در  muscle spindleو  Golgi tendonبه
ترتیب تغییرات در طول عضله و تنش را تشخیص میدهند.
تغییرات حس شده به سیگنالهای الکتریکی منتقل میشوند که
از طریق آورانهای نورونی به سیستم اعصاب مرکزی منتقل
میشوند .این فیدبک برای پایداری  NMSمهم است ،زیرا
اطالعات عصبی مرکزی را در مورد وضعیت عضالت ارائه میدهد.
در این کار یک مدل پدیدارشناختی برای یک دوک عضالنی
اتخاذ شده است.

مدل یکپارچه سیستم عصبی عضالنی:
یک مدل فیبر یک بعدی متشکل از HSMهای مرتب شده در
مدل هندسی سهبعدی عضله تعبیه شده است .زمان MU firing
که در مدل  MN poolتعیین شده بود ،به عنوان ورودی به مدل
عضله استفاده میشود .هنگامی که  MNمرتبط با آن تخلیه شود،
یک جریان تحریککننده بر روی  ]7[ HSMواقع در محل اتصال
عصبی عضالنی برای همه فیبرهای MUاعمال میشود .جریان
تحریککننده پتانسیل غشای غده را دپوالریزه میکند و
پتانسیل عمل عضله را ایجاد میکند ،که در امتداد فیبرها پخش
میشود[ ]9و  HSMها را فعال میکند HSM .ها استرس فعال
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(تنش) تولید شده در عضله به دلیل چرخه  XBرا تعیین
میکنند .مقادیر استرس فعال در معادله سازنده مکانیکی پیوسته
همگن شده و درج میشوند]14و .[8مدل مکانیکی پیوسته،
استرس موضعی و توزیع کرنش و هندسه تغییر شکل عضله به
دلیل وجود بارهای خارجی و چرخه  XBرا تعیین میکند .به
دلیل تغییر شکل هندسه ماهیچه ،فیبرهای جاسازی شده تغییر
شکل مییابد .ممکن است فیبرها بصورت موضعی کشیده یا
فشرده شوند که این امر بر انتشار پتانسیل عمل عضله تأثیر
میگذارد .عالوه بر این ،اطالعات مربوط به طول و سرعت محلی
به عنوان ورودی برای  HSMها استفاده میشود ،زیرا استرس
فعال سارکومر میتواند به طول همپوشانی رشته و سرعت کوتاه
شدن بستگی داشته باشد .اطالعات مربوط به تغییر در طول
سارکومر و سرعت انقباض نیز در مدل [15]،muscle spindle
همراه با ورودی بدنه استاتیک و پویا بوسیله گاما موتور نورون
ارائه میشود .مدل muscle spindleبازخورد فیزیولوژیکی را ارائه
میدهد که در مدل pool MNیکپارچه شده است.
اطالعات دقیق در مورد اجرا و ادغام عملی اجزای مختلف مدل
(به عنوان مثال نرم افزار ،مراحل زمان شبیهسازی ،روش های
راه حل) در [ ]14ارائه شده است.

نتیجه
در این بخش ،یک چارچوب مدلسازی منحصر به فرد برای
 NMSارائه شده است .از این رو ،اثبات مفهوم به جای طیف
گستردهای از نتایج نشاندهنده پتانسیل مدل برای یک برنامه
خاص است.
ابتدا نتایج مربوط به اتصال بین مدل نوع هاچکین هاکسلی pool

 MNو مدل ماهیچه اسکلتی ارائه میشود .ورودی سیناپسی با
نویزهای مشترک و مستقل به  MN poolبا  MN 120اعمال
میشود .ورودی مشترک بیانگر اتصال مشترک بین MNها است،
درحالیکه ورودی مستقل مربوط به تغییرپذیری در
پتانسیلهای غشایی MNها است .براساس سیگنال ورودی کل
و آستانه خاص آن ،یک  MNپتانسیلهای بعد از سیناپس را با
نرخ مشخصی تخلیه میکند .تخلیه  MNدر فیبرهای MU
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بصورت پتانسیل عمل عضله ظاهر میشود AP .در امتداد الیاف
 MUتکثیر میشود و باعث انقباض در سارکومرها میشود.
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که بصورت یکپارچه حل شدهاند پیشرفت قابل توجهی در
مقایسه با مدلهای قبلی داشتهاند .
یک مدل هندسی از عضله قدامی تیبیالیس ( )TAاز مجموعه
داده های یک مرد بصورت بصری ایجاد میشود )16(.اطالعات
توزیع فیبر بر اساس داده های  MRIتنسور میباشد  192 .مدل
فیبر عضالنی ،که هر یک از آنها  HSM 50است ،در هندسه
 TAتعبیه شده و به  MU 10تقسیم میشوند .هر  MU 10در
فرکانس باال ( )Hz100 50تحریک میشوند .شکل AP ،4های
انتشار دهنده را در امتداد الیاف ماهیچهها و تغییر شکل هندسه
به دلیل تحریک کاربردی را نشان میدهد .آزمایشهای عددی
در شرایط ایزومتریک انجام میشود.

شکل  .2در مقابل زمان برای کمترین میزان ) ،MU (Mu # 1ولتاژ
غشای جسم سلولی (باال) ،ولتاژ غشای فیبر عضالنی (متوسط) و
نیرو (پایین) است.

شکل  .3در مقابل زمان برای  ،MU # 84ولتاژ غشای جسم سلولی
(باال) ،ولتاژ غشای فیبر عضالنی(متوسط) ،و نیرو (پایین) است.

شکل  2پتانسیل غشای سوما (باال) ،پتانسیل غشای فیبر عضالنی
(وسط) و نیروی (پایین) یک فیبر در کمترین حالت MU ( MU
 )#1را نشان میدهد .یک نقشه یکسان برای الیاف MU #84
(جایی که  MU #1کمترین سرعت و  MU #120سریعترین MU
است) در شکل  3ترسیم شده است .همانطور که انتظار میرود،
 MUکوچکتر ( )MU #1با سرعت باالتری نسبت به  MUشماره
 84تخلیه میکند .عالوه بر این ،میتوان درک کرد که چگونه
هر  APعصبی به طور مستقیم به یک  APعضله و یک پاسخ
پیچشی تبدیل میشود .همچنین باید توجه داشت که مدلهایی
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بحث
توسعه مدلهای دقیق و یکپارچه  NMSبسیار مهم است زیرا
میتوانند بینش جدیدی از فیزیولوژی زمینه ای را ارائه دهند.
در مدلهای موجود 13[،NMSو ]14ماهیچه توسط معادالت
تحلیلی ساده توصیف میشود که اجزای مکانی عضله را در نظر
نمیگیرند .با این حال ،توزیع فیبرهای  MUبر روی برخی از
قسمتهای عضالت از سطح مقطع و درهم آمیختگی آنها با
فیبرهای  MUهای مختلف میتواند به میزان قابلتوجهی بر
خروجی نیرو تأثیر بگذارد .عالوه بر این ،مدلهای موجود از
1[،NMSو ]4بازخورد فیزیولوژیکی را شامل نمیشود .برای
شبیهسازی واقع گرایانه  ،NMSمکانیسمهای بازخورد باید در
نظر گرفته شود.
مدل یکپارچه محدودیت دارد ]7[ HSM .کامالً پیچیده است و
شامل تعداد زیادی پارامتر است .بسیاری از این پارامترها به
راحتی برای هر عضله و هر گونه موجود نیستند و تعیین بسیاری
از آنها دشوار است .اگرچه  HSMمبتنی بر چندین مدل ثابت
است و در عضالت سولئوس موس و  EDLتأیید شده است ،اما
عدم اطمینان مقادیر پارامتر وجود دارد .عالوه بر این ،اگرچه
مؤلفههای جداگانه مدل اعتبارسنجی شده است ،اعتبارسنجی
مدل کلی بسیار دشوار است ،و هنوز کامل نشده است.
در حالیکه مدلهای بیوفیزیکی برای  MN poolو شرح ECC
استفاده میشود ،یک مدل پدیدارشناختی[ ]15برای muscle
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 spindleدر چارچوب پیشنهادی گنجانده شده است .از نظر
نویسندگان ،در حال حاضر هیچ مدل بیوفیزیکی muscle
 spindleوجود ندارد و احتماالً الزم نیست.
در بدن ،عضالت از طریق تاندون به استخوان متصل میشوند.
چارچوب ارائه شده توضیحی در مورد تاندون ندارد .یک مدل
مکانیکی مداوم از تاندون میتواند یکپارچه شود اما باعث افزایش
بیشتر پیچیدگی کلی مدل میشود.
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در یک تجزیه و تحلیل از قدرت عضله از تعداد فیبرهای تعبیه
شده متفات است.
چارچوب مدل به روشی کلی تنظیم شده است که امکان بررسی
پدیدههای مختلف را فراهم میکند .کل مسیر از ورودی قشر
مغزی تا تولید نیرو را میتوان با استفاده از مدل یکپارچه
شبیهسازی کرد .عالوه بر این HSM ،حاوی توضیحی[ ]7از
خستگی متابولیک است .خستگی بر تولید نیرو در انقباضات
پایدار تأثیر میگذارد .از مدل یکپارچه میتوان برای بررسی تأثیر
خستگی متابولیک بر رفتار کل عضله استفاده کرد .با توجه به
ادغام مکانیسم های بازخورد الکتریکی از طریق muscle
 ،spindleمیتوان تأثیر تغییرات طول ،سرعت و تحریک گاما
موتور نورون بر  MNSرا مورد بررسی قرار داد.
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متا الگوریتمهای پردازش تصویر و دادهکاوی از معیارهای چندگانه بکار رفته
در ثبت تصاویر پزشکی
2

عاطفه حسنزاده 1زهرا آذرکیش

 1استادیار -دانشکده فنی فومن -پردیس دانشکدههای فنی -دانشگاه تهرانHasanzadeh.a@ut.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات ،دانشکده فنی فومن-پردیس دانشکدههای فنی -دانشگاه تهرانZahra.azarkish@ut.ac.ir
چکیده :در این مقاله معیارهای گوناگون ثبت تصویر اعم از معیارهای مبتنی بر شدت و معیارهای آماری مطرح شده است .با توجه به
آنها نتایج حاصل از الگوریتمهای مختلف پردازش تصویر و تنظیم پارامترها در ثبت تصاویر پزشکی مطالعه شده است ،زیرا رصد نتایج
بهدستآمده از اعتبارسنجی معیارهای بکار رفته امکان تحقیقات گستردهای را در زمینه روشهای پردازش تصویر فراهم میآورد .استفاده
از متا الگوریتم در ثبت تصویر در نظر گرفته شده است که با بسیاری از الگوریتمهای پردازش تصویر قابل استفاده است .روشهای
دادهکاوی نیز برای شناسایی روابط در بین الگوریتمها و معیارها مطالعه شده است .داشتن مقادیر معیارهای چندگانه برای توسعه فرایند
پردازش تصویر و تنظیم پارامترها حائز اهمیت است ،اما درعینحال پیامدهایی را نیز در بردارد که به آنها نیز پرداخته شده است.

کلیدواژهها :پایگاه داده ،پردازش تصویر ،متا الگوریتم ،معیارهای آماری ،معیارهای مبتنی بر شدت

مقدمه
معیارهای جدیدی در زمینه ثبت تصویر باألخص در حوزه زیست
پز شکی ک شف و برر سی شده ا ست که هم معیارهای اختالف /
تمایز و هم معیارهای تش ابه را در بر میگیرد .دالیل زیادی برای
عال قهم ندی به این مع یار ها وجود دارد .بااینوجود ،فراوانی
روشهای نا شی از سی ستم ت صویربرداری با کارایی باال ،باألخص
در پز شکی ،مع ضلی ا سا سی برای پز شکان ا ست و این سؤال
اساسی مطرح میشود که از کدام متریک باید استفاده شود؟
برای پاسخگویی به این سؤال تالشهایی صورت گرفته است که
منجر به دس ت یابی به الگوها و الگوریتم هایی با اس ت فاده از
معیارهای ارزیابی چندگانه شده ا ست و نتایج بهتری را در زمینه
پردازش تص ویر به همراه داش ته اس ت ] ،[1-4که از آنها برای
ثبت در تصویربرداری پزشکی میتوان استفاده نمود.
در این مقاله دو خانواده از معیارهای ت شابه ت صویر در نظر گرفته
شده است :معیارهای مبتنی بر شدت (معیارهای شدت یا مقادیر
درخش ندگی وکس ل ها) و معیارهای آماری (معیارهای توزیع
آنها).
اس تفاده از چندین معیار در پردازش تص ویر به این دلیل دارای
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اهمیت اس ت که اندازهگیریها اقدامات اجرایی هس تند ،بنابراین
آگاهی از آنها ش رط الزم برای یک عملکرد خوب اس ت .انتخاب
نوعِ الگوریتم میتوا ند عوا قب مهم و تأثیر قا بل مالح ظهای بر
عملکرد داش ته باش د .همچنین الگوریتم ها بهنو به خود
محدودیتهای بالقوهای در عملکرد پردازش تص ویر دارند .از این
منظر ،روشهای پردازش تص ویر نقش بهینهس از را ایفا میکنند
که بر فرضیات مربوط به توزیعهای بهدستآمده از تصاویر استوار
بوده و اعتبار سنجی این توزیعها را بر عهده دارند.
معیارهای گوناگونی در بخش  2مطرح ش ده اس ت که نتایج
حاصل از الگوریتمهای مختلف پردازش تصویر و تنظیمات پارامتر
را میتوان برحس ب آنها ارزیابی کرد و مقادیر متریک را میتوان
با دادهکاوی تجزیهوتحلیل نمود تا بهترین نتایج را به دست آورد.
رص د نتایج بهدس تآمده از اعتبارس نجی معیارهای بکار رفته
امکان تحقیقات گ ستردهای را در زمینه روشهای پردازش ت صویر
فراهم میآورد .استفاده از یک متا الگوریتم در ثبت تصویر در نظر
گرفته ش ده اس ت ،این روش با بس یاری از الگوریتمهای پردازش
تص ویر قابل اس تفاده اس ت .روش های داده کاوی نیز امکان
شناسایی روابط در بین الگوریتمها و معیارها را فراهم میآورد.
توجه به این نکته ضروری ا ست که هر معیار دارای نقاط قوت و
23
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ضعفی است و منجر به قرارگیری آن در ردهای خاص از روشهای
پردازش ت صویر می شود .اما همه آنها در این واقعیت م شترکاند
که هیچ الگوریتمی نمیتواند از معیار مورداس تفاده برای ارزیابی
آن بهتر با شد .بهطور معادل ،ارزیابی منا سب کارایی یک الگوریتم
ن یازم ند در نظر گرفتن مع یار های مت عدد اس ت .پ یا مد های
بهکارگیری معیارهای چندگانه در بخش  3مورد بحث و بررس ی
قرار گرفته است.

7

همبستگی

معیارهای تصویر

8

جنگل

اگر

R

5

همبستگی
6

همه ساله مقاالت زیادی در زمینه ثبت ت صاویر پز شکی منت شر
میش ود که متریکهای جدیدی را معرفی میکند .متریکهایی
که در جدول  1مطرح شدهاند ،شامل معیارهای مبتنی بر شدت
ه ستند (که فقط به شدت وک سلها متکی ه ستند) و معیارهای
آماری که مبتنی بر توزیع این ش دتها هس تند که در آنN ،
اندازه تص اویر (تعداد کل پیکس لها) اس ت و  xموقعیتهای

وکسل را نشان میدهد.

جدول  :1برخی معیارهای تصویر آماری و مبتنی بر شدت

2

نام معیار
میانگین مربعات
اختالف شدتها
قدر مطلق
اختالف شدتها

ضابطه
2

  R( x)  S ( x) 

1
N

) R( x)  S ( x

1
N

x

x

از اختالف
شدتها

4

اطالعات متقابل

msd ( R, S ) 

adi( R, S ) 
edi( R, S ) 

آنتروپی شانون
3

متقاطع نرماالیز

)) p(R( x)  S ( x)) log p(R( x)  S ( x
x

mif ( R, S )  I ( R, s) 
) H ( R)  H ( S )  H ( R, S
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1
N

) cov( R, S

 R S

شده

9

10

11

1

نرماالیز شده

و  Sدو ت صویری ه ستند که بای ستی با یکدیگر مقای سه

شوند ،معیار مورد بررسی )  D( R, Sاست که در اینجا  Dمقدار
ش باهت را نش ان میدهد که بهعنوان یک متریک یا متر تعبیر
می شود .اگرچه متریکهای ب سیاری وجود دارد ،معموالً شباهت
بین تصاویر بهعنوان تابعی از شدت (درخشندگی) یا توزیع شدت
وک سلهای مربوطه در بین ت صاویر م شخص می شود یا بر ا ساس
مورفولوژی ویژگیهای موجود در هر دو تصویر است.

ردیف

اطالعات متقابل

) I ( R, S
1 
) H ( R, S
) H ( R)  H ( S
) H ( R, S

nmi ( R, S ) 

فراوانی

یک متریک
جهانی
متریک جهانی
دیگر

)N (i ) 2 (i

2
)N (i) (i
) (i


i


i

ncc( R, S ) 

1
N

1
N

co r ( R, S )  1 

woo( R, S )  1 

) I ( R, S
red ( R, S ) 

) H ( R)  H ( S
) H ( R, S
1
) H ( R)  H ( S

) I ( R, S

) H ( R, S
) H ( R)  H ( S
2
) H ( R, S

uni ( R, S ) 1 

) I ( R, S
)) max( H ( R), H ( S

aum( R, S ) 1 

در متریکهای همب ستگی و جنگل اندیس  iروی مقادیر شدت
2
تغییر میکند و ) N (iتعداد وکس ل را در )  (iو )  (iنیز

م یانگین و وار یانس ش دت های  Sدر موقع یت های وکس ل
یک سان اند .همب ستگی متقابل نرماالیز شده همب ستگی وک سل
مانند با میانگین و انحراف اس تاندارد محاس به ش ده بر روی کل
تصویر است.
متریکها به نوع برنامه و به روشهای ورودی تص اویر بس تگی
دارد .معیارهای موجود در جدول  1نش ان میدهد که چگونه هر
متریک نقاط قوت و ضعف خود را در هنگام استفاده از دستهبندی
از روش های تص ویر نش ان مید هد .برخی از متر یک ها برای
دس تهبندیهای خاص طراحی ش دهاند و یا هدفمند هس تند و
بنابراین نمیتوانند کلیه انواع تص ویر و کیفیتهای ممکن موجود
در یک برنامه خاص را شامل شوند .برای اینکه امکان مقای سهای
بین متریکهای گوناگون وجود دا شته با شد ،همه مقادیر در بازه
] [0,1امتیازدهی میش وند و  1بهعنوان حد مطلوب و بهینه در
نظر گرفته شده است.
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بهعنوان یک نمونه مقای سهای و در حوزه ت صویربرداری پز شکی،
شکل  1تمام مقادیر متریکها را برای  186نوع مختلف از تصویر
تولیدشده توسط چهار ابزار ثبت تصویر را نشان میدهد.
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پیامدهای استفاده از معیارهای چندگانه
نخس تین پیامد این اس ت که متریکها اش یای مختلف را اندازه
میگیرند و میتوانند نامنا سب با شند .مفاهیم ب سیاری از ت شابه
وجود دارد .این گس تردگی از ان دازه گیریه ای مبتنی بر
متریکهای آماری جدول  1برای برخی از مسائل مناسب نیست.
بهعنوانمثال ،ثبت تص اویر دگرگونی عص ب یا آس یب مغزی با
استفاده از این معیارها ممکن است نتایج متضادی داشته باشد و
مقادیر متریک "بهتر" ممکن ا ست تطابق ر ضایت بخ شی ندا شته
باشد ،زیرا معیارهای وکسل  -سطح ممکن است تشابه سراسری
یا معنایی ندا شته با شد .معیارهای موردا ستفاده باید متنا سب با
مسئله باشند.
همچنین معیارهای ت صویر میتوانند شامل ویژگیهای ت صویر (و
بنابراین هم تش خیص ویژگی و هم تطابق ویژگی) باش ند و هم
مدل (و بنابراین تخمین مدل ،بازس ازی تص ویر ،تبدیل تص ویر و
بهینهسازی عددی) ].[6

شکل  :1این نقشه مختصات موازی نمایش تصویری از یازده مقدار
متریک ما برای  186نوع مختلف تصویر  ،E4863S4Iتولیدشده
توسط چهار ابزار ثبت تصویر شامل  AIR WarpآبیAIR ،
 Linearقرمز FSL FLIRT ،سبز و  MINC Traccبنفش ].[5

مقادیر متریک باالتر "بهتر" بوده و ش باهت بیش تر یا فاص له
کمتری را نش ان میدهد .هر مس یر در س راس ر طرح ،ردیف 11
مقدار متریک بهدس تآمده توس ط یک تص ویر را ارائه میدهد.
درمجموع 186مس یر وجود دارد ،بنابراین یک جدول کامل از
 186 11مقدار متریک در اینجا ترسیم شده است .امتیازات باالتر
بهتر اس ت ،اما نتایج مربوط به محاس به متریک  /نمره در هر
ستون بهطور م ستقل مقیاس بندی شده ا ست ،بنابراین ستونها
نشاندهنده بازههای واقعی مختلف هستند.
پراکندگی مقادیر محور عمودی ظاهراً چش مگیر نیس ت .توجه
کنید که برخی از اختالالت به دلیل بروز بیماری رخ میدهد ،اما
در بقیه موارد ترتیب نتایج نس بتاً منطبق با متریکهای در نظر
گرفته شده در امتداد مسیرها است.
www.kahrobaonline.ir

بهطورکلی ،هر جنبهای از ثبت تص ویر میتواند بخش ی از یک
تعریف متریک تص ویر باش د .این معیارهای مبتنی بر ویژگی و
مدل میتوان ند محاس بات قوی به همراه داش ته باش ند ،اما
معیارهای جدول  1هزینه محاسباتی سنگینی ندارند.
درنهایت متریکها میتوانند نتایج متناقض ی را ارائه کند .ثبات
در میان این معیارها را میتوان با یک نمودار مختص اتی موازی از
دادهها ( شکل  )1و یا یک نمایش ت صویری از ماتریس همب ستگی
(شکل  )2تجسم نمود و درنتیجه جدول ارزش معیار را میتوان با
تعداد محدودی از ابعاد تقریب زد.
در این مورد ،متر یک  ediدارای کمترین س ازگاری با دیگران
ا ست و انعکا سی از مؤلفه ا صلی دوم ا ست .تجربه بی شتر با این
س ازگاری ممکن اس ت به تجزیهوتحلیل عملکرد در س راس ر
خانواده های متر یک و یا توس عه نظر یه های مربوط به ترکی بات
محدب از معیارهای انتخاب شده منجر شود.
بااینحال ،برای کاهش ابعاد ،کار با متریکهایی ص ورت میگیرد
به این معنی که ن تایج آن ها بهطور بالقوه همبس تها ند.
بهعنوانمثال ،میتوان به متر یک جنگل یا  ]7[ woodsاش اره
نمود:
25
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()1

)N (i) (i
) (i


i

1
N

woo( R, S )  1 

که در آن اندیس  iروی مقادیر ش دت تغییر میکندN (i) ،
تعداد وکس لهای در  Rبا مقدار  iاس ت و  و  میانگین و

انحراف ا ستاندارد شدتها در  Sدر موقعیتهای وک سل یک سان
هس تند .متریک ( )1اغلب با س ایر معیارها متض اد بوده اس ت.
اگرچه ازنظر ثبت موارد مربوط به ت صاویر پز شکی منا سب ا ست،
ناسازگاری آن ایجاب میکند که متریک جنگل اغلب نتایج بسیار
متفاوتی را نسبت به سایر معیارها به دست آورد.
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ارز یابی مجمو عهای از آن ها نهتن ها راهی ارزان برای ارز یابی
جنبههای مختلف تش ابه اس ت بلکه راهبردی برای حذف نتایج
ضعیف و نیز پایهای برای یادگیری ما شین ا ست .ما شینی شدن
هرگز نیاز به نظر متخص ص را نادیده نمیگیرد ،اما میتواند به از
بین بردن عدم تمرکز و بهبود بهرهوری کمک کند.
در ادامه پیامدها میتوان به این مطلب اش اره نمود که مقادیر
متریک را میتوان در یک پایگاه داده برای تجزیهوتحلیل ذخیره
کرد .در جریان این توسعه ،ما اجرای آن را در انتخاب معیارها ،در
ض بط ن تایج ( با یک پای گاه داده) اص الح کردهایم که در
پی شرفتهای عملکردی مختلف افزایش هم سانی و کاهش تغییر
فایل را به همراه دارد.
بهطور خاص ،ما برای ثبت تمام مقادیر متریک بهدس تآمده در
هر اجرا و همچنین ابرداده در مورد اجرای برنامه از یک سی ستم
پایگاه داده اس تفاده کردیم که موجب میش ود از ابزارهای دیگر
تحل یل داده برای ارز یابی جداول حاص ل از م قادیر متر یک و
اطالعات اجرایی استفاده شود.
استفاده از بانک اطالعاتی برای ذخیره اطالعات باألخص در حوزه
تص ویربرداری اعص اب ،س ه فایده مهم را فراهم میآورد :نخس ت
آنکه پایگاه داده ،متا الگوریتم را به خص وص یات( ACIDاتمی
بودن ،ثبات ،انزوا و دوام) مجهز میکند .دوم ،این امکان را فراهم
میآورد که متا الگوریتم در محیطهای محاس بات موازی بهطور
مؤثر عمل کند.
در حقیقت اس تفاده از بانک اطالعاتی برای ثبت نتایج بهطور
م ستقل رو شی زیبا برای رفع این نیاز ا ست و امکان ا ستخراج و
تجزیهوتحلیل دادههای منتج را فراهم میکند .سوم آنکه مدیریت
اطال عات در مورد م قادیر متر یک در یک پای گاه داده ،ام کا نات
جالبتوجهی را برای دادهکاوی فراهم میآورد.

شکل  :2نمایش نقشه گرما از ماتریس همبستگی برای جدول
مقادیر متریک برای  186نوع تصویر ورودی  ،E4863S4Iبا
معیارهای خوشهبندیشده در یک سلسلهمراتب توسط تشابه
ناهموار

بهعنوانم ثال ،میتوان در یا فت که نهتن ها الگوریتم ها و تنظیم
پارامترها نتایج بهتری را برای تص اویر حاص ل از یک منبع معین
به دس ت میآور ند ،بل که همچنین ز مان اجرا و حتی ت فاوت
عملکرد در ن سخههای مختلف یک الگوریتم داده را تجزیهوتحلیل
میکنند.

ازآن جا که متر یک ها را میتوان بهطور خود کار م حاس به کرد،
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[7]R.P. Woods, S.T. Grafton, C.J. Holmes, S.R.
Cherry, and J.C. Mazziotta, “Automated image
registration: I. General methods and intrasubject,
intramodality validation,”Journal of Computer
Assisted Tomography, Vol.22, No.1, pp.139–
152, 1998.

 کهربا-فصلنامه تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر

نتیجهگیری
معیارهای گوناگون ثبت ت صویر شامل معیارهای مبتنی بر شدت
 نتایج حاص ل از الگوریتم های.و معیارهای آماری مطرح ش د
مختلف پردازش تصویر و تنظیم پارامترها در ثبت تصاویر پزشکی
 ا ستفاده از متا الگوریتم در ثبت ت صویر در.مطالعه و برر سی شد
 روشهای دادهکاوی برای شناسایی روابط در بین.نظر گرفته شد
 پیامدهای نا شی از ارائه مقادیر.الگوریتمها و معیارها مطالعه شد
معیارهای چندگانه برای توس عه فرایند پردازش تص ویر و تنظیم
.پارامترها بررسی شد

مراجع
[1]J.H. Hipwell, G.P. Penney, T.C. Cox, J.V. Byrne,
and D.J. Hawkes, “2D-3D intensity based
registration of DSA and MRA-a comparison of
similarity measures,” in Proceedings of the
Medical Image Computing and ComputerAssisted Intervention (MICCAI ’02), T. Dohi, R.
Kikinis, vol. 2489 of Lecture Notes in Computer
Science, pp.501–508, 2002.
[2]G.P. Penney, J. Weese, J.A. Little, J.A., P.
Desmedt, D.L.G. Hill, and D.J. Hawkes, “A
comparison of similarity measures fo ruse in 2D-3-D medical image registration,” IEEE
Transactions on Medical Imaging, Vol.17, No.4,
pp.586–595, 1998.
[3]A. Roche, G. Malandin, N. Ayache, and S. Prima,
“Towards a better comprehension of similarity
measures used in medical image registration,” in
Proceedings of the 2nd International Conference
on Medical Image Computing and ComputerAssisted Intervention (MICCAI ’99), vol. 1679
of Lecture Notes in Computer Science, pp.555–
566, Springer, 1999.
[4]J.P.W. Pluim, J.B.A.A. Maintz, and Viergever,
“Mutualinformation-based
registration
of
medical images: a survey,” IEEE Transactions on
Medical Imaging, vol. 22, no. 8, pp. 986–
1004,2003.
[5]K. Leung, K., A. Cunha, A.W. Toga, and D.S.
Parker, “Developing Image Processing MetaAlgorithms with Data Mining of Multiple
Metrics”, Computational and Mathematical
Methods in Medicine, Volume 2014, 7 pages.

27

www.kahrobaonline.ir

شماره  -29پاییز

فصلنامه تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر -کهربا
99

فیبر کریستال فوتونی دایروی  26حالته
مهران کریمیان ریزی ،1مریم فریور ،2وحید رنجبر عین الدین

3

 1دانشجو کارشناسی ارشد ،مهندسی پزشکی ،دانشگاه تبریز،ایرانmehrankarimian97@ms.tabriz.ac.ir ،
 2مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،شاهین شهر ،ایرانfarivar.maryam@yahoo.com ،
3دانشجو کارشناسی ارشد ،مهندسی پزشکی ،دانشگاه تبریز،ایرانv.ranjbar98@ms.tabriz.ac.ir ،
چکیده :در این مقاله ،طراحی جدیدی از فیبر کریستال فوتونی دایروی ،که میتواند  26OAMحالته را پشتیبانی کند ،پیشنهاد
شده است .تجزیه و تحلیل عددی نشان میدهد که فیبر پیشنهادی دارای مقادیر بسیار خوبی از پارامتر های فیبر ،مانند تلفات
محدودسازی 1پایین است که در طول موج  1/55میکرومتر ،دارای مقدار کمتر از  0/003dB /mمیباشد ،ویژگی پراکندگی رنگی
تخت که تغییرات پراکندگی آن برای حالت  OAMبا تعداد مرتبه 𝟒 ≤ |𝒍| در محدوده طولی𝒎𝒌 𝟑𝟗. 𝟖𝟒𝒑𝒔/𝒏𝒎/در طول
پهنای باند nm 750از 1/25به  2میکرومتر می رسد و دارای ویژگی ضریب غیرخطی کوچک است و دارای مقدار کمتر از
𝒎𝑲 𝟐. 𝟎𝟖𝑾−𝟏 /برای همه حالت ها در  1/55میکرومتر است .عالوه بر این ،تأثیر تغییر شکل هندسی بر دو برابر شدن مودال فیبر
پیشنهاد شده نیز مورد بحث قرار گرفته است .ثابت شده است که دو بعدی شدن مودال ناشی از تغییر شکل هندسی برای حالت های
مختلف برداری ،متفاوت است و در حالتی که میزان بیضویت آن کمتر از  1/08باشد ،بیشتر حالت های مرتبه باالتر ،دارای دو برابر
شدن مودال دوگانه کمتری نسبت به مودهای مرتبه پایین تر می باشند.

کلیدواژهها :فیبر کریستال فوتونیک ،pcf ،فیبر ،کریستال فوتونی

مقدمه

بسط یافته [ ،]6فیبر حلقه ای [ ،]7-10فیبر هسته هوایی[،]11
فیبر هوایی پیچ خورده [ ،]12فیبرهای پروفیل درجه بندی معکوس
سهموی [ ،]13فیبر حلقهای کمکی گودالی ]14[ 7و فیبرهای چند
حالته چند هستهای -ممان – زاویهای -مداری چندگانه
) ]15[ (MOMCSFوغیره.

ممان زاویهای مداری ( )OAMمیتواند بیانگر بعد دیگری برای مالتی
پلکس 6کردن باشد .تعامد بین هر دو حالت  OAMو حالت های
نظری بی نهایت آن (شار توپولوژی آن میتواند هر عدد صحیح مثبت
و منفی به جز صفر باشد) ،سبب میشود که مالتی پلکس کردن
 OAMبه عنوان یکی از کاندیداهای امیدوار کننده مالتی پلکس
کردن بخش فضایی در نظر گرفته شود [ .]1-5متاسفانه ،فیبر چند
حالته  stepindexمتداول ،نمیتواند به خوبی از انتقال حالت OAM
ثابت پشتیبانی کند .بنابراین ،طراحی فیبرهای نوری خاصی که
بتوانند از انتقال حالت  OAMپشتیبانی کنند ،به امری مهم بدل
شده است.

فیبرهایی که در آنها ،حالت های  OAMمیتوانند انتشار یابند ،باید
ضریب پراکندگی نسبتاً مسطح ،مساحت موثر بزرگ و به ویژه
10
کنتراست 8شاخص انکسار باال ،بین منطقه انتقال حالت 9و پوشش
را داشته باشند تا ضریب پراکندگی نسبتاً تختی را داشته باشند تا
بدین وسیله ،تضمین شود که انتقال حالت های  OAMدارای تزویج
با حالتهای  LPنخواهد بود [.]10

تاکنون ،بسیاری از انواع فیبرهای ویژه ای که میتوانند از انتقال
حالت های  OAMپشتیبانی کنند ،پیشنهاد شده است ،مانند فیبر

فیبرهای  OAMکه در منابع ذکر شده در باال ارائه شدهاند ،دارای
پارامترهای کافی قابل تنظیم برای اطمینان از برخورداری از

1

Multiplexing
trench-assisted ring fiber
3
Contrast
2
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ویژگیهای خوب برای حالت های  OAMذکر شده در باال نمیباشند
و اکثر آنها باید با دقت مورد استفاده قرار گیرند [.]10،11،16،17
در سال  ،2012یانگیو و همکاران در ابتدا پیشنهاد نمودند که
میتوان از فیبر کریستال فوتونی برای پشتیبانی از انتقال حالت های
OAMاستفاده کرد [ .]18حلقه  PCFطراحی شده از As2S3و
سوراخهای هوایی ،برای تحقق کنتراست شاخص مواد بزرگ استفاده
مینماید ،اما میتواند تنها  2حالت از ) OAM (𝑙 = ±1را
پشتیبانی کند و دارای پراکندگی بیشتری است .عالوه بر این ،انواع
دیگر  PCFوجود دارد که میتوان از آنها برای پشتیبانی از حالت
 OAMمانند فیبر کریستال فوتونی چند هستهای [ ]19و فیبر
کریستال فوتونی پیچیده [ ]20استفاده نمود .در این مقاله ،ما یک
فیبر کریستال دایروی جدید ( )C-PCFارائه میدهیم که دارای یک
سوراخ هوایی مرکزی و چند حلقه سوراخ هوایی بیرونی به همراه یک
منطقه حلقوی برای نگهداری  26حالت  OAMمیباشد که در
محدوده طول موج از  1/25تا  1/9میکرومتر ( 650نانومتر) کار
میکند .فیبر  C-PCFجدید نیاز به بهبود عملکرد ندارد و دارای
پارامترهای قابل تنظیم است.
در [ ]21گایژو و همکاران به طور مستقل یک فیبر حلقه ای دارای
ریزساختار 11را ارائه دادهاند ،که در نگاه اول به نظر میرسد ساختار
آن مشابه ساختار پیشنهاد شده در این مقاله است ،اما در واقع کار
آنها کامالً متفاوت است .ساختار فیبر در [ ]21به نظر می رسد بیش
از حد دارای تقارن دایروی است .برای ساختار فیبری که در []21
پیشنهاد شده است ،اندازه سوراخهای هوایی در ساختار حلقه ای
ناحیه روکش متفاوت است ،تا بدین وسیله ،بتوان همان تعداد برابری
از سوراخهای هوایی در حلقههای مختلف داشت .بنابراین ،سوراخ
های هوایی در حلقه داخلی ،دارای ابعاد بسیار کوچکتری از حلقه
بیرونی می باشند .ساخت چنین ساختاری با اندازه سوراخ های
مختلف ،نسبت به ساختار پیشنهادی ما ،دارای دشواری هایی در
ساخت میباشد و کارایی بهتر از آنچه که در این مقاله ارائه شده
نشان نمیدهد .ما دریافتیم که  C-PCFپیشنهاد شده در این مقاله
دارای تقارن کافی دایروی برای اطمینان از انتقال پایدار حالتهای
 OAMاست .فیبرهای تمام -سیلیکا براگ 12که در [ ]22با موفقیت
ساخته شده ،ثابت کرد که تولید جدید C-PCFما امکانپذیر است.

Micro Structure
Bragg Fibers
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در بخش  ،2ساختار پیشنهاد شده  C-PCFتوصیف خواهد شد .در
بخش  ،3ویژگیهای حالت مانند توزیع حالت ،شکست انعطاف پذیر،
پراکندگی کروماتیک ،13تلفات محدودسازی ،منطقه حالت موثر،
ضریب غیرخطی و دو طرفه شدن معادله بحث خواهد شد.

طراحی فیبر کریستالی فوتونی دایروی پیشنهادی
ایده این موضوع که  C-PCFمیتواند به عنوان یک فیبر انتقال
حالت  OAMانتخاب گردد ،به صورت زیر است .پایه اصلی PCF
در شکل  )a(1نشان داده شده است .با این ایده که حالت OAM
میتواند در یک منطقه حلقه انتشار یابد ،هسته و اولین سوراخ حلقه
هوایی را به یک سوراخ بزرگ هوایی تعبیه شده در مرکز تغییر می
دهیم و حلقه هوایی سوراخ دوم را به عنوان منطقه انتقال حالت
 OAMحذف می کنیم ،بقیه حلقه های سوراخ هوایی به عنوان
بخشی از روکش در نظر گرفته میشود .فیبر  C-PCFطراحی شده
نهایی ،در شکل  )b(1نشان داده شده است .مواد پس زمینه فیبر
طراحی شده ،سیلیس با شاخص شکست  1/444است .پارامترهای
قابل تنظیم این ساختار عبارتند از :شعاع سوراخ هوایی مرکزی ،r
شعاع داخلی پوشش  ،Rقطر سوراخ های هوایی خارجی = 𝑛(
)  ،𝑑𝑛 3.4.5 … .فاصله بین دو حلقه دایروی متوالی  Λو تعداد
حلقه های سوراخ هوایی خارجی  .Nدر این مقاله ،مقادیر به این
صورت در نظر گرفته شدهاند که:
𝒎𝝁𝟒 𝑹 = 𝟒.

𝒎𝝁𝟔 = 𝒓

𝟖 = 𝟎.

𝒏𝒅

𝜦

𝟒=𝑵

𝒎𝝁𝟔𝟕 𝒅𝟑 = 𝒅𝟒 = 𝒅𝟓 = 𝒅𝟔 = 𝟏.

حالتهای پشتیبانی شده  OAMو ویژگیهای آنها
حالتهای پشتیبانی شده OAM
حالت های  OAMبا استفاده از ترکیب مقادیر تکین برداری متداول فیبر
ها تشکیل میشوند که دارای روابط زیر می باشند ]:[10
𝑛𝑒𝑣𝑒
𝑑𝑑𝑜
𝑚𝑂𝐴𝑀±± = 𝐻𝐸𝑙+1.
𝑚± 𝑗𝐻𝐸𝑙+1.
{
𝑛𝑒𝑣𝑒
𝑑𝑑𝑜
𝑚𝑂𝐴𝑀±∓ = 𝐻𝐸𝑙−1.
𝑚± 𝑗𝐻𝐸𝑙−1.

در این مقاله ،خواص حالت  C-PCFپیشنهادی ،با استفاده از
شبیهسازی عددی ( )COMSOLمورد بررسی قرار گرفته است .و
فیبر ،توانایی پشتیبانی از  26 OAMحالته را در پهنای باند 650

Chromatic Dispersion

8

7
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در این مقاله ،پراکندگی ماده نیز در نظر گرفته شده است .شکل 4
نانومتری از بازه  1/25میکرومتر تا  1/9میکرومتر دارد که شامل این
پراکندگی را به عنوان تابعی از طول موج برای حالتهای مختلف در
موارد میشود:
طراحی  C-PCFنشان میدهد .شکل نشان میدهد که تغییرات
پراکندگی برای حالتهای  OAMبا  l( |l| ≤ 4نشاندهنده مرتبه
±
} {𝐻𝐸21
𝑂𝐴𝑀±1.1
حالت  OAMمیباشد) در بازه طولی  39.84ps/nm/kmدر
پهنای باند  nm 750از  1/25تا  2میکرومتر اتفاق افتاده است که
±
𝑂𝐴𝑀±
} ±2.1 {𝐻𝐸31 . 𝐻𝐸11 } . 𝑂𝐴𝑀±3.1 {𝐻𝐸41 . 𝐻𝐸21
خیلی بیشتر از نتایج نشان داده شده در [ ]18میباشد .و نیز مشاهده
±
𝑂𝐴𝑀±
} ±4.1 {𝐻𝐸51 . 𝐻𝐸31 } . 𝑂𝐴𝑀±5.1 {𝐻𝐸61 . 𝐻𝐸41
میشود که تغییرات پراکندگی حالتهای  ،EHکمتر از حالتهای
±
𝑂𝐴𝑀±
} ±6.1 {𝐻𝐸71 . 𝐻𝐸51 } . 𝑂𝐴𝑀±7.1 {𝐻𝐸81 . 𝐻𝐸61
 HEاست .تغییرات پراکندگی  𝐸𝐻41و  𝐸𝐻51و  𝐸𝐻61برابرند با:
شکل  ،2توزیع شدت حالت های یکه 14برداری که توسط C-PCF

پیشنهادی پشتیبانی میشود را ،نشان میدهد .میتوان مشاهده نمود
که تمام حالتها به خوبی در منطقه حلقوی محدود میشوند.

شاخص ریزش موثر

15

شاخص مؤثر هر حالت بردار به عنوان تابعی از طول موج با
شبیهسازی عددی در شکل  )a( 3نشان داده شده است .مشاهده
میشود که فرکانس های قطع حالتهای  𝐻𝐸91و 𝐸𝐻71حدود 1/5
میکرومتر (نشان داده شده توسط عالمت دایره باز) است ،بنابراین ما
این دو حالت را نادیده میگیریم .برای پشتیبانی از حالت های
 ،OAMجداسازی شاخص موثر بین حالتهای بردار باید بیشتر از
 1 × 10−4باشد ،در غیر این صورت آنها به حالت  LPمتصل
میشوند .شکل  )b( 3مقدار مطلق اختالف شاخص موثر بین حالت
های  HEو  EHدر  C-PCFطراحی شده را نشان میدهد .در عین
حال ،ما خط مرجع  1 × 10−4را در همان شکل ایجاد میکنیم .از
شکل  )b( 3میتوان مشاهده کرد که اختالف شاخصهای موثر در
همه گروههای حالت  HEو  EHبزرگتر از  1 × 10−4است .بنابراین،
تمام این حالتها میتواند در  C-PCFبه شکل پایدار وجود داشته
باشد.

 46.1ps/nm/kmو 43.53ps/nm/km،6.68ps/nm/km

همچنین این مقادیر ،کمتر از نتایج نشان داده شده در [ ]18می
باشند.

تلفات محدودسازی
تلفات محدودسازی برای ساختار های فیبر پیشنهادی به صورت زیر
محاسبه میگردد [:]23
)(3

)𝑚106 𝐼𝑚(𝑛𝑒𝑓𝑓 )(𝑑𝐵⁄

20

𝜋2

)𝜆 𝐼𝑛(10

=𝐿

شکل ( : 1الف) سطح مقطع پایه اصلی  PCFو (ب)  C-PCFجدید
طراحی شده

ویژگیهای پراکندگی

پراکندگی کروماتیک را میتوان به صورت زیر بیان نمود [:]23
] 𝑓𝑓𝑒𝑛[

𝑒𝑅 𝑑 2

𝑑𝜆2

𝜆
𝐶

(2)𝐷 = −

Eigen modes
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درحدود𝑚 2.54 × 106 𝑑𝐵⁄در  2میکرومتر میباشد که این
میزان ،در حدود  4برابر از نتایج موجود در [ ]18کوچکتر میباشد.
شکل همچنان نشان میدهد که تلفات محدودسازی مربوط به حالت
های  ،EHدارای مقدار بزرگتری از این میزان تلفات در حالت های
 HEمیباشد .در  1/55میکرومتر ،بیشترین میزان تلفات
محدودسازی ،متعلق به حالت و  𝐸𝐻61بوده که دارای مقدار حدودی
 0.003 dB/mمیباشد.

ناحیه حالت موثر و ضریب غیر خطی
ناحیه حالت موثر 𝑓𝑓𝑒𝐴 با استفاده از تعریف استاندارد [ ]24محاسبه
میگردد:

شکل  : 2توزیع شدت  eigenmodesبردار پشتیبانی شده توسط
پیشنهاد شده است.

(∬|𝐸(𝑥.𝑦)|2 𝑑𝑥𝑑𝑦)2
𝑦𝑑𝑥𝑑 ∬|𝐸(𝑥.𝑦)|4

= 𝑓𝑓𝑒𝐴

)(4

که در آن E(x,y) ،بیانگر توزیع میدان الکتریکی مربوط به میدان
عرضی (متقاطع) 17میباشد .ضریب غیر خطی را میتوان به صورت
زیر محاسبه نمود [:]24
2𝜋𝑛2
𝑓𝑓𝑒𝐴𝜆

شکل ( : 3الف) ضریب شکست موثر به عنوان اثر طول موج برای
حالتهای مختلف و (ب) مقدار مطلق اختالف شاخص موثر بین حالتهای
 HEو  EHبه عنوان تابعی از طول موج در  C-PCFطراحی شده

= 𝛾)(5

که در آن 𝑛2 = 2.6 × 10−20 𝑚2 𝑊 −1 ،بوده و بیانگر شاخص
غیرخطی برای سیلیس مخلوط شده است.

شکل( : )4پراکندگی به عنوان تابعی از طول موج برای حالت های
مختلف در  C-PCFطراحی شده.
شکل ( : )5از دست دادن تصفیه به عنوان تابعی از طول موج برای حالت
های مختلف در  C-PCFطراحی شده.

شکل( (a) : )6منطقه حالت موثر و ( )bپارامتر غیر خطی به عنوان تابعی
از طول موج برای حالت های مختلف در  C-PCFطراحی شده

تلفات محدودسازی تمامی حالتها در  C-PCFطراحی شده در
شکل  4نشان داده شده است .مشاهده میشود که میزان تلفات
محدودسازی ،با افزایش مرتبه حالت  ،OAMافزایش مییابد که
دلیل این امر ،احتمال بیشتر نشتی 16آن از طریق پوشش برای طول
موج بزرگتر است .برای حالت  ،𝐻𝐸21تلفات محدودسازی
Leakage
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شکل ( : )8سطح مقطع تغییر شکل یافته C-PCF

شکل ((a,b) : )7از دست دادن حبس و) (c,dپراکندگی تمام حالت های
 HEکه در  C-PCFطراحی شده برای متفاوت 𝚲 با 𝒎𝝁 R ،r = 4.4
𝒎𝝁  = 6فرض شده است .حالت های مشابه با یک نماد مشخص شده
اند ،و رنگ ها و سبک های مختلف مقادیر مختلف 𝚲

منطقه حالت موثر  C-PCFطراحی شده توسط حل کننده 18حالت
اجزای محدود 19تمام برداری ،محاسبه شده و شکل  )a( 6نتایج را
نشان میدهد .در شکل  ،)a( 6منطقه حالت موثر با افزایش طول
موج و مرتبه حالت افزایش مییابد .و ضریب غیرخطی که در شکل
 )b( 6نشان داده شده است ،دارای تغییرات مخالف نسبت به منطقه
حالت موثر میباشد .در  155میکرومتر ،بیشینه ناحیه حالت موثر
برابر با  50/54میکرومتر  𝐻𝐸81میباشد و میزان ضریب غیرخطی
آن به صورت کمینه برابر با)

𝑊 −1
𝑚𝑘

 (2.08است.

شکل (( : )9الف ،ب) شاخصهای شکست انعطاف پذیر از همه حالتهای
زوج و فرد برای حالتهای برداری که در  C-PCFفرض شده اند و (ج)
تجزیه مجدد دو حالته بردارها به عنوان تابعی از بیضایی در 𝒎𝝁1/55

تأثیرات پارامتر های فیبر بر روی تلفات محدودسازی
و پراکندگی

برای فیبر پیشنهاد شده ،میتوانیم  rرا از  3/8به  4/7میکرومتر با
پارامتر های ثابت دیگر ،تنظیم کنیم .هنگامی که مقدار  rکوچکتر از
 3/8میکرومتر است ،حالت های رادیال نامطلوب مرتبه دوم ظاهر
میشوند .برعکس ،هنگامی که  rمقداری بزرگتر از  4/7میکرومتر
داشته باشد ،فیبر از بسیاری جهات پشتیبانی نمیکند .در این کار،
ما مقدار 𝑚𝜇 𝑟 = 4.4را در نظر گرفتهایم.
همچنین تلفات محدودسازی و پراکندگی را به ترتیب برای تمام
حالتهای  HEدر 𝑚𝜇 Λ = 1.8𝜇𝑚 , 2.2𝜇𝑚 . 2.4محاسبه شده
است .شکل  7بیانگر نتایح مربوطه میباشد .از رنگهای مختلف و
سبکهای خط 20برای نشان دادن نتایج مختلف برای  Λمختلف
استفاده شده است و حالتهای یکسان ،با همان نماد مشخص
شدهاند .از شکل  )a( 7و ( )bمیتوانیم دریابیم که تلفات
محدودسازی ،با افزایش  Λبرای همه حالتها ،کاهش مییابد .و برای
همین حالت ،تلفات محدودسازی ،به ازای دامنههای مختلف ،تغییر
میکند .شکل  )c( 7و ( )dنشاندهنده روند افزایش پراکندگی و
تغییر آن با افزایش  Λمیباشند .ولی میزان دگرگونی تغییرات
پراکندگی تحت تأثیر  ،Λدارای مقدار بسیار بزرگی نیست .مقایسهی
تلفات محدودسازی با میزان پراکندگی ،نشان میدهد که تغییر Λ
تأثیر بیشتری در میزان تلفات محدودسازی نسبت به پراکندگی دارد.

Solver
Finite Element
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به نظر میرسد ویژگیهای انتشار ساختار ،که در آن𝑚𝜇Λ = 2.4
میباشد ،بهتر است .ولی هنگامی که 𝑚𝜇 Λ = 2.4است ،در این
صورت فاصله بین دو سوراخ هوایی مجاور در اولین حلقه پوشش
بیش از حد برای تولید نزدیک میشود .بنابراین ،در این کار ،برای
رعایت مصالحه ،مقدار  Λرا برابر با 𝑚𝜇 Λ = 2.2تنظیم می نماییم.
22

دو شکستی بودن مودال
دوشکستی شدن مودال نیز یک پارامتر برای نشان دادن عملکرد فیبر
پشتیبانی حالت  OAMاست .دو شکستی شدن مودال به صورت زیر
تعریف میشود ]:[17
𝑛𝑒𝑣𝑒
𝑑𝑑𝑜
𝑓𝑓𝑒𝑛| = 𝑛𝐵)(6
𝑓𝑓𝑒𝑛 −
|
𝑛𝑒𝑣𝑒
𝑑𝑑𝑜
𝑓𝑓𝑒𝑛 بیانگر شاخص های شکست موثر دارای
𝑓𝑓𝑒𝑛 و
که در آن،
مقادیر تکین زوج و فرد میباشد که حالت های  OAMرا تشکیل
میدهند.

در اینجا بحث ما ،در میزان تولرانس ساخت برای فیبر C-PCF

طراحی شده ،میباشد .به عبارت دیگر ،تغییر شکل هندسی در اینجا،
محدود به ایجاد یک ساخت ناقص 23است .برای سادگی ،فرض کنیم
هنگامی که فیبر دچار تغییر شکل میشود ،سوراخ مرکزی هوایی و
تمام حلقه های بیرونی ،میزان بیضویت  eخود را حفظ مینمایند ،در
حالی که همانطور که در شکل  8نشان داده شده است ،همه سوراخ
های هوایی خارجی هنوز دایروی هستند ،به دلیل اینکه برای سوراخ
های کوچک در حلقه بیرونی ،کشش سطحی وجود دارد که این
کشش ،تمایل دارد حفره های کوچک را در اشکال اصلی خود حفظ
کند .مقادیر محوری کوچک که فاصله بین سوراخ هوایی مرکزی و
تمام حلقه های بیرونی را اندازه گیری میکنند ،میتوان با = 𝑛𝑏
𝑎
) 𝜀𝑛 (𝑛 = 0.1.2 … .5شمارش کرد.
شکل  )a( 9و ( )bنشانگرهای ریزش موثر همه حالت های زوج و فرد
برای حالت های برداری پشتیبانی شده در  C-PCFبه عنوان تابعی
از میزان بیضویت در  1/55میکرومتر است .این موضوع ،نشان
میدهد که تفاوت شاخصهای انشعابی موثر بین حالت های زوج و
فرد برای یک حالت  HEیا ،EHبا افزایش میزان بیضویت ،افزایش
مییابد .با مقایسه مقادیر شکلهای  )a( 9و ( )bمیتوان دریافت که
بیشتر حالتهای مرتبه باالتر ،اختالف کمی نسبت به حالت های
مرتبه پایینتر دارند .شکل  ،)c( 9دوشکستی بودن مودال حالت های
Propagation
Modal birefringence
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برداری را به عنوان تابعی از بیضویت در  1/55میکرومتر نشان
میدهد و این نتیجه را تأیید میکند .از شکل  ،)c( 9میتوانیم متوجه
شویم که دو برابر شدن مودال دو شکستی ،وقتی که میزان بیضویت
بزرگتر از  1باشد ،برای حالتهای  HE21،HE81،HE11،EH11و
 EH21وجود خواهد داشت .درحالی که دو شکستی بودن مودال
 EH41،HE61،HE51،HE41و  ،EH51دارای مقادیر نسبتاً
کوچک است و حتی مقدار بیضویت آن تا  1/08است .بنابراین ،تا
زمانی که بیضویت کمتر از  1/08باشد ،این حالتها میتوانند عملکرد
خوب خود را حفظ کنند.
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این ،تأثیر تغییر شکل هندسی در دو شکستی مودال فیبر پیشنهاد
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مقایسات ارائه شده در شکل  )g( 6نشان میدهد که تفاوت اندکی
در طیف لیزر وجود دارد.
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پیشبینی سری زمانی آشوبی با استفاده از ترکیب نتایج پیشبینی کننده
خطی و شبکه عصبی غیرخطیNARX
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چکیده :در این مقاله پیشبینی سری زمانی آشوبی و تحلیل باقیمانده با استفاده از شبکههای عصبی خطی و غیرخطی همراه با
تئوری تعبیه انجام گرفته است .از تئوری تعبیه جهت بازسازی سریهای زمانی به نقاط فضای حالت مناسب استفاده شده است.
نقاط فضای حالت به یک شبکه عصبی خطی داده شده و سپس باقیماندهی حاصل از سری زمانی پیشبینی شده ،به صورت یک
سری زمانی جدید در نظر گرفته شده و در فضای حالت مناسب بازسازی شدهاست .در ادامه نقاط فضای حالت بدست آمده به یک
شبکه عصبی بازگشتی  NARXخورانده شده تا مورد تحلیل قرار گیرند .در نهایت مقادیر پیشبینی شده از سری زمانی اصلی و
سری زمانی باقیمانده با هم جمع شده و با مقادیر واقعی سری زمانی مقایسه شدهاند .برای ارزیابی روش پیشنهاد شده ،روش برای
معادالت مکیگالس و لورنز که سریهای زمانی آشوبی تولید میکنند و همچنین برای سری زمانی زمان واقعی لکههای خورشیدی
اجرا شده است .نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای پیشبینی موجود میتواند به طور
موثرتری سریهای زمانی آشوبی را پیشبینی کند.
کلمات کلیدی– پیشبینی ،تئوری بازسازی ،تحلیل باقیمانده ،سریهای زمانی آشوبی ، ،شبکههای عصبی

مقدمه
پیشبینی سریهای زمانی آشوبی بهطور گسترده در اقتصاد،
پردازش سیگنال ،کنترل خودکار و دیگر زمینهها بکار میآید
[ ،]1در طول چند دهه گذشته ،پیشبینی سریهای زمانی
آشوبی یک موضوع چالشبرانگیز و جالب بوده است .اگرچه
سریهای زمانی آشوب ویژگیهای سیستمهای دینامیکی را
بهصورت تصادفی نشان میدهند ،در فضای حالت آن ،رفتارهای
قطعی را ارائه میدهند .تئوری آشوب بهعنوان یک بخش اساسی
تئوری غیرخطی ،یک ابزار مناسب برای نشان دادن ویژگیهای
سیستمهای دینامیکی و پیشبینی روند سیستمهای پیچیده
فراهم کرده است [.]2
تئوری تعبیه تاکنز عنصر ضروری تحلیل سریهای زمانی آشوب
است .تاکنز بیان میکند که اگر سری زمانی از یک سیستم
دینامیکی معین بهدستآمده باشد آنگاه بازسازی فضای حالت
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این سیستم به کمک یک اسکالر  Dبا نام بُعد محاط و یک اسکالر
 τبا نام زمان تأخیر امکانپذیر میباشد [ .]3در واقع یک
مجموعه مشاهدات از یک سیستم آشوب میتواند به یک سری
بردارهای -nبُعدی با دو پارامتر  Dو  τبازسازی شود .مبتنی بر
تئوری تاکنز ،اگر بُعد بهاندازه کافی بزرگ باشد ،بردار بازسازی
تعداد زیادی از نهادهای مهم سری زمانی را نشان خواهد داد
[.]2
در بین تکنیکهای هوش محاسباتی شبکههای عصبی مصنوعی
بهطور مستقل یا بهعنوان ابزار کمکی برای پیشبینی سریهای
زمانی آشوب بکار گرفته شدهاند .کارایی و اثربخشی انواع
شبکههای عصبی ازجمله پیشخور چندالیه ،بازگشتی و ...در
پژوهشهای مختلف بررسی و تشریح شده است .ازجمله در کار
تحقیقاتی صورت گرفته توسط [ ]4مقایسه تجربی بین معماری
شبکه عصبی پیشخور و چند معماری شبکه بازگشتی (شبکه
المان ،جردن و شبکه المان توسعهیافته) ،براساس دقت
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پیشبینی ،زمان آموزش موردنیاز و پایداری انجام گرفته است.
فروغ مرزبان و همکارانش [ ]5پژوهشی در زمینه پیشبینی
سریهای زمانی آشوبگونه با استفاده از شبکههای عصبی
مصنوعی دینامیک زمان گسسته انجام دادهاند .بهطور تجربی
نشان داده شده است که معماری اصلی شبکههای
اتورگرسیو غیرخطی با ورودی برونزاد  NARX1-که حلقهای از
خروجیهای تأخیری تولید شده دارد ،میتواند برای پیشبینی
بلندمدت سریهای زمانی تک متغیره بهطور کارایی استفاده شود
[ .]6سهم تجزیهوتحلیل باقیمانده همراه با ترکیب شبکههای
عصبی المان و  NARXبرای افزایش کارایی روشهای پیشبینی
بررسی شده است [ .]2کاربرد دو روش تجزیه مسئله با شبکههای
عصبی بازگشتی برای مسئله پیشبینی سریهای زمانی مکی-
گالس ،لورنز و لکههای خورشیدی توسط [ ]7ارائه شده است.
همچنین پژوهشهای مختلفی در جهت ارائه مدلهایی از ترکیب
روشهای مختلف هوش محاسباتی بهمنظور پیشبینی سریهای
زمانی آشوبی انجام گرفته است ،در زیر میتوان اشارهای به این
موارد داشت .یک رویه بهینهسازی برای مدل شبکه پس انتشار -
 BPN2مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ،بهمنظور پیشبینی سریهای
زمانی آشوبی پیشنهاد شده است [ .]8در پژوهشی دیگر یک مدل
شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم ترکیبی ،پیشنهاد دادهاند .این
مدل مبتنی بر شبکه عصبی المان بوده و از الگوریتم بهبودیافتهی
ترکیب بهینهسازی ازدحام ذرات با ایده فرآیند تبرید شبیهسازی
شد بهجای الگوریتم استاندارد پس انتشار استفاده کرده است
[.]1
در روشهای پیشبینی تحلیل باقیمانده کمتر موردتوجه بوده
است .خطاهای پیشبینی به علت تصادفی بودن نیستند بلکه
همبستگی باالی باقیماندهها را نشان میدهند و همچنین در
مواردی باقیماندهها ویژگیهای سیستم اصلی را به ارث میبرند.
در این پژوهش همراه با مدل پیشبینی از تحلیل باقیمانده
بهمنظور افزایش کارایی مدل بهره خواهیم گرفت .با استفاده از
تئوری تاکنز نقاط فضای حالت سری زمانی را بازسازی میکنیم.
با توجه به اینکه سریهای زمانی بهطورکلی شامل مؤلفههای
خطی و غیرخطی میباشند [ .]9ارائه روشهای ترکیبی که بتواند
هر دو مؤلفه را مدل کند در جهت بهبود کارایی مدل پیشبینی
مفید خواهد بود .در این مطالعه شبکه عصبی خطی و شبکه
Nonlinear AutoRegressive with eXogenous input
Back-propagation network
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عصبی بازگشتی  NARXرا برای پیشبینی بکار گرفتهایم .ادامه
مقاله به شرح زیر است :بخش  2سریهای زمانی آشوب و روش
بازسازی آنها در فضای حالت و خالصهای از شبکههای عصبی
مصنوعی را بحث میکند .بخش  3روش پیشبینی پیشنهاد شده
با جزئیات بیان میشود و کارایی روش پیشنهادی روی سه سری
زمانی آشوبی شناختهشدهی مکیگالس ،لورنز و لکههای
خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است .نتیجهگیری در بخش
 4ارائه شده است.

بازسازی سری زمانی آشوبی و شبکههای عصبی
مصنوعی
تعداد زیادی سیستمهای طبیعی رفتار آشوبگونه یا غیرخطی را
نشان میدهند .تحلیل سریهای زمانی آشوبگونه سه فاز اصلی
دارد )1 :بررسی ویژگیهای سیستم  )2تشخیص پارامترهای
فضای حالت برای بازسازی  )3پیشبینی سری زمانی [ .]10در
تجزیهوتحلیل سریهای زمانی ،یک گام مهم تعیین ویژگیهای
داده است .روشهای زیادی برای فرق گذاشتن بین دادههای
تصادفی یا دورهای از داده آشوبی استفاده شده است .تبدیل
فوریه ،توان لیاپونف ،توان هرست ،بُعد فراکتال ازجمله روشهای
تشخیص آشوب در سریهای زمانی هستند [.]2
تئوری تعبیه تاکنز عنصر ضروری تحلیل سریهای زمانی آشوب
است .تاکنز بیان میکند که اگر سری زمانی از یک سیستم
دینامیکی معین بهدستآمده باشد آنگاه بازسازی فضای حالت
این سیستم به کمک یک اسکالر  Dبا نام بُعد محاط و یک اسکالر
 τبا نام زمان تأخیر امکانپذیر میباشد [ .]3یکی از روشهای
مرسوم برای پیداکردن بُعد محاط بهینه سریهای زمانی آشوبی،
روش شمارش نزدیکترین همسایههای کاذب میباشد [.]11
برای انتخاب زمان تأخیر مناسب  ،τکمترین وابستگی بین عناصر
نزدیک به هم در نقاط فضای فاز باید فراهم شود؛ بنابراین اولین
کمترین تابع اطالعات دوطرفه میتواند انتخاب شده باشد [.]12
سپس سری زمانی میتواند در فضای چندبُعدی بهوسیله رسم
نقاط داده ) Y(tبهصورت معادله ( ،)1تعبیه میشود :که  Nطول
سری زمانی اصلی D ،بُعد تعبیه سری زمانی و  Tزمان تأخیر و
 t=0,1,2,…,N-DT-1است.
(Y(t) = [x(t), x(t − T), … , x(t − (D − 1)T)] )1

1
2
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میتوان گفت که یک شبکه عصبی مصنوعی ایدهای است برای
پردازش اطالعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده
و مانند مغز به پردازش اطالعات میپردازد.
شبکههای عصبی را میتوان به دودسته ایستا و پویا تقسیمبندی
نمود .شبکههای عصبی فاقد اجزای پسخوردی و تأخیری
میباشند و خروجی آنها مستقیماً از طریق اتصاالت روبهجلو
شبکه تعیین میشود .در شبکههای پویا خروجی شبکه عالوه بر
ورودی فعلی آن ،به ورودیها و خروجیهای قبل و حالت شبکه
نیز بستگی دارد ] .[13عموماً شبکههای پویا دارای قدرت و
کارایی بیشتری نسبت به شبکههای ایستا میباشند (البته آموزش
آنها نیز پیچیدهتر و دشوارتر میباشد) .ازآنجاکه شبکههای پویا
دارای حافظه هستند از آنها میتوان برای فراگیری الگوهای
ترتیبی و متغیر در زمان استفاده نمود .ازجملهی این کاربردها
میتوان به پیشبینیهای مالی ،تسهسم کانالها در سیستم
ارتباطی ،تشخیص فاز در سیستمهای فشارقوی ،مرتبسازی،
تشخیص خطا ،تشخیص گفتار و حتی پیشگویی ساختار
پروتئین در علم ژنتیک اشاره کرد.
در ادامه بهطور خالصه دو شبکه عصبی خطی و NARXرا
معرفی خواهیم کرد .شبکههای خطی کامالً شبیه به شبکههای
پرسپترون میباشند با این تفاوت که عالوه بر صفر و یک میتوانند
هر مقدار دیگری را بهعنوان خروجی تولید نمایند زیرا در این
شبکهها از یک تابع خطی در تابع انتقال استفاده شده است.
شبکههای عصبی  ،NARXمتعلق به معماری شبکههای عصبی
پویای بازگشتی هستند .در شبکههای  NARXخروجی بر مبنای
خروجیهای مراحل قبل و مقادیر مستقل سیگنال ورودی
خارجی میباشد .این شبکه دارای کاربردهای زیادی میباشد .از
این نوع شبکه میتوان بهعنوان پیشگو در راستای پیشگویی مقدار
بعدی سیگنال ورودی استفاده نمود و یک کاربرد مهم این
شبکهها در مدلسازی سیستمهای پویا غیرخطی میباشد ].[13

مدل پیشبینی
با توجه به اینکه سریهای زمانی بهطورکلی شامل مؤلفههای
خطی و غیرخطی میباشند ] .[9ارائه روشهای ترکیبی که بتواند
هر دو مؤلفه را مدل کند در جهت بهبود کارایی مدل پیشبینی
مفید خواهد بود .پس از تشخیص حضور آشوب ،پارامترهای
فضای حالت یعنی بُعد تعبیه و زمان تاخیر تعیین میشوند .با
استفاده از مقادیر این پارامترها که بهطورکلی  Dبرای بُعد تعبیه
و  Tبرای زمان تأخیر در نظر گرفته شده است ،تعداد [N-(D-
]1)Tاز نقاط فضای فاز بهصورت معادالت ( )2تولید میشوند:
www.kahrobaonline.ir

شماره  -29پاییز
()2

j = 1~[N − (D − 1)T

y (j) ,

])Y(1)= [ x(1), x(1+T), …, x(1+(D-1
])Y(2)= [ x(2), x(2+T), …, x(2+(D-1
. ...
])Y(j)=[x(N-(D-1)T),x(N-(D-1)T+T),…, x(N

یک الیه عصبی خطی ایجاد و با  Dواحد ورودی و  Dواحد
خروجی با استفاده از نقاط فضای حالت تولیدشدهی y(j),
] j=1~[N-(D-1)T-1بهعنوان ورودی و ]y(k), k=2~[N-(D-1)T
بهعنوان خروجی آموزش داده میشود .ورودی و خروجی شبکه
بهوسیله معادالت ( )3و ( )4مشخصشدهاند.
()3

)𝑌(1
)𝑌(2
[
]
⋮
𝑌(𝑁 − (𝐷 − 1)𝑇 − 1

)𝑌(2
)𝑌(3
[
(] )4
⋮
𝑇)𝑌(𝑁 − (𝐷 − 1

در این مرحله بهنوعی عالوه بر جداسازی بخش خطی از
غیرخطی ،یک پیشبینی خطی از مقادیر آینده نقاط فضای حالت
به دست میآید .پس از کامل شدن آموزش ،مقادیر باقیمانده را
به دست میآوریم.
بهمنظور بررسی سهم تحلیل باقیماندهها در بهبود کارایی و دقت
روش پیشبینی پیشنهاد شده ،باقیماندههای بهدستآمده را
بهعنوان یک سری زمانی آشوبی جدید با طولN1=N-(D-1)T-1
در نظر گرفته و مشابه مرحله قبل نقاط فضای حالت را با توجه
به مقادیر D1و  T1تولید میکنیم .یک شبکه  NARXموازی جدید
با  D1واحد ورودی و  D1واحد خروجی ایجاد میکنیم .این شبکه
عصبی بهخوبی قابلیت پیشبینی مقادیر غیرخطی باقیمانده از
سری زمانی را دارد .زمانی که آموزش کامل شد مقادیر پیشبینی
بهدستآمده از این شبکه را به ازای داده آموزشی بدست
میآوریم .طول سری زمانی پیشبینی باقیماندهها N1-(D1-1)T1-
 1است ،بنابراین آخرین  N1-(D1-1)T1-1داده از پیشبینی سری
زمانی اصلی و مقادیر واقعی سری زمانی انتخاب میشوند.
سری زمانی پیشبینی باقیمانده را با مقادیر پیشبینی سری
زمانی اصلی جمع میکنیم .مجموع حاصل را در قیاس با مقادیر
اصلی قرار میدهیم.

شبیهسازی و ارزیابی روش پیشنهادی
بهمنظور ارزیابی ،روش پیشنهادی روی سه سری زمانی آشوبی
شناختهشدهی مکیگالس ،لورنز و لکههای خورشیدی اعمال
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شده و کارایی آن را با نتایج گزارش شده در سایر پژوهشها برای
این مجموعه دادهها مقایسه کردهایم.
معادله مکیگالس :مکیگالس در پژوهشها به علت ویژگیهای
آشوبگونهاش بهعنوان مدل محک استفاده میشود .معادله
دیفرانسیل که منجر به سری زمانی میشود در معادله ()5
مشخص شده است:
(− 𝑏𝑥(𝑡) )5

)𝜏𝑎𝑥(𝑡−
)𝜏[1+𝑥 𝑐 (𝑡−

=

𝑥𝑑
𝑡𝑑

شماره  -29پاییز
جدول  :1مقایسه خطای پیشبینی در دیگر پژوهشها و روش
پیشنهاد شده از سری زمانی مکیگالس
روش پیشبینی

MSE

تحلیل باقیمانده و
ترکیب شبکه
عصبی المان-
NARX

در معادله مکی گالس ،پارامتر تأخیر  ،τویژگیهای معادله را
*
تعیین میکند .به این معنی که  𝜏 < 4.43یک جذبکننده
نقطه ثابت 4.43 < 𝜏 < 13.3 ،یک جذبکننده چرخهای ثابت،
 13.3 < 𝜏 < 16.8یک جذبکننده چرخهای حد دوبل و > 𝜏
 16.8آشوب را تولید میکند .پارامترها بر طبق گزارشهای قبلی
توسط ] [14انتخاب شدهاند که مقادیر ثابت  a=0.2 ،b=0.1و
 c=10میباشند .یک مجموعه نمونه سری زمانی آشوبی با طول
 1000داده تولید شده توسط معادله مذکور استفاده شده است
 500نمونه اول برای آموزش و  500نمونه بعدی برای تست
انتخاب شدهاند .سری زمانی با بُعد تعبیه  D=3و زمان تأخیر T=2
در فضای حالت بازسازی شده است .نقاط بهدستآمده به الیه
عصبی خطی با  Dواحد ورودی داده شده است .مقادیر پیشبینی
شده با مقدار داده واقعی مقایسه شده و باقیماندهها محاسبه
شدهاند 485 .نمونه باقیمانده با بُعد تعبیه  D1=3و زمان تأخیر
 T1=2در فضای حالت بازسازی شدهاند .نقاط فضای حالت به یک
شبکه عصبی بازگشتی  NARXموازی با  7نرون در الیه پنهان
داده شده و پس از کامل شدن آموزش خروجی حاصل با مقادیر
پیشبینی بهدستآمده از مرحله قبل جمع میشوند.
جهت ارزیابی با نتایج گزارش شده از سایر پژوهشها خطای
مجذور میانگین ،خطای مجذور میانگین ریشه ،بر طبق معادالت
( )6و ( )7محاسبه شدهاند.
1

2
MSE = ∑N
)̂
()6
𝑖
𝑦 i=1(yi −
N

1

(2 )7
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑N
)̂
𝑖
𝑦 i=1(yi −
𝑁

که  yiو 𝑖̂𝑦 به ترتیب داده مشاهده شده ،داده پیشبینی شده و N

طول داده مشاهده شده است .برای  500نمونه داده سری زمانی
آشوبی مکیگالس با نتایج گزارش شده در ادبیات مقایسه شده و
در جدول  1ارائه شدهاند .آزمایشهای انجام شده برای سری
زمانی مکی-گالس ،تائید میکند که کارایی روش پیشنهاد شده
قابل قیاس با روشهای ارائه شده در پژوهشها است.
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منبع

خطای پیشبینی

الگوریتم ترکیبی با
شبکه عصبی المان
ترکیب شبکه
عصبی  BPNبا
الگوریتم ژنتیک
تجزیه مسئله با
شبکههای عصبی
بازگشتی

محمود
اردالنی
فرسا،
،2010
][2
زین،
،2010
][1
ونگ و
هانگ،
،2007
][8
ژانگ،
،2012
][7

1.3855e9

RMSE

3.7222e-5

--

--

0.0160

0.0155394

6.3e-4

--

روش
پیشنهاد شده

---

7.4053e-6

2.7e-3

معادله لورنز :یک مثال سیستمهای آشوب ،آب و هواست .کارهای
لورنز بهطور گسترده برای استقرار تئوری آشوب است .معادالت
لورنز بهصورت معادله ( )8نوشته میشوند:
)𝑡(𝑥𝑑
(= 𝜎[𝑦(𝑡) − x(t)] )8
𝑡𝑑
)= x(t)[r − z(t)] – y(t
)= x(t)y(t) − bz(t

)𝑡(𝑦𝑑
𝑡𝑑

)Dz(t
dt

که  b ،r،σپارامترهای بعدی و مقادیر عمومی برای این پارامترها
 r=28 ،b=8/3و 𝜎 = 10هستند ].[15
یک مجموعه نمونه سری زمانی آشوبی با طول  2500داده تولید
شده با  1500نمونه اول برای آموزش و  1000نمونه بعدی برای
تست توسط معادله مذکور استفاده شده است .نقاط فضای حالت
با پارامترهای  D=3و = Tبه الیه عصبی خطی با  Dواحد ورودی
داده شده است 993 .نقطه فضای حالت باقیماندهها با  D1=3و
 T1=1به یک شبکه عصبی بازگشتی  NARXموازی با مشخصاتی
که در باال گذشت ،داده شده و پس از کامل شدن آموزش خروجی
حاصل با مقادیر پیشبینی بهدستآمده از مرحله قبل جمع شده
و با مقادیر اصلی مقایسه میشوند .مقایسه کارایی روش
پیشنهادی را با نتایج گزارش شده در ادبیات در جدول  2ارائه
شده است.
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جدول  :2مقایسه خطای پیشبینی در دیگر پژوهشها و روش

جدول  .3مقایسه خطای پیشبینی در دیگر پژوهشها و روش

پیشنهاد شده از سری زمانی لورنز
خطای پیشبینی

روش پیشبینی
تحلیل باقیمانده و
ترکیب شبکه عصبی
المانNARX-
تجزیه مسئله با
شبکههای عصبی
بازگشتی
سیستم ترکیبی
موجک -عصبی -فازی
انطباقی

MSE

RMSE

محمود اردالنی
فرسا،2010 ،
][2

1.1731e8

1.0831e4

ژانگ،2012 ،
][7

--

2.2e-2

[17] ،2013

--

0.189

روش

---

1.7462e7

4.1788e4

تحلیل باقیمانده
و ترکیب شبکه
عصبی المان-
NARX

بدونسکای،

لکههای خورشیدی :پیشبینی فعالیتهای خورشیدی موضوعی
چالشبرانگیز و مهم برای محققان مختلف و عالقهمند است ].[16
سریهای زمانی هموارشده ماهیانه لکههای خورشیدی از SIDC
بهدستآمده است .برای مقایسه با تعدادی از کارهای تحقیقاتی
منتشر شده در پژوهشها ،داده در شرایط مشابه انتخاب شده
است .سری لکههای خورشیدی از نوامبر  1834تا ژوئن 2001
( 2000نقطه) انتخاب شده و در بازه [ ]0,1نرمال شدهاند1000.
نمونه بهعنوان داده آموزشی و  1000نمونه دیگر برای تست مدل
پیشبینی انتخاب شدهاند .پارامترهای فضای حالت برای سری
زمانی اصلی  D=5و  T=1و برای  995نمونه باقیمانده D1=5
و T1=1تعیین شدهاند .مقایسه کارایی روش پیشنهادی را با نتایج
گزارش شده در ادبیات در جدول  3ارائه شده است.

نتیجهگیری
در این مطالعه یک روش پیشبینی جدید با استفاده از ترکیب
تئوری بازسازی و تحلیل باقیمانده و ترکیب شبکههای عصبی
خطی و  NARXموازی برای پیشبینی سریهای زمانی آشوبی
توسعه داده شده است .همانطور که مشاهده شد روش
پیشنهادی معتبر بوده و کارایی آن قابل قیاس با روشهای
پیشنهاد شده در گذشته است .در این مطالعه پارامترهای فضای
حالت براساس بهترین گزینهها در پژوهشهای گذشته و سعی
خطا تعیین شده بود ،بهعنوان پیشنهادی برای کارهای آینده
میتوان این مقادیر میتواند از روشهای معتبر دیگری تعیین
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پیشنهاد شده از سری زمانی لکههای خورشیدی
پیشبینی

روش پیشنهاد
شده

شود .همچنین با توجه به اثربخشی مدل میتوان آن را برای دیگر
سریهای زمانی زمان واقعی نیز مورد آزمایش قرار داد.

ترکیب  PCAو
شبکه عصبی
تجزیه مسئله با
شبکههای عصبی
بازگشتی

منبع
محمود
اردالنی
فرسا،
[2] ،2010
ونگ و
هانگ،
[8] ،2007
ژانگ،
[7] ،2012

خطای پیشبینی
MSE

1.4078e-4

---

---

RMSE

0.0119

13.66

2.17e-2

روش
پیشنهاد شده

----

6.1489e-6

2.5e-3
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کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص خطای آسانسور
مهران شیخی کاریزکی ،1حلیمه شمشیری

2

 1دانشجوی دکتری مهندسی برق ،گرایش مخابرات-سیستم ،دانشگاه بیرجندmehran369sh@yahoo.com ،
 2کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ،گرایش هوش مصنوعیh.shamshiry@yahoo.com ،

چکیده :با احداث ساختمانهای بلند در سالهای اخیر ،آسانسور در زندگی اغلب مردم استفاده میشود و اهمیت آسانسورها بیشتر
و مهمتر شده است .مسئله مهم در سیستمهای آسانسور تشخیص زودهنگام خطای آسانسور میباشد .روشهای تشخیص خرابی یا
خطای آسانسور برای تضمین جان و مال افراد از اهمیت ویژهای برخوردار است .تکنیکهای هوش مصنوعی از فناوریهای مهم قرن
بیست و یکم در تشخیص خطای آسانسور میباشند که در این مقاله از دو جنبه نظری و کاربردی مورد بحث و بررسی قرارگرفته
اند .الگوریتمهای هوش مصنوعی مورداستفاده در این مقاله شبکه عصبی، BPشبکه عصبی  RBFو الگوریتمهای  SVMو K-means
میباشند .بعد از تعیین الگوریتمها به بررسی کاربرد آنها و هوش مصنوعی در تشخیص خطای آسانسور پرداخته شده است .سرانجام،
روند توسعه احتمالی هوش مصنوعی در تشخیص خطای آسانسور در آینده مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژهها :آسانسور ،الگوریتم ،تشخیص خطا ،هوش مصنوعی

مقدمه
با پیشرفت سریع علم و فناوری ،ایمنی دستگاههای مورداستفاده
روزمره نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار شده است
که آسانسورها هم از این موضوع مستثنی نیستند و در شرایط
کنونی ،حوادث ناشی از آسانسورها مانند به دام افتادن افراد و
سقوط آسانسور و قطع شدن برق و غیره زیاد اتفاق میافتد ].[1
بنابراین در این مقاله به مطالعه چگونگی بهبود راههای تشخیص
خطای آسانسور ،برای نجات بهموقع و کاهش میزان تلفات حادثه
با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی پرداختهایم .روش
معمول برای کاهش میزان حوادث آسانسور ،کاهش میزان ریسک
خرابی آسانسور مطابق با ارزیابی عملکرد آسانسور میباشد].[2
که نتیجه آن ،بهبود قابلیت اطمینان آسانسور و کاهش میزان
حادثه بوده است .بااینوجود ،به دلیل تعداد زیاد آسانسورها ،انجام
این روش کار دشواری میباشد؛ بنابراین Chen ،و همکاران].[3
روش جدید محاسبه ریسک با ریاضیات فازی را برای محاسبه
مقدار ریسک سیستم آسانسور پیشنهاد دادند .در عصر دادههای
بزرگ ،با توسعه تکنولوژیهای دادهکاوی ] ،[4تکنولوژی هوش
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مصنوعی بهعنوان منبع اطالعات  Real timeمیتواند روشی مؤثر
برای تشخیص خطای آسانسورها و کاهش میزان حوادث در
آسانسورها باشد .بهطورکلی استفاده از فناوری هوش مصنوعی
برای تشخیص خطاهای آسانسور دارای چهار مرحله اصلی است:
( )1انتخاب مدل )2( ،استخراج ویژگی )3( ،بهینهسازی و آموزش
مدل و ( )4تشخیص الگوی خطای آسانسور.

از فناوری هوش مصنوعی بهطور گسترده در تشخیص انواع
مختلف نقصهای مکانیکی استفاده شده است.
بهعنوانمثال[5] Chan ،از الگوریتم  K-Meansبهبودیافته
بهمنظور تجزیهوتحلیل وضعیت میزان خرابی آسانسورهای
مختلف استفاده میکند .در ] [6توسط  Liو همکاران،
روشی برای تشخیص خطای سیستم درب آسانسور بر
اساس شبکه عصبی  BPپیشنهاد شده است Tian .و
همکاران ] .[7برای دستیابی به تشخیص بهموقع خطاها از
طریق کوتاهترین مسیر ،روش بهینهسازی کلونی مورچگان
بهبودیافته را ارائه دادند ،[8] Gao .نتایج آموزش دو
الگوریتم شبکه عصبی  BPو شبکه عصبی  RBFرا مقایسه
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نموده که نتیجه مقایسه نشان داد ،شبکه عصبی  RBFاز
لحاظ سرعت آموزش ،سریعتر از شبکه عصبی  BPمیباشد
و قابلیت تعمیم بهتری دارد .سپس از شبکه عصبی RBF
برای تأیید تشخیص خطای کمپرسور هوا استفاده میشود.
نتایج آزمایش نشان میدهد که شبکه عصبی  RBFمیتواند
نوع خطای کمپرسور هوا را بهطور دقیق پیشبینی کند.
 [9] Shenترکیب وضعیت  Real timeعملکرد آسانسور را
با ماشین حالت محدود ) (FSMبر پایه جریان داده استفاده
میکند تا قضاوت کند که آیا خطا در حین عملکرد آسانسور
رخ میدهد یا خیر .سپس او از مدل  Net Seriesمبتنی بر
سریهای زمانی استفاده میکند تا با سایر مدلهای
یادگیری ماشین مانند ماشین بردار پشتیبانی (،)SVM
حافظه کوتاهمدت ( )LSTMو شبکههای عصبی پیچشی
کامالً محکم ) )UFCNNمقایسه کند .این ثابت میکند که
مدل  Net Seriesاز تعمیم و همگرایی بهتری در تشخیص
خطای آسانسور برخوردار است.
در این مقاله ،هدف ما تحقیق و پژوهش الگوریتمهای هوش
مصنوعی برای تشخیص خطای آسانسور با دو روش نظری
و کاربردی میباشد .در ادامه مقاله ،بخش دوم چندین
الگوریتم اصلی هوش مصنوعی مانند ،SVM ،K-Means
 BPو  RBFرا معرفی میکند .بخش سوم کاربردهای این
الگوریتمهای هوش مصنوعی را در تشخیص خطای
آسانسور بررسی میکند .چشمانداز روشهای هوش
مصنوعی در تشخیص خطای آسانسور در بخش چهارم
بحث شده است؛ و نتیجهگیری در بخش پنجم آورده شده
است.

معرفی الگوریتم AI
در این بخش الگوریتمهای کلی هوش مصنوعی برای
تشخیص خطای آسانسور معرفی میشوند .امروزه به دلیل
استفاده از سنسورهای دقیق ،میتوان اطالعات مختلف
آسانسور را بهصورت پویا تحت نظارت داشت و الگوریتمها
نیازی به دانش قبلی ندارند و توانایی خودآگاهی قوی دارند.
این الگوریتمها میتوانند اطالعات مفید و مؤثری را از
مجموعه دادهها استخراج کنند و سپس خطای آسانسور را
تشخیص دهند.

شبکه عصبی BP
شبکه عصبی  BPیکی از رایجترین الگوریتمهای تشخیص
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خطاهای مکانیکی میباشد که شامل یک الیه ورودی ،چند
الیه مخفی و یک الیه خروجی است BP .یک روش بازگشت
به عقب میباشد که برای محاسبه گرادیان و تابع هزینهی
تمام وزنهای شبکه میباشد BP .نیاز به یادگیری با نظارت
دارد .با مشکل کمینه محلی (کوچک کردن تابع هزینهبر
روی تمام دادهها) مواجه است که برای حل مشکل از روش
گرادیان کاهشی استفاده میشود که هدفش پیدا کردن
مجموعه وزنهای بهینه میباشد .این شبکه عصبی از
قابلیت نگاشت غیرخطی خوبی با عملکرد تعمیم عالی
برخوردار میباشد10] .و.[11

شبکه عصبی RBF
یک شبکه عصبی مصنوعی که از توابع پایهای شعاعی بهعنوان
توابع فعالیت استفاده میکند و خروجی این شبکه یک ترکیب
خطی از توابع پایهای شعاعی برای پارامترهای ورودی و نرون ها
است و این شبکه تابع تقریب و پیشبینی سریهای زمانی و
کالسبندی و کنترل سیستم را انجام میدهد و دارای سه الیه:
الیه ورودی ،الیه مخفی با یک تابع فعالیت  RBFخطی و الیه
خروجی میباشد .در مقایسه با  BPساختار سادهتر و همگرایی
بهتری دارد و میتواند کمینه محلی را بدون هیچ مشکلی تقریب
بزند .شبکه عصبی  RBFبا تبدیل دادههای ورودی از طریق یک
تابع هسته ،دادههای ورودی را از حالت ورودی با بعد پایین به
حالت ورودی با بعد باالتر تبدیل میکند .درنتیجه ،مسئله
غیرخطی با بعد پایین را به یک مسئله تفکیکپذیر خطی با بعد
باالتر تبدیل میکند .بهطور خالصه ،شبکه عصبی  RBFبا
استفاده از واحد الیه مخفی پایه ،فضای الیه مخفی را ایجاد
میکند و با تابع هسته که همان نقطه شعاعی مرکزی متقارن
است ترکیب میکند و بهصورت کاهشی یکنواخت دادههای
ورودی به فضای قابلتفکیک خطی با بعد باالتر نگاشت مییابد
].[12

الگوریتمSVM
 SVMیک الگوریتم یادگیری با نظارت است که به دلیل پردازش
عالی شناسایی الگو و رگرسیون اغلب برای حل مسائل کوچک
تشخیص خطا در ابعاد باالتر استفاده میشود ]13و .[14یکی از
الگوریتمهای رایج در حوزه دستهبندی دادهها است ،درواقع
مجموعهای از نقاط در فضای  nبعدی دادهها هستند که مرز
دستهها را مشخص میکنند و مرزبندی و دستهبندی دادهها بر
اساس آنها است و با جابجایی یکی از آنها خروجی دستهبندی
تغییر میکند .هدفش یافتن بهترین و بهینهترین مرز بین دادهها
است بهگونهای که بیشترین فاصله ممکن را از تمام دستهها
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داشته باشد و یک نمودار بهینه ایجاد کند و برای مواردی که با
دقت بسیار باال نیاز به ماشین دادهها داریم ،بهشرط اینکه توابع
نگاشت را بهدرستی انتخاب کنیم ،بسیار خوب عمل میکند].[15

الگوریتم K-means
 K-meansیکی از الگوریتمهای یادگیری بدون نظارت است.
اجرای آن ساده و آسان اما بسیار مؤثر است .عملکرد اصلی این
الگوریتم طبقهبندی نمونه دادههای مشابه در یک گروه با یکدیگر
که کمترین تشابه با دادههای خارج از خوشه خودشان را دارند
میباشد .خوشه مرکزی را بهطور تصادفی تولید میکند و خوشه
متعلق به هر نقطه داده را طبق اصل کوتاهترین فاصله اختصاص
میدهد و سپس موقعیت خوشه مرکزی را بر اساس میانگین
ارزش هر نقطه در خوشه تنظیم میکند .در مرحله بعد ،طبق
اصل کوتاهترین فاصله تا زمانی که خوشه مرکزی دیگر تغییر
نکند این تکرار ادامه مییابد .درنتیجه تابع هزینه را به حداقل
میرساند و فرایند بهینهسازی باعث تغییر مکان خوشه مرکزی و
انتساب هر نقطه در کوتاهترین فاصله میشود ].[16

کاربرد الگوریتمهای هوش مصنوعی در
تشخیص خطای آسانسور
کاربرد شبکه عصبی  BPدر تشخیص خطای
آسانسور
یکی از الگوریتمهای معروف شبکه عصبی  BPمیباشد که بهطور
گسترده در پیشبینی غیرخطی ،تشخیص خطا و شناسایی الگو
بکار برده میشود .این الگوریتم دارای دو مشکل همگرایی و
کمینه محلی است که در ترکیب با دیگر الگوریتمهای
بهینهسازی مانند بهینهسازی ازدحام ذرات ( ،)PSOالگوریتم
ژنتیک) ، (GAتحلیل مؤلفه اساسی ( )PCAو ...این مشکالت را
میتوان حل نمود Li .و  ،[17]Aiشبکههای عصبی  BPرا که با
استفاده از الگوریتم بیزین تنظیم شده است را با دادههای ورودی
فازی شده ترکیب میکند .سپس بر اساس تئوری شواهد، D-S
نتایج حاصل از شبکه عصبی  BPادغام میشوند .درنهایت
تصمیمگیری تلفیقی عیبیابی از سیستم راهانداز و کشش
آسانسور تکمیل میگردد .تصمیمگیری تلفیقی تشخیص خرابی
دستگاه نتایج مطمئنتری را ارائه میدهد.
 ،[18]Wangاز روش حذف نویز بیشینه ضرایب تبدیل موجک و
پارامترهای مشخصه حرکت آسانسور که با استفاده از روش
کاهش ویژگی مجموعه راف کاهش یافته است استفاده میکند
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تا یک مدل آسانسور سرعتباال برای تشخیص خطای توقف
اضطراری مبتنی بر شبکه عصبی  BPفازی فراهم کند .نتایج
شبیهسازی ثابت میکند که مدل آسانسور دقت باالیی در
آسانسورهای سرعتباال دارد ،چون سرعت همگرایی شبکه عصبی
 BPنامشخص است به دست آوردن مقدار کمینه محلی آسان
است .همچنین  [19]Wangاز الگوریتم ژنتیکی ) (GAاستفاده
میکند که از مزایای جستجوی سراسری موازی و استحکام قوی
برخوردار است .الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی وزن اولیه و
آستانه شبکه عصبی  BPفازی استفاده میشود .سپس این نتایج
بهینه را با نتایج آموزش شبکه عصبی بدون بهینهسازی الگوریتم
ژنتیک مقایسه میکند .این نشان میدهد که شبکه عصبی
بهینهسازی شده توسط  GAاز قابلیت تعمیم قویتری برخوردار
است .درنهایت ،تشخیص خطا در سیستم کنترل آسانسور بر
اساس این الگوریتم ممکن میشود .[20] Liu .باهدف این مسئله
که سرعت همگرایی شبکه عصبی  BPنامشخص و به دست
آوردن مسئله کمینه محلی آسان است ،از الگوریتم شبیهسازی
تبریدی )(SAاستفاده میکند که یکی از روشهای جستجوی
تصادفی اکتشافی برای به دست آوردن راهحل بهینه سراسری
است؛ و برای بهینهسازی سرعت همگرایی شبکه عصبی ،از روش
گرادیان مزدوج استفاده میکند .سرانجام ،یک شبکه عصبی BP
که ترکیبی از دو روش گرادیان مزدوج با یک الگوریتم  SAبا
حافظه است را ارائه میدهد .مدل شبکه عصبی بهینهسازی شده
عملکرد بهتری را در زمان آموزش ،سرعت همگرایی و دقت نشان
میدهد .صحت نتیجه تشخیصی تقریباً  ٪100است Zhang .و
همکاران] ،[21برای جمعآوری سیگنالهای ویژگی خطا ،از تجزیه
میانگین محلی )(LMDاستفاده کردند و سپس یک تشخیص
خطا از یاتاقان ( )rolling bearingsرا بر اساس یک شبکه عصبی
BPساده بررسی کردهاند Wen .و همکاران]  .[22یک شبکه
عصبی  BPبهبودیافته را بر اساس الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات )(PSOپیشنهاد دادند که نواقص شبکه عصبی  BPکه
مقداردهی اولیه تصادفی وزن و آستانه ،دقت پیشبینی را کاهش
میدهد را حل کند؛ و سپس یک مدل پیشبینی خطای سیستم
درب آسانسور را بر اساس شبکه عصبی  PSO-BPارائه میدهند.
یکی از الگوریتمهای پرکاربرد شبکه عصبی  BPاست که مشکل
آن مقدار کمینه محلی و مقداردهی اولیه تصادفی وزن و آستانه
است .بهینهسازی الگوریتم ،هماهنگی خوب ویژگی غیرخطی را
نشان میدهد که برای تشخیص خطا کامالً مناسب است.

کاربرد شبکه عصبی  RBFدر تشخیص
خطای آسانسور
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در مقایسه با شبکه عصبی ، BPشبکه عصبی  RBFدارای سرعت
آموزش سریعتر و ساختار سادهتری است .ازآنجاکه میتواند یک
راهحل سراسری بهینه را جستجو کند ،هیچ مشکلی با مقدار
کمینه محلی ندارد .این روش بهطور گسترده در تشخیص نفوذ،
تشخیص خطا ،تشخیص پالک و غیره استفاده میشود .بااینحال،
برخی از کاستیها در شبکه عصبی  RBFنیز وجود دارد :انتخاب
اولیه خوشه مرکزی کامالً تصادفی است که ممکن است تأثیر
بسیار خوبی در پیشبینیهای بعدی داشته باشد .اما درعینحال
میتوان از الگوریتمهای بهینهسازی مانند GA ، SAو غیره برای
بهینهسازی آنها استفاده کرد Duan .و همکاران ] .[23دو روش
انتخابی خوشه مرکزی  RBFو استخراج سیگنال حرکت پویا
آسانسور بهعنوان ورودی را ترکیب میکنند تا نوع خطای
آسانسور در حال حرکت را پیشبینی کنند[24] Feng .
استانداردسازی گسسته را بر روی دادههای ورودی انجام میدهد
و از  K-meansبرای تعیین تعداد نورونهای الیه مخفی استفاده
میکند .سپس قابلیت بهینهسازی سراسری قوی ،سرعت
همگرایی باال و عدم نیاز به تنظیم بیشازحد پارامتر  PSOرا برای
ایجاد یک شبکه عصبی RBFبر اساس  PSOبهبودیافته ترکیب
میکند .سرانجام ،مقایسه با شبکه عصبی  RBFمعمولی،
تشخیص عالی شبکه عصبی  PSO-RBFرا نشان میدهد.
 Zhangو همکاران ] [25با استفاده از تجزیه بسته موجک برای
استخراج ویژگی باند فرکانسی سیگنال پایداری غیر همسطح
یاتاقان و انطباق آن با بهینهسازی مبتنی بر جغرافیای زیستی
برای ایجاد مدلی که توانایی انطباقی قوی داشته باشد .آنها
مدلی برای تشخیص خطای یاتاقان بر اساس تجزیه بسته موجک
و شبکه عصبی  BBO-RBFارائه دادند .با توجه به این پدیده که
سیگنال خطای چرخدنده ضعیف است و تشخیص آن دشوار
است .[26] Zhang and Xiao ،از تجزیه مقادیر منفرد )(SVD
برای حذف نویز سیگنال ارتعاش چرخدنده استفاده میکنند و
سپس انرژی مقادیر تجزیه بسته موجک را بهعنوان ورودی شبکه
عصبی  RBFبرای تشخیص خطای چرخدنده در نظر میگیرند.
]  .[27Zhangاز ویژگیهای الگوریتم تجزیه حالت تجربی
گروهی ) (EEMDبهره میبرد که میتواند تجزیهوتحلیل تطبیقی
را انجام دهند تا سیگنالهای لرزش چند چرخدنده را در
گروههای بردار  IMFپراکنده کنند و مقادیر ویژه را از ماتریس
کوواریانس استخراج کنند .سپس از طریق الگوریتم تنظیم فضای
مماس محلی) ، (LTSAابعاد بردار ویژه را کاهش میدهند و
بهعنوان مقادیر ورودی شبکه عصبی  RBFبهمنظور طبقهبندی
و شناسایی خطای چرخدنده استفاده میشود .او همچنین
مدلهای wavelet packet-RBFو  LTSA-RBFرا مقایسه
میکند .محمدی و همکاران] .[28الگوریتمی را بر اساس تکامل
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ترکیبی پیشنهاد میکند که میتواند بهطور خودکار معماری و
پارامترهای وضعیت شبکه عصبی  RBFرا تعیین کند.
اگرچه مقداردهی اولیه خوشه مرکزی شبکه عصبی
استاندارد کامالً تصادفی است و این ممکن است منجر به طوالنی
شدن زمان تکرار الگوریتم شود ولی الگوریتمهای بهینهسازی
زیادی برای حل چنین مشکالتی استفاده میشوند .شبکه عصبی
RBFبهینه در ترکیب با بسیاری از تکنولوژیهای پیشپردازش
دادههای کارآمد ،در زمینه تشخیص خطا بسیار قوی میباشند.
RBF

استفاده از شبکه عصبی  SVMدر تشخیص
خطا آسانسور
SVMمیتواند برای طبقهبندی چندگانه یا پیشبینی دادهها
استفاده شود .فرایند بهینهسازی آن ،یافتن یک ابر صفحه
) (hyperplaneبهینه از بین نمونههای مختلف است .بیشتر با
روشهای ریاضی بهینهسازی میشود و حتی درصورتیکه تعداد
نمونهها کم باشد میتواند تأثیر خوبی برای یادگیری داشته باشد.
اینکه تأثیر آموزش خوب باشد یا خیر بستگی دارد به ): (1
انتخاب تابع هسته (2) ،انتخاب پارامترهای . SVMبرای توضیح
دومیSVM ،روشهای مختلف انتخاب پارامتر از قبیل روش
گرادیان کاهشی ،روش اعتبار سنجی متقابل ،ایمنی مصنوعی و
غیره را دارد .[29] Gao.برای تعیین پارامترهای  SVMاز
جستجوی شبکه و اعتبارسنجی متقابل استفاده میکند،
طبقهبندی کننده را بهصورت یکبهیک برای هر یک از دو نوع
نمونه روی مسئله چند کالسی خطاها ایجاد میکند؛ و سپس ابر
صفحه بهینه را مییابد .سرانجام ،طبقهبندی کننده ایجاد شده
میتواند نوع خطا را طبقهبندی کند و آزمایشها ثابت میکند
که نتیجه تشخیص صحیح است He .و همکاران ]،[30
نمونههای سیگنال شکاف از خطاهای مختلف را از طریق سنسور
جابجایی جریان گردابی با دقت باال به دست آورده و سپس با
تجزیه بسته موجک ،بردار ویژه خطا را استخراج
میکنند .سیستم تشخیص خطای آسانسور برای ترمز ،بر اساس
ماشین بردار پشتیبان حداقل-مربعی ( )LSSVMاست .در مرحله
اول ،.[31] Yi ،سیگنال شتاب ارتعاشات آسانسور را به بسته
موجک تجزیه میکند ،اطالعات انرژی هر باند فرکانسی سیگنال
را به دست میآورد و بردار ویژه انرژی را ایجاد میکند .در مرحله
دوم ،با مقایسه سه روش بهینهسازی پارامترهای  ،SVMتعیین
میکند که  PSOبا طبقهبندی بهینه دقیق برای بهینهسازی
پارامترها استفاده میشود .درنهایت ،یک  LSSVMمبتنی بر
 PSOایجاد شده است که میتواند خطاهای آسانسور را با توجه
به سیگنال حرکت آسانسور طبقهبندی کند .برای تشخیص
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خطاهای یاتاقان آسانسور  Saimuruganو همکاران ]،.[32
استفاده میکند از  12سیگنال ارتعاشی بهدستآمده از
حسگرهای پیزوالکتریک برای ویژگیهای آماری از طریق درخت
تصمیم و اثرات چهار تابع هسته مختلف مدل  SVMدر
طبقهبندی خطا را مقایسه میکند Li .و همکاران ] [33پیشنهاد
روش تشخیص خطا بر اساس نسل دوم تبدیل بسته موجک
( ،)RSGWPTمجموعههای راف مجاور ( )NRSو  SVMرا
دادهاند .در این روش از  RSGWPTبرای استخراج ویژگیهای
خطا برای نوشتن بردار ویژه و از  NRSبرای کاهش ابعاد بردار
ویژه استفاده میکند .درنهایت ،از  SVMبرای طبقهبندی حالت
خطا با توجه به ویژگیهای کلیدی آن استفاده میشود .از این
روش برای تشخیص خطای گیربکس استفاده میشود ،نتایج
نشان میدهد که توانایی طبقهبندی خوبی دارد Yi .و همکاران
] [34سیگنالهای شتاب ارتعاش و سیگنالهای نویز در سه
جهت  Z ،Y ،Xاز ماشین را جمعآوری کردند ،سیگنال ویژگی را
با استفاده از تجزیه بسته موجک برای آموزش  LSSVMاستخراج
کردند و درنهایت پارامترهای  LSSVMرا بهوسیله GA
بهینهسازی کردند بهطوریکه مدل طبقهبندی آسانسور برای
خطای ماشین راندمان تشخیص خوبی دارد.
 SVMدارای یک اصول طبقهبندی ساده و خوبی است؛ اما در
هنگام استفاده از دادههای بزرگ ،زمان محاسبات و حافظه
محاسباتی زیادی را هدر میدهد .یکی از راهحلها این است که
ابعاد داده را کاهش دهیم .بهعنوانمثال ،با استفاده از
تکنولوژیهای پیشپردازش دادهها مانند  PCAو  .SVDراه دیگر
این است که مجموعه دادههای بزرگ را به چندین مجموعه داده
کوچک برای آموزش  SVMتقسیم کنید .هر دو میتوانند مشکل
راندمان پایین استفاده از  SVMرا در مجموعه دادههای بزرگ
حل کنند.

استفاده از K-meansدر تشخیص خطای
آسانسور
K-meansیک الگوریتم خوشهبندی یادگیری بدون نظارت
است .این الگوریتم ساده اما کارآمد یکی از الگوریتمهای پرکاربرد
در تجزیهوتحلیل خوشه است .برای مثال میتوان از آن برای
یافتن مرکز گره عصبی در الیه مخفی شبکه عصبی  RBFاستفاده
کرد .این اثر مطلوبی در خوشهبندی دارد ،اما درعینحال ممکن
است در بهینه محلی قرار بگیرد و اثر خوشهبندی آن به انتخاب
تعداد  kخوشه مرکزی وابسته است .روشهای بهینهسازی
متنوعی برای حل مسئله بهینه محلی وجود دارد ،مانندK-
 .means++برای انتخاب ، kدر حال حاضر ،روش اصلی فقط روش
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( elbowنقطه تورم روی منحنی) و ضریب  contourمیباشند
که دقت کمتری دارند؛ اما این تأثیری در اینکه یکی از روشهای
اصلی تشخیص خطا در این مرحله باشد ندارد.
با توجه به این مشکل که الگوریتم K-meansبهراحتی به مسئله
بهینه محلی ورود میکند ،.[35] Fei ،الگوریتم  K-meansرا بر
اساس بهبود  PSOپیشنهاد میکند که میتواند ضمن جلوگیری
از ورود به بهینه محلی ،سرعت همگرایی الگوریتم را بهبود
بخشد .و سپس او چهار نوع مختلف از سیگنال خطا مکانیکی را
جمعآوری میکند .ثابت شده است که مدل PSO- K-means
میتواند چهار خطا مکانیکی را بهتر از قبل طبقهبندی کند.
Tsortzisو  .[36] Likasراهحل دیگری پیشنهاد میدهند :به
حداقل رساندن واریانس در حداکثر  kخوشه و سپس خوشه.
 Zhangو همکاران ] ،[37این روش و تابع هسته را ترکیب
میکنند و سپس آن را با K-meansمعمولی و K-means++
مقایسه میکنند .نشان داده شده است که برتری روش جدید
مشهود است .سپس با استفاده از الگوریتم هسته مینی ماکس
 ،K-meansیک مدل تشخیص خطای ارتعاش برای واحد مولد
توربین آبی ایجاد میشود Du .و همکاران ] ،[38با استفاده از
الگوریتم کلونی مورچگان ) (ACAکه دارای مزایای جستجوی
هوشمند و بهینهسازی سراسری است ،الگوریتم توصیف داده
بردار پشتیبانی ) (SVDDرا بهینه کرده و این مسئله که انتخاب
پارامتر  SVDDتأثیر واضحی در عملکرد طبقهبندی دارد را حل
میکند .سپس مدل  SVDDمبتنی بر بهینهسازی  ACAباK-
 meansایجاد میشود  .مدل تشخیص خطا برای ماشینهای دوار
که از شاخص  DBIبرای تعیین تعداد خوشه مرکزی استفاده
میشود تأثیر برجستهای دارد Zhang .و همکاران ] [39یک روش
تشخیص خطا مکانیکی را بر اساس آنتروپی جابجایی چند
مقیاسی ) (MPEو K-means++پیشنهاد دادند .سپس آنها این
روش را برای تغییر طبقهبندی حالت خطا به تپ چنجر زیر بار
اعمال کردند .در ] Gong،[40و همکاران .یک شاخص ارزیابی را
بر اساس الگوریتم  K-Meansو  PCAپیشنهاد دادند .شاخص
ارزیابی با افزایش تعداد خوشهها ،آستانه تشخیص خطاها را بهبود
میبخشد ،بنابراین میتواند سیگنالهای خطا را با حساسیت
بیشتری تشخیص دهد Amruthnath .و  .[41] Guptaاثر
خوشهبندی انواع مختلفی از روشهای خوشهبندی مانند K-
 Fuzzy C-Means ,meansو غیره را مقایسه میکنند .راهحلهای
زیادی برای این مسئله که الگوریتم K-meansممکن است در
محاسبات تکراری وقت خود را تلف کند وجود دارد .بهعنوانمثال،
 Elkan K-meansسرعت محاسبات  K-meansرا با کاهش
محاسبات غیرضروری بهینه میکند و Mini Batch K-means
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زمان تکرار  K-meansرا با کاهش منظم تعداد نمونهها در
مجموعه نمونههای آموزشی کاهش میدهد.

قانون انجمنی .این امر میتواند قوانین انجمنی را در مجموعه
دادهها و همبستگی دادهها به دست آورد.

رویدادهای آینده

سیستم تشخیص خطای هوشمند مبتنی بر

با توسعه مداوم فناوری هوش مصنوعی ،توانایی بهکارگیری
فناوری هوش مصنوعی در تشخیص خطا آسانسور بهطور مداوم
در حال پیشرفت است .مطالب فوق فقط به قسمتی از کاربرد
هوش مصنوعی در تشخیص خطا اشاره دارد و رویدادهای
جدیدی در تشخیص خطا در آینده وجود دارد.

هوش مصنوعی

تشخیص تصویر
با بهبود مداوم بینایی رایانه ،مدل تشخیص خطا مبتنی بر
پردازش تصویر به یکی از مسیرهای توسعه تشخیص خطا
آسانسور تبدیل خواهد شد .عالوه بر این ،با ظهور انواع مختلفی
از بهینهسازی شبکههای عصبی پیچشی )(CNNمانندResNet
و  [42]، DenseNetتشخیص خطا  Real timeبر اساس پردازش
تصویر ممکن است از تشخیص خطا به پیشبینی خطا تبدیل
شود .نتیجه پیشبینی وقوع خرابی ،جلوگیری بیشتر از ضرر مالی
میباشد Yaman .و  .[43] Karakoseیک روش تشخیص خطا
برای طناب آسانسور را بر اساس پردازش تصویر ارائه میدهند و
تشخیص لبه بر روی تصویر طناب آسانسور دریافت شده را برای
شناسایی وضعیت طناب انجام میدهند .تصاویر با دوربینهای
ثابت توسط سیستم آسانسور گرفته میشود .موقعیت طناب
آسانسور با استخراج لبهها بر روی تصاویر تعیین میشود.
بنابراین ،طناب آسانسور بهصورت  Real timeنظارت میشود.
طناب شناسایی شده با استفاده از روش همبستگی خودکار به
سیگنالهای تصویر تبدیل میشود؛ و سیگنال تفاوت،
سیگنالهای خطا را که با استفاده از سیگنال همبستگی خودکار
بهدستآمده را بهعنوان خطای طناب نشان میدهد.

یادگیری قانون انجمنی
امروزه ،بسیاری از فنآوریهای تشخیص خطا در آسانسورها
محدود به یک جزء یا یک سیستم محلی خاص هستند؛ اما به
دلیل همبستگی بین اجزای مختلف درون سیستم ،معموالً
تشخیص خطا با انحرافاتی مواجه میشود .بر این اساس ،دقت
تشخیص خطا آسانسور را میتوان با استفاده از برخی روشهای
یادگیری ماشین بهطور قابلتوجهی بهبود داد تا قواعد ارتباط هر
یک از مؤلفهها را پیدا کرده و برخی از تنظیمات را در سیستم
تشخیصی انجام داد .تحقیقات زیادی در مورد روش یادگیری
ماشین انجام شده است ،مانند الگوریتم  Aprioriدر یادگیری
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مکانیسم خطا و دانش قبلی روشهای تشخیص خطا عمدتاً به
مکانیسم خطا و درخت خطا متکی بوده و یا به شناسایی الگو و
سیستمهای خبره مبتنی بر قانون تکیه دارد .با پیشرفت هوش
مصنوعی ،سیستمهای تشخیصی زیادی امروزه وجود دارند اما به
اندازه کافی هوشمند نیستند و نیاز به پیشرفتهای جدیدی
خواهند داشت .سیستم تشخیص خطای هوشمند ،ترکیبی از
هوش مصنوعی ،مکانیسم خطا و دانش قبلی است که یکی از
مسیرهای توسعه تشخیص خطا خواهد بود.

 .5نتیجهگیری
تشخیص خطای آسانسور برای کاهش وقوع خرابی آسانسور و
اطمینان از ایمنی و امنیت افراد قابل توجه است .ظهور فناوری
هوش مصنوعی ابزار فنی جدیدی را برای تشخیص خطا آسانسور
به ارمغان آورده است .در این مقاله شبکه عصبی ، BPشبکه
عصبی K-means - ، RBFو SVMبهصورت نظری معرفی شده
و کاربرد آنها بهطور خالصه گفته شده است .نتایج حاصل از این
الگوریتمها بهتنهایی خوب عمل نمیکنند و مشکالتی دارند که
با استفاده از ترکیب آنها با الگوریتمهای بهینهسازی میتوان
بهتر و سریعتر خطای آسانسورها را تشخیص داد .با پیشرفت
سریع هوش مصنوعی ،اعتقاد بر این است که تشخیص خطای
آسانسور بیشتر و مؤثرتر خواهد شد.
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دمای بافتهای سرطانی سینه در طول درمان
مهران کریمیان ریزی ،1وحید رنجبر عین الدین
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چکیده :در این مقاله ،تشخیص کیست سینه بر اساس مشخصه دمایی سطحی پیشنهاد شده است .مشخصه دمایی یک سینهی
نرمال و سینه همراه با کیست در این مطالعه ،ارزیابی شده است .انتقال گرما داخل سینه با استفاده از معادلهی گرمای زیستی پنس
با استفاده از روش المان محدود در نرم افزار  ،COMSOL Multiphysicsحل شده است .یک سطح مقطع دو بعدی از سرطان
سینه با استفاده از نیم دایره مدل سایز شده است در حالی که کیست به صورت یک دایرهی کوچک در نظر گرفته شده است  .توزیع
دمایی بر روی سطح سینه برای سینه ی نرمال و سینه همراه با کیست با سایز های مختلف در این مطالعه مشخص شده است .نتایج
نشاندهندهی تفاوت در مشخصه دمای سطحی سینهی نرمال و سینه همراه با کیست با سایز های مختلف میباشد.
کلید واژه :بافت سینه ،روش المان محدود ،درمان با افزایش دما
[44] Yaman O. and Karakose M. 2017
Auto Correlation Based Elevator Rope
Monitoring and Fault Detection
Approach with Image Processing 2017
International Artificial Intelligence and
)Data Processing Symposium (IDAP
(Malatya,) 1-5

مقدمه
مادامی که تکنولوژیهای بیسیم محبوبیت بیشتری پیدا
میکنند ،تاثیر امواج الکترومغناطیس ( )EMکه از این
دستگاه های منتشر میشود ،یکی از مهمترین مشکالت در
ذهن عموم مردم شده است .سینه یکی از آسیبپذیرترین
ارگانهای بدن نسبت به موجهای  EMمیباشد ،از اینرو
سرطان سینه یکی از مهمترین مشکالت سالمتی در تمام
جوامع میباشد .شناسایی زود هنگام یکی از مهمترین
موضوعات برای درمان موفق این مشکل میباشد].[1
در طول دههی اخیر ،تعداد تحقیقات در رابطه با میزان نشر
موجهای  EMبر روی سرطان سینهی زنان در فرکانسهای
مایکروویو ،افزایش داشته است .تحلیلهای دو بعدی سینه
در معرض موجهای مایکروویو در سال  2007توسط
الزنبیک و همکارانش بررسی شد] [2و مدل سهبعدی آن
نیز توسط سانتورلی و همکارانش در سال  2011بررسی
شد] .[3سانتورلی سطح انرژی را با استفاده از تفاوتهای
www.kahrobaonline.ir

محدود در دامنهی زمانی ( )FDTDبررسی کرده است که
در این شرایط ،آنتن در مکان های خاصی با فرکانسهای
خاص قرار داشته است .از نوع اپلیکاتورهای پیچهای ،در
مطالعهی واجوکوا و همکارانش در سال  2014استفاده شده
است] [4تا بتوان  SARو مشخصههای دمایی در فرکانس
 2.45Ghzدر برنامهی  SEMCADرا با استفاده از مدل
کروی سینه و تومور ،مشخص کرد .توزیع سهبعدی الگوی
نرخ جذب ویژه ( ،)SARو دمای مدلهای چند الیهای سینه
ی سرطانی نیز در زمان نشر موجهای  EMدر فرکانس
 ،2.45GHzبررسی شده است .بررسی توزیع الگوی ،SAR
نسبت موجهای منتشر شده ( ،)SWRخطر بافتی و دمای
بافتی در طول نشر موج از آنتن با فرکانس  2.45Ghzبا قطر
های مختلف نیز ارزیابی شده است .به عالوه ،شبیهسازی
های عددی  FDTDارزیابی امنیت فرکانس رادیویی ()RF
برای بافتهای سینه نیز با استفاده از مدلهای آناتومیک
زنانه با فرکانس نشر  64و  128 MHzبررسی شده است .در
تمام این مطالعه ،این نتیجهگیری به دست آمد که افزایش
در  ،SARبرای ایجاد ریسک گرمایش بحرانی در بافتها،
کافی نمیباشد].[5
در زمان درمان سرطان ،مهمترین هدف ضعیف کردن
بافتهای سرطانی با استفاده از گرما بدون آسیب زدن به
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بافتهای سالم بدن انسان میباشد .روشهای تصویر برداری
مختلف مانند گرمانگاری ،مقطعنگاری با استفاده از
مایکروویو و رادارهای فراصوت پهنباند ،تکنیکهای پهن
باند و نازک باند مایکروویو و دیگر تکنیکهای دامنهی
زمانی نیز اخیراً گزارش شدهاند] .[7فراصوت متمرکز قوی
نیز یکی از روشهای درمانی جدید برای سرطان سینه
میباشد] .[8ژنگ و همکارانش ،توزیع افزایش دما در
سینهی انسان را در طول این درمان با استفاده از روش
عددی  FDTDبررسی کردند] .[9آنها از مدل سینه از
تصویرهای  MRIاز  4بیمار مختلف استفاده کردند .یک
روش شناسایی جدید سرطان سینه با ترکیب گرما نگاری
و تکنیکهای تحریک با فرکانس باال نیز در سال 2017
توسط رحمت نیا و همکارانش ارائه شده است] .[10آنها
مکان و سایز بافت بد خیم را با تغییر دما بر روی سطح
سینه ،تخمین زدند.
به صورت موازی ،فانتومهای واقعی سینه و پیکربندیهای
مختلف برای آنتن نیز در مقاالت بهبود یافته است].[11
ساخت مدلهای همگن و ناهمگن برای کاربرد های تصویر
برداری ماکرویو نیز برای شبیهسازی ویژگیهای دی
الکتریک سینهی انسان طراحی شده است .یک مدل سینه
سهبعدی بر اساس امواج ماکرویو با شکل ،سایز و تراکم
بافتی مختلف در سال  2015بررسی شده است] .[12به
عالوه ،منابع نشر  EMنیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
میزان کنتراست آنتنهای دایره ای و صفحهای برای سرطان
سینه نیز در سال  2014با استفاده از تصویر برداریهای
مایکروویو با مدلهای دو بعدی  FDTDدر سینه]،[13
بررسی شده است .نتیجهگیری این مقالهاین بوده است که
به نظر می رسد پیکر بندی دایره ای نسبت به تغییرات
عادی در حالت ناهمگونی دی الکتریک در سینه ،عملکرد
بهتری دارد .عملکرد آنتنهای پهن شیار و آنتن های اتصالی
نیز در سال  2013توسط سم و همکارانش بررسی شده
است] [14تا با این روش بتوان سرطان سینه را از نظر
الگوی تشعشع ،از دست رفتن بازگشت موج ،پهنای باند و
 SARدر فرکانسهای  2GHzتا  10GHzشناسایی کرد.
آنها به این نتیجه رسیدند که فرکانس های پهن باند با
آنتنهای شیاری ،عملکرد بسیار خوبی دارند.
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انگیزهی این مطالعه ،استفاده از سیگنالهای تلفن همراه
برای شناسایی تومور در سینه میباشد .هدف این مطالعه
اندازه گیری کردن سیگنالهای تلفن همراه بر روی سینهی
انسان میباشد .افزایش دما و سطوح  SARدر این مقاله در
نظر گرفته شده و با محدودیتهای مشخص شده توسط
سازمانهایی مانند  ،ICNIRPمقایسه شده است].[15
همچنین این روش ممکن است شناسایی ناحیهی تومور را
به دلیل مشخصههای  ( EMمیزان عبور دهی و غیره) را
هم تسهیل ببخشد ،زیرا مشخصههای بافتهای سرطانی به
صورت محسوس نسبت به منطقه های سالم ،متفاوت
میباشد] .[16به این هدف ،روش المان محدود ()FEM
برای حل کردن معادلههای تفاضلی نسبی ( )PDEمرتبط با
معادله امواج  EMو معادلهی گرمای زیستی ،مورد استفاده
قرار گرفته است .مقادیر ورودی مانند سایز تومور ،مکان
تومور ،فاصلهی آنتن تا سینه نیز در این مطالعه تغییر داده
شده است تا مقدار افزایش  SARو دما را مشخص کرد].[17

پیشزمینههای نظری
زمانی که بافت انسان در معرض موجهای  RFقرار می گیرد،
اندازه گیری میزان انرژی جذب شده با نام روش SAR
شناخته میشود و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می
گردد :
)(1

𝐸2
𝜌

𝜎 = 𝑅𝐴𝑆

که  Eنشاندهندهی مقدار موثر میدان الکتریکی داخل بدن
انسان 𝜌 ،نشاندهندهی تراکم جرمی بافت )

𝑔𝑘

𝑚3

( و𝜎

نشاندهندهی میزان رسانش ) 𝑆𝑚( میباشد .عمق نفوذ
انرژی  EMباید یک سانتی یا بیشتر باشد تا  SARمعنی
پیدا کند .روش  FEMبرای محاسبهی  SARدر مدلهای
کروری مورد استفاده قرار می گیرد و آنتن  SARکنار سینه
قرار میگیرد و به عنوان منبع تحریک متحرک مورد
استفاده قرار میگیرد].[18
زمانیکه سر انسان در معرض میدانهای  EMقرار میگیرد،
جریان خون و پارامترهای گسترهی متابولیک باید در نظر
گرفته شود] .[19رابطهی بین میدانهای  EMو انتقال گرما
را میتوان با استفاده از معادلهی گرمای زیستی پنس
محاسبه کرد :
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𝑐 = ∇ ∙ (𝐾𝛻𝑇) + 𝜌(𝑆𝐴𝑅) − 𝐵(𝑇 −
𝑡𝜕
) 𝑑𝑜𝑜𝑙𝑏𝑇
)(2

شماره  -29پاییز 99

مشابه از انرژی ،دما ثابت می ماند و موضوع ترکیب توان
ورودی تغییری را ایجاد نمیکند].[22

که در این معادله  Tنشاندهندهی دما در هر نقطه داخل
بافت 𝜌 ،نشاندهندهی تراکم بافت و  cنشاندهندهی
ظرفیت گرمایی ویژهی این بافت میباشد] .[20عبارت اول
دست راست این معادله ،انتقال گرمای رسانشی را توصیف
میکند که  kنشاندهندهی رسانایی گرمایی بافت میباشد.
عبارت دوم نیز نشاندهندهی انتقال گرما در اثر همرفت و
نشر در اثر خون را نشان میدهد که 𝑏 ℎضریب همرفت
گرمایی در خون 𝐶𝑏 ،ظرفیت گرمایی ویژهی خون و 𝑑𝑜𝑜𝑙𝑏𝑇
دمای خون میباشد که معموال به صورت  37درجه سانتی
گراد در نظر گرفته میشود .عبارت 𝑚𝒬 گرمای متابولیک
میباشد].[21

نتایج شبیهسازی
همانطور که میتوان از شکل  1مشاهده کرد ،بافت سینه
که توسط هوا پوشانده شده است ،به صورت یک نیم دایره
با شعاع  9سانتی متر و متصل به یک مستطیل با  20سانتی
متر طول و  18سانتی متر عرض تعریف شده است که این
مستطیل در واقع بدن بیمار را مشخص میکند ؛ بافت
سرطانی نیز به صورت یک دایرهی کامل به شعاع  2سانتی
متر توصیف شده است .یک فلش نشاندهندهی جهت موج
 2.45GHzمیباشد که از قسمت باالیی به سمت قسمت
پایینی حرکت کرده و از هوا عبور میکند .مدل  FEMکه
در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است را میتوانید
در شکل  2مشاهده کنید.

شکل ( : )1مدل فرآیند ،مدل FEMفرایند و حداکثر دما روی
سلول سرطانی با توان ورودی  300وات

هدف این مطالعه به دست آوردن دامی  42تا  43درجه در
سلول های سرطانی و در عین حال حداقل کردن دمای
افزایش یافته در دیگر مناطق سینه میباشد .شبیهسازی
اول با ورودی توان ثابت در قسمت باالیی با مدت زمان
درمان متغیر انجام شده است .نتایج در شکل 3
نشاندهندهی این میباشد که زمان درمان بین 75-115
ثانیه برای توان ورودی  300Wمناسب میباشد.
دوما ،انرژی ثابت مرتبط با توان ورودی و مدت زمان درمان
به صورت  3000W.sتعریف شده است .شش ترکیب مختلف
از همین انرژی شبیهسازی شده و نتایج آن در شکل 4
نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که با یک مقدار
www.kahrobaonline.ir

شکل ( : )2تغییرات دما در سطح انرژی ثابت
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جدول ( : )1خواص بافت طبیعی و بافت تومور

میتوان در شکل  5مشاهده کرد مادامی که سایز تومور
افزایش میابد ،تاثیر تشعشع بر روی سینهی انسان نیز بیشتر
میشود و از اینرو منطقهی بد خیم نسبت به منطقهی
سالم ،متمایز میشود.

جمع بندی

سینهی سالم و تومور بدخیم ،از نظر ویژگیهای
دیالکتریک کامال متفاوت هستند .بخش ناسالم سینه
شامل سطوح باالتری از آب میباشد که در نتیجه مقادیر
رسانش باالتری دارد .این موضوع منجر به شکلگیری
مقادیر  SARباال شده و در نتیجه دما در بافت توموری در
مقایسه با ناحیه ی سالم افزایش پیدا میکند .جدول 1
نشاندهندهی بافت نرمال و ناحیهی سرطانی در
مطالعههای قبلی میباشد.

شکل ( SAR : )5و افزایش دما در ناحیه تومور در پستان
انسان برای اندازه های مختلف تومور

شبیهسازیها برای شعاع  12/5 ،10 ،7/5،5و  15میلیمتر
از بافت سرطانی انجام شده است که فاصلهی بین سینه و
آننت به صورت  2/5سانتی متر ثابت و شعاع سینه نیز به
صورت  5سانتی متر در نظر گرفته شده است.
www.kahrobaonline.ir

این مقاله یک مدل  2بعدی از سینهی انسان را نشان
میدهد تا بتوان دمای بافت در اثر تشعشع یک منبع میدان
الکترومغناطیسی با فرکانس  GHz2.45در زمان درمان با
افزایش دما را بررسی کرد .معادلهی مکسول برای یک مدل
از سلول های انسانی در سرطان سینه و معادلهی گرمای
زیستی پنس برای مشخص کردن دمای بافتها در این
مطالعه با استفاده از روش تحلیل المان محدود در نرم افزار
 ،COMSOLمورد استفاده قرار گرفته است.
از شبیهسازی ها کامال مشخص است که منطقهی تومور به
مقدار  42-43درجهی سانتی گراد تا مقدار بهینه بعد از
مدت  75ثانیه،گرم میشوند .زمانی که انرژی بر روی
 3000W.sثابت میشود ،مشاهده میشود که توزیع دمایی
بر روی سلول های سرطانی سینه ،مشابه میباشد.
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تشخیص نفوذ و ارتقا امنیت در شبکه صداوسیمای مرکز بوشهر با استفاده از
 PCAو طبقهبندی ترکیبی
مریم جوکار ،1موسی مجرد 2،3و حسن ارفعینیا

4
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4مربی ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیر دولتی لیان بوشهر ،بوشهر ،ایرانharfaeinia@gmail.com ،

چکیده :با توجه به اهمیت پرداختن به میزان اثربخشی برنامههای صداوسیما و نیز لزوم اعتمادسازی به آن ،بحث حمالت سایبری
و نفوذ آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است .همین امر امنیت شبکههای وابسته به این سیستمها را با چالشی بزرگ روبرو
کرده است .این در حالی است که سرعت باالی توسعه فنآوری ،اهمیت توجه به مسئله تشخیص نفوذ در این حوزه را دوچندان
کرده است .هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی ویژگیهای مؤثر در شبکههای وابسته به صداوسیمای مرکز بوشهر است که در
آن پژوهشگر به دنبال چگونگی مدلسازی دادهها جهت تشخیص حمالت سایبری و ورودهای غیرمجاز است .در این تحقیق
تشخیص نفوذ و ارتقا امنیت در شبکه صداوسیمای مرکز بوشهر با استفاده از الگوریتم  PCAو یک روش طبقهبندی ترکیبی
انجام شده است .در اینجا الگوریتم  PCAبرای کار انتخاب ویژگیهای مؤثر و روش طبقهبندی ترکیبی برای کار مدلسازی دادهها
و تشخیص نفوذ استفاده میشود .دلیل استفاده از مدل طبقهبندی ترکیبی توانایی بیشتر آن در پیشبینی دادهها و مدلسازی
الگوهای پیچیدهتر است .پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق رکوردهای
ثبت شده از شبکه صداوسیمای مرکز بوشهر است که از طریق گزارشگیری از دادههای ورودی شبکه استخراج شده است .عالوه
بر این ،نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی با دقت میانگین  %97.64روی مجموعه داده  NSL-KDDعملکرد
مناسبی را در تشخیص نفوذ و ارتقاء امینت فراهم میکند.

کلیدواژهها :تشخیص نفوذ ،ارتقای امنیت ،شبکه صداوسیمای مرکز بوشهر ،الگوریتم  ،PCAطبقهبندی ترکیبی
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مقدمه
تکنولوژی اینترنت بهطور چشمگیری ارتباط با دیگران را تغییر
داده است .شبکههای کامپیوتری یکی از سرویسهای که امروزه
اینترنت برای ارتباطات و انتقال اطالعات بین کاربران فراهم کرده
است .امروزه تهدیداتی که از اینترنت میآیند بیشازپیش
پیچیده شده و توانایی این را دارند که از راهحلهای امنیتی
معمول از قبیل دیوار آتش و آنتیویروس نیز رد شوند .امروزه،
نفوذ به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است] .[1با ظهور
فناوریهای جدید هرروز و گسترش رایانهها ،امنیت به موضوعی
بسیار مهم تبدیل شده است .ازاینرو ،امنیت هر شبکه یک
موضوع مهم با اولویت است که باید از آن مراقبت کرد.
یکراه حل ممکن برای بهبود امنیت ،اضافه کردن یک سیستم
تشخیص نفوذ است که بهعنوان یکالیه اضافی در راهحلهای
امنیتی محسوب میشود .این سیستمها ،مؤلفه اصلی یک شبکه
امن هستند .سیستمهای تشخیص نفوذ میتوانند به شناسایی
تهدیدات در شبکهها کمک کنند و یک ابزار الزم و مهم برای
زیرساخت شبکهها میباشند ] .[2از تشخیص نفوذ برای
شناسایی مزاحمها و کاربران خود سیستم که از امتیازات قانونی
خود سوء استفاده میکنند استفاده میشود .سیستمهای
تشخیص نفوذ سنتی نمیتوانند خود را با حمالت جدید تطبیق
دهند .ازاینرو ،امروزه سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر داده
کاوی مطرح شده است .روشهای داده کاوی با مشخص نمودن
یک برچسب دودویی (بسته نرمال ،بسته غیرنرمال) و همچنین
مشخص نمودن ویژگیها و خصیصه با الگوریتمهای انتخاب
ویژگی میتوانند داده غیر نرمال به خوبی تشخیص دهند].[3
بنابراین ،دقت و درستی سیستمهای تشخیص نفوذ افزایش یافته
و در نتیجه امنیت شبکه باال میرود .طبقهبندی یکی از مهمترین
و گستردهترین تکنیکهای با ناظر در داده کاوی است .این یک
فرآیند دو مرحلهای است و دادههای ورودی را به دو دسته تقسیم
میکند؛ در مرحله اول (مرحله یادگیری) ،الگوریتم طبقهبندی
دادهها را با استفاده از مدلسازی تجزیه و تحلیل میکند و به
بررسی روابط و الگوها میپردازد .این در حالیست که در مرحله
دوم از مدل ایجاد شده برای کار تشخیص و پیشبینی دادههای
جدید استفاده میشود.
در حالیکه شبکههای صدا و سیما یکراهحل امیدوارکننده برای
حل کمبود طیف رسانهای ارائه میدهند ،آنها هنوز هم در معرض
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تهدیدات امنیتی قرار دارند .تاکنون فقط تعداد معدودی محقق
استفاده از سیستمهای تشخیص نفوذ را برای مقابله با این
تهدیدات علیه شبکههای صدا و سیما در نظر گرفتهاند].[4
سیستم تشخیص نفوذ یکی از تکنیکهای گسترده است که در
یک توپولوژی شبکه به کار میرود تا از یکپارچگی و در دسترس
بودن داراییهای حساس در سیستمهای امن محافظت کند.
اگرچه بسیاری از رویکردهای یادگیری با ناظر و بدون ناظر از
حوزه یادگیری ماشین برای افزایش اثربخشی سیستم تشخیص
نفوذ استفاده شده است ،اما هنوز هم برای دستیابی به عملکرد
خوب ،الگوریتمهای تشخیص نفوذ نفوذ باید بهبود یابند] .[5از
چالشهای بهبود سیستمهای تشخیص نفوذ میتوان به موارد زیر
اشاره کرد )1 :تعداد زیادی از دادههای زائد و بیربط در مجموعه
دادههای مرتبط با روند طبقهبندی یک سیستم تشخیص نفوذ
تداخل دارند )2 .ممکن است یک مدل طبقهبندی انفرادی در
تشخیص یک نوع از حمالت عملکرد خوبی نداشته باشد)3 .
بسیاری از مدلها برای مجموعه دادههای قدیمی طراحی شدهاند
و این منجر به کاهش سازگاری آنها برای حمالت جدید می-
شود].[6
یکی از بزرگترین مشکالت و چالشها در جهت بهبود امنیت در
شبکههای کامپیوتری سازمانها ،مربوط به شناسایی و تشخیص
مؤثر و مناسب حمالت سایبری و نفوذهای غیر مجاز میباشد .با
توجه به تالشهای زیادی که در پژوهشهای گذشته به موضوع
تشخیص نفوذ پرداختهاند ،هنوز هم این مبحث به دلیل ضرورت
امنیتی مورد توجه میباشد] .[7در این تحقیق یک رویکرد
ترکیبی برای شناسایی نفوذ و حمالت اینترنتی به شبکههای
کامپیوتر سازمان صدا و سیما ارائه شده است .روش پیشنهادی
شامل یک الگوریتم  PCAبرای تشخیص ویژگیهای مؤثر و یک
روش طبقهبندی ترکیبی برای مدلسازی دادههای نفوذ است.
در این مقاله از مجموعه داده  NSL-KDDو همچنین پایگاه
داده رکورد شده از شبکه صداوسیمای مرکزی استان بوشهر برای
شبیهسازی روش پیشنهادی استفاده شده است.
ادامه این مقاله به شرح زیر است :برخی از جدیدترین کارهای
انجام شده در بخش  2بررسی شده است .در بخش  3روش
پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم  PCAو رویکرد طبقهبندی
ترکیبی به منظور تشخیص ارائه میشود .نتایج حاصل از ارزیابی
روش پیشنهادی برای تشخیص نفوذ در رکوردهای شبکه صدا و
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سیما استان بوشهر در بخش  4آورده شده و در نهایت نتیجه-
گیری و پیشنهادها در بخش  5بیان شده است.

پیشینه تحقیق
در این بخش درباره کارهای صورت گرفته در حوزه تشخیص
نفوذ بحث میشود .در] [8یک سیستم تشخیص نفوذ برای
مبارزه با حمالت علیه شبکههای رادیویی پیشنهاد شد .در این
مقاله شبکههای رادیویی بر اساس شبکه منطقهای بیسیم و
برخی از تهدیدات امنیتی علیه آن توصیف شده است .برای اینکه
کاربران ثانویه مورد حمله در شبکههای رادیویی به سرعت
تشخیص داده شوند ،یک شناسه ساده اما مؤثر ارائه شده است.
پیشنهاد این تحقیق از میزان تجمع غیر پارامتری به عنوان
الگوریتم تشخیص نقطه تغییر برای کشف رفتار غیرعادی ناشی
از حمالت است .سیستم تشخیص نفوذ پیشنهاد شده یک روش
تشخیص ناهنجاری را اتخاذ کرده و پارامترهای سیستم شبکه-
های رادیویی را از طریق یک مرحله یادگیری پروفایل میکند.
در] [9رویکرد یادگیری نیمه ناظار مبتنی بر ترکیب برای یک
سیستم تشخیص نفوذ توزیع شده پیشنهاد شده است .روشی که
برای انتخاب ویژگیها استفاده شده براساس شاخص جینی و
اندازهگیری اهمیت متغیر است .طبقهبندیهای مورد استفاده نیز
جنگل تصادفی ،ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبی مصنوعی،
درخت تصمیمگیری و  Kنزدیکترین همسایه میباشند .برای
ترکیب طبقهبندها از یک اسمبلینگ برای دادن کالس نهایی از
چند طبقهبند استفاده شده است.
در] [10یک روش جدید برای تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب
ماشین بردار پشتیبان با تقویت ویژگی ارائه شده است .در این
مقاله ،تبدیل نسبتهای چگالی حاشیهای لگاریتم روی ویژگی-
های اصلی با هدف به دست آوردن دادههای آموزش تبدیل شده
با کیفیت بهتر انجام میشود .سپس از مجموعه ماشین بردار
پشتیبان برای ساخت مدل تشخیص نفوذ استفاده میشود .در
][11کاهش ابعاد با  IG-PCAو طبقهبندی ترکیبی برای
تشخیص نفوذ شبکه معرفی شده است .در این مقاله یک تکنیک
کاهش ابعاد ترکیبی جدید برای شناسایی نفوذ ،ترکیب
رویکردهای افزایش اطالعات و تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی با
استفاده از یک طبقهبندی گروهی مبتنی بر ماشین بردار
پشتیبان ،الگوریتمهای یادگیری مبتنی بر نمونه و پرسپترون
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چند الیه پیکربندی شده است .در ] [12مدل تشخیص نفوذ
یکپارچه با استفاده از انتخاب ویژگی  chi-squareو طبقهبندی
ترکیبی معرفی شد .هدف از این مقاله شناسایی ویژگیهای مهم
مورد نیاز در ساخت مدل تشخیص نفوذ و در نتیجه دستیابی به
حداکثر دقت است .این مدل از یک رویکرد طبقهبندی گروهی
با حداقل پیچیدگی برای غلبه بر مسائل موجود در مدلهای
تشخیص نفوذ استفاده میکند .در این مقاله ،از انتخاب ویژگی-
های  Chi-squareو مدلهای طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان،
نائو بیز و غیره برای ایجاد یک مدل تشخیص نفوذ ترکیبی
استفاده شده است .از آنجا که یک عدم تعادل کالس عظیم در
ترافیک شبکه وجود دارد ،پیش بینی برچسب کالس با رأی
اکثریت یکراه حل بهینه در اولویت اعتماد به یک طبقهبندی
واحد است.
الگوریتم ] [13ارائه شده است .این الگوریتم یک سیستم
تشخیص نفوذ مؤثر بر اساس انتخاب ویژگی و طبقهبندی ترکیبی
است .این روش ابتدا زیرمجموعه ویژگیهای بهینه را بر اساس
همبستگی انتخاب میکند .سپس ،از الگوریتمهای  RF ،C4.5و
 PAبرای ایجاد یه مدل طبقهبندی ترکیبی استفاده میکند .در
نهایت ،از روش رای گیری اکثریت را برای ترکیب توزیع احتمال
طبقهبندیها بهره میگیرد .الگوریتم  [14] TSE-IDSارائه
شده است .این روش یک طبقهبندی ترکیبی دو مرحلهای مبتنی
بر تشخیص ویژگیهای ناهنجار است .تکنیک انتخاب ویژگی
ترکیبی است و شامل  ACO ،PSOو  GAاست .در اینجا کارایی
ویژگیها بر اساس مدل طبقهبندی درخت هرس خطا انجام شده
است و در نهایت ،یک مدل طبقهبندی ترکیبی در دو سطح برای
مدلسازی دادههای تشخیص نفوذ اعمال میگردد .الگوریتم
 [15] ELNIDSارائه شده است .این روش یک سیستم
یادگیری ترکیبی در شبکه مبتنی بر اینترنت چیزها است .در
اینجا از چهار طبقهبندی مختلف ترکیبی شامل درخت تصمیم
تقویت شده ،درخت تصمیم شکسته شده ،درخت تصمیم تبعیض
آمیز و درخت تصمیم  RUSBoostedبرای تشخیص نفوذ
استفاده شده است.

روش پیشنهادی
روش پیشنهادی شامل چندین گام است :در ابتدا دادههای
مربوط به نفوذ از مجموعه داده ورودی پیش پردازش میشوند تا
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از کیفیت الزم برای آموزش مدل برخوردار باشند .سپس داده-
های مربوط به مجموعههای آموزش و آزمایش مشخص میشوند.
در این مقاله ،از یک الگوریتم کرم شب تاب که با  PCAتوسعه
یافته برای انتخاب زیرمجموعه ویژگیهایی مؤثر در شناسایی
نفوذ استفاده میشود .روش انتخاب ویژگی پیشنهادی مبتنی بر
اندازه گیری توزیع ویژگیها و توزیع دادهها است .به منظور بهبود
الگوریتم کرم شب تاب در انتخاب ویژگیها ،از خصوصیات
الگوریتم  PCAاستفاده شده که میتواند روند انتخاب ویژگی را
بهبود بخشد ،زیرا انتخاب بر اساس  PCAمانع از انتخاب ویژگی-
های مشابه که تأثیر یکسانی در شناسایی نفوذ دارد ،میشود .در
مرحله بعد ،از یک مدل طبقهبندی ترکیبی برای مدلسازی
دادههای نفوذ و محاسبه تناسب هر راهحل استفاده میشود.
بنابراین ،این مرحله از روش پیشنهادی به ارائه یک روش طبقه-
بندی ترکیبی برای محاسبه تناسب هر راهحل از الگوریتم کرم
شبتاب اختصاص دارد .روش طبقهبندی ترکیبی از  kمدل
طبقهبندی کالسیک نظیر  ID3 ،SVMو  KNNاستفاده می-
کند و از تکنیک پشته تعمیم یافته برای ترکیب خروجیها بهره
میگیرد .شکل  1فلوچارت روش پیشنهادی را نشان میدهد.

پیش پردازش دادهها
در این مرحله از تکنیکهای پاکسازی و نرمالسازی استفاده
میشود .در پاکسازی نمونههایی که دارای مقادیر گم شده
(مقادیر از دست رفته با نماد «؟») هستند از مجموعه داده حذف
شده و با تخصیص مقادیر ثابت منحصر به فرد ،ویژگیهای کیفی
را به کمی تبدیل میکنیم .در نرمالسازی نگاشت محدوده ارزش
ویژگیها به یک محدوده مشخص و یکسان انجام میشود .در
اینجا ،نرمالسازی بر اساس رابطه ( )1انجام شده است.
()1

𝑗𝑥𝑖,
)𝑗 max (𝑘,

𝑚𝑟𝑜𝑛
𝑗𝑥𝑖,
=

𝑁𝑘=1..

𝑚𝑟𝑜𝑛
𝑗 𝑥𝑖,و 𝑗 𝑥𝑖,به ترتیب مقدار ویژگی نرمال شده
در این رابطه،
و واقعی برای نمونه 𝑖 و ویژگی 𝑗 است و 𝑁 تعداد کل نمونهها را
نشان میدهد.

تعیین دادههای آموزش و آزمایش

بهطور کلی دادههای بخش آموزش برای ساخت مدل و از داده-
های بخش آزمایش برای تست و ارزیابی مدل استفاده میشود.
در این تحقیق از اعتبارسنجی  10-foldبرای تعیین دادههای
آموزش و آزمایش استفاده شده است .در این روش همه نمونهها
ورودی :دادههای تشخیص نفوذ
از مجموعه داده به  10بخش با اندازه برابر افراز شده و از 9
پیشپردازش دادهها
بخش برای کار آموزش و از بخش باقیمانده برای کار آزمایش
مدل استفاده میشود .این فرایند  10بار تکرار شده بطوریکه
تعیین دادههای مجموعههای آموزش و آزمایش
همه بخشها یکبار برای آزمایش استفاده شوند .در نهایت
دادههای آزمایش میانگین ارزیابی برای  10اجرای مستقل به عنوان خروجی
دادههای آموزش
گزارش میشود.
بازنمایی ویژگیها با الگوریتم PCA

انتخاب ویژگیهای موثر با الگوریتم کرم شبتاب
اعمال طبقهبندی ترکیبی مبتنی بر پشته تعمیم یافته
ارزیابی مدل طبقهبندی با معیارهای مختلف
خروجی  :نتایج ارزیابی مدل
شکل  :1فلوچارت روش پیشنهادی
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بازنمایی ویژگیها با الگوریتم PCA
در اینجا از الگوریتم تحلیل مولفههای اصلی ( )PCAبرای
بازنمایی ویژگیها و در نهایت کاهش ابعاد دادهها استفاده می-
کنیم .بر مبنای  ،PCAچرخاندن دستگاه مختصات در جهت
بیشترین واریانس دادهها میتواند در کاهش تعداد ویژگیها مؤثر
باشد .بیشترین واریانس دادهها در راستای بردار ویژه متناظر با
بزرگترین مقدار ویژه است .ازاینرو هرچه مقدار ویژه کمتر باشد
واریانس دادهها در راستای بردار ویژه متناظر با آن نیز کمتر
است .با اعمال  PCAروی مجموعه داده ورودی ،تعداد 𝐾 مؤلفه
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اصلی از مجموعه داده با ابعاد 𝐷 × 𝑁 استخراج میشود .بنابراین
مجموعه داده به ابعاد 𝐾 × 𝑁 نگاشت داده میشود .در اینجا،
𝑁 تعداد نمونهها 𝐷 ،تعداد ویژگیهای اصلی و 𝐾 تعداد مولفه-
های اصلی است .با ترکیب ویژگیهای اصلی و استخراج شده،
ساختار جدید مجموعه داده بصورت 𝑀 × 𝑁 جائیکه = 𝑀
𝐾  𝐷 +میباشد.

انتخاب ویژگی با الگوریتم کرم شب تاب
اکنون با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ] ،[16زیرمجموعه
ویژگیهای مؤثر در تشخیص نفوذ شناسایی میشوند .در اینجا
ساختار نمایش کرمهای شب تاب (راهحلها) به صورت یک بردار
باینری 𝑀 بیتی است که برای هر اندیس  0عدم انتخاب و 1
بیانگر انتخاب ویژگی مربوطه است .در اینجا 𝑀 تعداد کل
ویژگیها بر مبنای ترکیب مجموعه داده اصلی و الگوریتم PCA
است .جمعیت اولیه نیز به صورت تصادفی با توجه به ساختار
نمایش کرمها تولید میشود .اگر اندازه جمعیت 𝑝𝑁 باشد،
بنابراین جمعیت اولیه ماتریسی در ابعاد 𝑀 × 𝑝𝑁 است .در این
تحقیق لوسیفرین هر کرم شبتاب ،دقت طبقهبندی ویژگیهای
انتخاب شده از هر راهحل را با توجه به مجموعه داده آموزشی
نشان میدهد ℓ(𝑖) .لوسیفرین کرم شبتاب 𝑖-ام است و با
استفاده از یک رویکرد طبقهبندی ترکیبی محاسبه میشود.
احتمال حرکت برای کرم شب تاب 𝑖-ام نشان میدهد که شب
تاب 𝑖-ام با چه احتمالی به سمت همسایگان خود حرکت می-
کند .برای تشخیص همسایگان کرم شب تاب 𝑖-ام از پارامتر
شعاع حسگری (𝑠𝑟) استفاده میشود .در اینجا 𝑟𝑠 ،با توجه به
مقدار لوسیفرین تعیین میگردد .در این مقاله همسایگان کرم
شب تاب 𝑖-ام ،کرمهای شبتابی از همه جمعیت با مقدار لوسی-
فرین بیشتر هستند .در الگوریتم کرم شبتاب شعاع تصمیم
(𝑑𝑟) نشاندهنده برد حسگری هر کرم شب تاب نسبت به کل
فضای جستجو میباشد .در اینجا ،همسایگان کرم شبتاب 𝑖-ام
( 𝑖𝑁) ،تمامی کرمهای شبتابی هستند که مقدار لوسیفرین آنها
حداکثر به مقدار آستانه  𝑡ℎاز مقدار لوسیفرین کرم شبتاب 𝑖-
ام بیشتر است .اکنون احتمال حرکت کرم شبتاب 𝑖-ام به سمت
𝑗-مین کرم شبتاب از مجموعه 𝑖𝑁 به صورت رابطه ( )2محاسبه
میشود.
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()2

)𝑖(ℓ(𝑗) − ℓ
)𝑖(∑𝑘∈𝑁𝑖 ℓ(𝑘) − ℓ

= 𝑗𝑖𝑝

در نهایت برای کرم شب تاب 𝑖-ام ،یک کرم شب تاب از مجموعه
𝑖𝑁 با استفاده از ساختار چرخ رولت انتخاب میشود .برای شبیه-
سازی حرکت کرم شب تاب 𝑖-ام به سمت کرم شب تاب 𝑗-ام از
رابطه ( )3استفاده میشود.
()3

𝑅>𝛼
𝑘,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ
𝑀 = 1,2, … ,

)𝑘( 𝑖𝑋
)𝑘( 𝑗𝑋

{ = )𝑘( 𝑖𝑋

در این رابطه 𝑅 ،یک عدد تصادفی بین ] 𝛼 ،[0,1پارامتر کنترلی
ثابت به منظور همگرایی الگوریتم 𝑋𝑖 (𝑘) ،موقعیت 𝑘-ام از کرم
شبتاب 𝑖-ام و )𝑘( 𝑗𝑋 موقعیت 𝑘-ام از کرم شبتتاب 𝑗-ام می-
باشد .برای بروزرسانی لوسیفرین کرم شبتاب 𝑖-ام از مقدار
قبلی آن و همچنین مقدار تابع برازندگی مطابق رابطه ()4
استفاده میشود.
()4

))𝑡( 𝑖𝑋(𝐽 𝛾 ℓ𝑖 (𝑡) = (1 − 𝜌) ℓ𝑖 (𝑡 − 1) +

در این رابطه ℓ𝑖 (𝑡) ،و ) ℓ𝑖 (𝑡 − 1به ترتیب مقدار جدید و قبلی
لوسیفرین برای کرم شبتاب 𝑖-ام میباشد 𝐽(𝑋𝑖 (𝑡)) .مقدار
برازندگی کرم شبتاب 𝑖-ام را در تکرار 𝑡 (تکرار جاری) نشان
میدهد .به منظور مدل کردن افت تدریجی با زمان مقداری از
لوسیفرین فعلی با ضریبی کمتر از  1توسط پارامتر کنترلی 𝜌
کم میشود .پارامتر 𝛾 یک ثابت عددی برای مدل کردن تاثیر
برازندگی بر لوسیفرین است .حداکثر تکرار مراحل الگوریتم کرم
شب تاب با توجه به پارامتر 𝑟𝑒𝑡𝐼𝑥𝑎𝑀 تعیین میشود.

رویکرد طبقهبندی ترکیبی
در اینجا ،از یک رویکرد طبقهبندی ترکیبی برای مدلسازی
دادههای آموزشی و محاسبه برازندگی راهحلها در الگوریتم کرم
شب تاب استفاده میشود .نمونههای آموزشی به 𝑘 دسته با اندازه
برابر تقسیم شده و سپس برای مدلسازی و آموزش هر دسته از
یک روش طبقهبندی انفرادی استفاده میشود .خروجی روش-
های طبقهبندی انفرادی بر اساس تکنیک پشته تعمیم یافته
ادغام میگردند .این فرایند آموزش به عنوان روش bagging
] [17شناخته میشود .شکل  2معماری رویکرد طبقهبندی
ترکیبی پیشنهادی را نشان میدهد.
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استفاده از ویژگیهای
انتخاب شده
تقسیمبندی نمونهها به k

دسته
مدلسازی با

مدلسازی با

طبقهبند اول

طبقهبند 2

..

مدلسازی با
طبقهبند -kام

مدلسازی با طبقهبندی
ترکیب
ایجاد مدل طبقهبندی
ترکیبی
شکل  :2معماری رویکرد طبقهبندی ترکیبی

در اینجا طبقهبندی ترکیب یا فرا-طبقهبندی کار یادگیری نتایج
پیشبینیها در روشهای طبقهبندی انفرادی بر اساس برچسب
خروجی واقعی را انجام میدهد .در واقع ورودی فرا-طبقهبندی،
برچسب پیشبینی و برچسب واقعی از 𝑘 روش طبقهبندی
انفرادی است .این فرایند ادغام خروجیها مطابق تکینک پشته
تعمیم یافته است که بجای رای اکثریت از یادگیری رفتار روش-
های طبقهبندی انفرادی استفاده میکند.

نتایج و مقایسهها
در این بخش آزمایشهای گستردهای برای بررسی عملکرد
الگوریتم پیشنهادی انجام شده است .شبیهسازی با نرمافزار متلب
ورژن  2019aانجام شده و همه آزمایشها بوسیله یک  PCبا
پردازنده اینتل  core i7و فرکانس و ،3.2GHzحافظه 16GB
اعمال میشود .در آزمایشهای انجام شده مقادیر تنظیم شده
برای پارامترهای روش پیشنهادی به صورت زیر است.

𝑁𝑝 = 75, 𝑡ℎ = 0.15, 𝛼 = 0.4, 𝜌 = 0.25, 𝛾 = 0.2,
𝑀𝑎𝑥𝐼𝑡𝑒𝑟 = 200, 𝑘 = 3
در اینجا از  ID3 ،SVMو  KNNبه عنوان مدلهای طبقهبندی

انفرادی و از لجستیک رگرسیون به عنوان مدل طبقهبندی
ترکیب استفاده شده است .عالوه بر این ،از مجموعه داده NSL-
 KDDو همچنین پایگاه داده رکوردهای شده از شبکه
صداوسیمای مرکزی استان بوشهر برای شبیهسازی و مقایسه
استفاده شده است .مجموعه داده  NSL-KDDاین مجموعه
داده شامل  41ویژگی 25193 ،نمونه در دو کالس نرمال و نفوذ
است .کالس نفوذ نیز دارای چهار زیر کالس U2R ،R2L ،Dos
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و  Probeمیباشد .مجموعه داده صدا و سیما مرکز بوشهر به
صورت دستی از ثبت رکوردهای ورودی به شبکه صدا و سیما
استان بوشهر استخراج شده است که شامل  300نمونه و 11
ویژگی در  2کالس نرمال و نفوذ است .ویژگیهای این مجموعه
داده شامل  -1تاریخ ( -2 ،)Dateساعت ( -3 ،)Timeآدرس
 IPمبدا ( -4 ،)SRC IPآدرس پورت مبدا (-5 ،)SRC port
آدرس  IPمقصد ( -6 ،)DST IPآدرس پورت مقصد ( DST
 -7 ،)portتعداد درخواستهای متوالی ( -8 ،)Reqنوع سرویس
درخواست شده ( -9 ،)Serviceنوع پروتکل مورد استفاده
( -10 ،)Protocolدامنه ( )Domainو  -11تعداد بایتهای
مورد دسترسی ( )Byte-Lengthمیباشد.
در آزمایش اول نتایج روش پیشنهادی و مدلهای طبقهبندی
 SVM ،ID3و  CARTو همچنین الگوریتمهای ،CFS-BA
 TSE-IDSو  ELNIDSاز لحاظ معیارهای مختلف روی
مجموعه داده  NSL-KDDمقایسه شده است .این معیارها
شامل دقت ،درستی ،فراخوان ،اندازهگیری  Fو زمان اجرا مطابق
جدول  1است .نتایج برتری روش پیشنهادی را نسبت به
الگوریتمهای  SVM ،ID3و  CARTبه ترتیب با ،%38.94
 %32.30و  %37.42در معیار دقت نشان میدهد .این برتری
نسبت به الگوریتمهای  TSE-IDS ،CFS-BAبه ترتیب
 %0.24و  %8.6میباشد ،این درحالیست که و  ELNIDSنسبت
به روش پیشنهادی  %2.1برتری دارد .دلیل برتری سایر مدل-
های طبقهبندی از روش پیشنهادی در معیار زمان اجرا ،این است
که روش پیشنهادی حاوی یک الگوریتم بهینهسازی برای
انتخاب زیرمجموعه ویژگیهای بهینه است ،ولی مدلهای طبقه-
بندی از همه ویژگیها برای کار مدلسازی استفاده میکنند.
جدول  .1مقایسه روش پیشنهادی با مدلهای طبقهبندی مختلف
روی مجموعه داده NSL-KDD

روشها

دقت
()%

درستی
()%

فراخوان اندازهگیری زمان اجرا
()s
)%( F
()%

ID3

58.99 70.27

84.03

69.32

733

SVM

69.87 73.80

74.43

72.08

1018

CART

66.23 71.05

74.19

69.98

816

CFS-BA

81.50 89.91

92.12

89.34

7843

TSE-IDS

97.17 97.41

95.31

97.05

10227

ELNIDS

97.75 99.71

98.12

99.61

6204
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روش
پیشنهادی

98.23 97.64

95.86

5817

97.05

در آزمایش دوم مقایسهای بین روش پیشنهادی و سایر روش-
های مورد مقایسه در دو حالت بدون انتخاب ویژگی و انتخاب
ویژگی انجام شده است .این مقایسه برای هر دو مجموعه داده
 NSL-KDDو صدا و سیما در جدول  2گزارش شده است.
جدول  :2مقایسه نتایج روش پیشنهادی با سایر روشها روی
مجموعه داده  NSL-KDDو صدا و سیما
روشها
ID3

SVM

CART

CFS-BA

TSE-IDS

ELNIDS

روش
پیشنهادی

مجموعه
داده

دقت بدون انتخاب
ویژگی ()%

دقت با انتخاب
ویژگی ()%

NSLKDD

70/27

-

صدا و سیما

85/13

-

NSLKDD

73/80

-

صدا و سیما

89/51

-

NSLKDD

71/05

-

صدا و سیما

87.16

-

NSLKDD

96/91

89/91

صدا و سیما

-

-

NSLKDD

97/86

97/41

صدا و سیما

-

-

NSLKDD

99/68

99/71

صدا و سیما

-

-

NSLKDD

97/48

97/64

صدا و سیما

98/25

98/34

نتیجهگیری و پیشنهادها
سیستمهای تشخیص نفوذ بهطور گسترده برای محافظت از
امنیت شبکه استفاده میشوند .تکنیکهای مختلف یادگیری
ماشین برای بهبود عملکرد این سیستمها بسیار رایج هستند و
از میان آنها ،یادگیری ترکیبی توجه فزایندهای پیدا کرده و به
عنوان روشی مؤثر در نظر گرفته میشود .در این مقاله یک
رویکرد ترکیبی شامل الگوریتم  PCAبرای انتخاب ویژگیها و
طبقهبندی ترکیبی برای کار مدلسازی دادهها به منظور
تشخیص نفوذ روی شبکه صداوسیمای مرکزی استان بوشهر ارائه
شد .رسیدگی به ویژگیهای نامربوط در مجموعه دادههای بعد
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باال باعث یک چالش طوالنیمدت برای تشخیص ناهنجاری
شبکه شده است .از بین بردن چنین ویژگیهایی با اطالعات
طیفی نه تنها سرعت فرآیند طبقهبندی را باال میبرد بلکه به
مدلهای طبقهبندی کمک میکند که در طول زمان تشخیص
حمله ،تصمیمهای دقیق بگیرند ،به خصوص زمانی که با
دادههای با مقیاس بزرگ و ناهمگن مواجه هستند .در اینجا
الگوریتم کرم شبتاب با استفاده از الگوریتم  PCAتوانسته به
خوبی دادههای زائد را تشخیص و حذف کند .این عما در نهایت
منجر به بهبود فرایند مدلسازی توسط رویکرد طبقهبندی
ترکیبی شده است .برای کارهای آینده پیشنهاد میشود از سایر
الگوریتمهای تکاملی نظیر ژنتیک و پرندگان به جای الگوریتم
کرم شبتاب برای بهینهسازی ویژگیهای استفاده شود .عالوه بر
این ،میتوان با ادغام چندین الگوریتم تکاملی فرایند انتخاب
ویژگیها را نیز به صورت ترکیبی و مطلوبتر انجام داد.
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