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کارگیری هصدای گریه نوزاد با بجهت واکافت درد  ترازیچندی ختبازشنا

 بند بیشینه محتمل با طبقه منطقی رگرسیونو  شکستالهای بُعد  ویژگی
 

 2فاطمه نقوی ،1فردین قادری، 1*یرضائ خسرو
 ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبدمهندسی پزشکیگروه . 1

 دانشگاه اشرفی اصفهانیگروه مهندسی برق و پزشکی، . 2
 91/60/1066، پذیرش: 22/60/1922دریافت: 

 

  چکیده
 موورد  چندان نوزاد وضعیت درک برای صدا واکافتاز طریق  درد تشخیصدرد در نوزادان، خودکار  آشکارسازی های شیوهدیگر تقابل با در 

اما  ،شود بندی منجر میبه نتایج مطلوب طبقه کردن یهگر زماندر  نوزاد صداهای از مناسب یهاویژگی استخراج چند هراست.  نبودهتوجه 

 برای گرتوصیف چندین مقاله، این در. است صفاتمؤثر  انتخابنیز  و آمده دست بهی هاویژگی در مورد دانش کافی این مسئله مستلزم وجود

نموایی  شویوه بهبودیافتوه درسوت    ،چنوین  هو  . انود  شده یشنهادپ ویژگی انتخاب در وزنی گیری یرأ در کنار پذیر یکتفک اطالعات استخراج

  یوابی ارزموورد   نووزادان  شده ضبط صداهایای از مجموعه توسطشیوه پیشنهادی  .شد کار گرفته هببندی درد جهت طبقه رگرسیون منطقی

رقو    حو  درد  مختلو  از  توراز  پنجبندی طبقه در درصد 0/20 کلی معادل یها، بازشناختویژگی از مختلفی انواع از استفاده با. قرارگرفت

اثربخشوی   دارای تشوخیص  دقوت  نظر از مشابه کارهایراه به نسبت شده سازی ینهبه بندیطبقه که هستندحاکی از آن  نتایج. خورده است

 دهنود، نشوده ر  موی   هوای دیوده  با اعموال داده  اغلب که باالبندی طبقه یهاو بروز خطا قطعیت چون عدم یهایچالش. است گیری چش 

 شویوه  بور مبنوای   کوه  دارداز ایون واقعیوت    نشوان  ایمقایسوه  تحلیول  و  یهتجز .اند شده  حلپیشنهادی  شیوه پذیریانطباق توانایی دلیل به

 .شده استحاصل چندترازی  عملکرد تشخیصدر  گیری چش  پیشرفت ادراکی، هاییژگی و با ترکیب در پیشنهادی

 

 بهینه. بند، طبقهوزنی گیری یار، استخراج ویژگی، دای درد، گریه نوزاد، پردازش صبازشناخت :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 1

گریه اولین نشانه حیات و ابزار ارتباطی نووزاد   ،در بدو تولد

 کوه  ی. نووزادان توا هنگوام   بطن مادر استبا دنیای خارج از 

گیرنود از گریوه بورای ارتبوا  بوا       صحبت کردن را یاد موی 

گریوه   [.5-1]کننود   والدین و مراقبوان خوود اسوتفاده موی    

 ءو حرکوات اعاوا   چهوره صوتی، حاالت  هایشاخصهشامل 

ترین ناحیوه حساسویت شونوایی انسوان     و در حساس است

چنود وجهوی، پویوا و     ،گریوه  هوای صووتی   علمتقرار دارد. 

حواالت و نیازهوای    خاصوی از  ینظمو  بوی بوا  برخالف ظاهر 

 .[8-0] هموراه هسوتند  جسمی، عواطفی و روانوی نووزادان    

گریه به دلیل یک محرک خارجی یا داخلی از مغوز شوروع   

عصوبی بوه    سوامانه تی از طریوق  دسوتورا سوس    و شود می


  :نویسنده پاسخگوkh.rezaee@meybod.ac.ir 

در  صوداهای تنفسی که مسئول تولیود  های گفتاری و  اندام

ایون رونود بوا     .شوود  ارسال می ،سطح فیزیولوژیکی هستند

یابد. لوله صووتی   ها به لوله صوتی ادامه می خروج هوا از ریه

رسود.   پایوان موی    هوا بوه   شود و در لوب  از حنجره شروع می

تارهای صوتی موجود در حنجره بر اثر فشار هووا، حرکوات   

 [.7آیند ]می لرزه درماهیچه و ویژگی صوتی تارها به 

رت بور شورایط   نظوا ، 1های ویوژه نووزادان   بخش مراقبتدر 

)به موقو  متولود    فیزیولوژیکی نوزادان نارس و نوزادان بالغ

هوا  چنود در ایون بخوش    هور  اهمیوت بسوزایی دارد.  شده( 

مراقبت تحوت نظوارت پزشوکان، متخصصوان و پرسوتاران      

 مداوم بر سالمتنظارت  با این حال، .گیردخبره صورت می

متخصوص  . هوای متعوددی هموراه اسوت    چوالش با نوزادان 


1 Neonatal intensive care unit 
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اساس شرایط فیزیولووژیکی و نیوز صودای    نی نوزادان بربالی

تواند سالمتی نووزاد را بررسوی کنود کوه در      می ها گریه آن

جهت تشخیص بیماری و نیازهای محتمل سوودمند واقو    

 با ایون حوال فقودان وجوود الگوویی خودکوار در       [.2شود ]

بنودی   . طبقوه [16ان ضوروری اسوت ]  تشخیص گریه نوزاد

شناسووایی  شووامل در سووه سووطح خودکووار گریووه نوووزادان

و  1سرسوام شنوایی، یرقان،  نوزادان )ک  پاتولوژیک   وضعیت 

(، شناخت هویت نوزاد و تشوخیص احساسوات   موارد مشابه

 جسمی نوزاد )عصبانیت، ترس، ناراحتی، درد و گرسونگی( 

کند به پزشک متخصص کمک می گیری مناسب در تصمی 

[11  .] 

در زمینووه تشووخیص  مختلفووی هووایفعالیووت تووا بووه امووروز

ها صورت  آنگریه  دایصتحلیل اختالالت نوزادان از طریق 

 بندی طبقهتمرکز اصلی روی  ها پذیرفته است. در اغلب آن

گریووه و  عالمووت ارتبووا  میووانگریووه و تشووخیص  صوودای

 وضعیت نوزاد بوده است. 

گریه  های عالمتبیان شده که از  و همکاران لیوتحقیق  در

تغییر پوشوک و  نیاز به توان ناراحتی، گرسنگی، خواب، می

ی چوون  های ویژگی ها آن .نیاز به توجه نوزاد را تشخیص داد

بینوی  ضورایب کسسوترال پویش   ، 2ی خطوی یضرایب پیشگو

ضرایب کسستروم  و 0بارک بسامدضرایب کسسترال ، 9خطی

نووع   07شوامل  یی هوا  مجموعوه داده  ازرا  5در مقیاس مول 

مواه   شوش روز تا  سهنوزاد بین  20گریه متعلق به  مختل 

نزدیکتوورین  K ی نظیوورهووای بنوودطبقووهو  کردنووداسووتخراج 

را  8سوازی سنجش فشورده  روش، شبکه عصبی و 0ههمسای

. بهتورین  [0] کوار گرفتنود   هبو  هوا  عالموت بندی دستهبرای 

ضورایب کسسوترال   شده مربوو  بوه ویژگوی     نتیجه گزارش

 درصود  80شبکه عصبی بوا دقوت   بند هطبق و 7بارک بسامد

 بوده است. 

 فون  از پنچ سطح تجزیه توسوط   و همکاران جیردر تحقیق 

بورای اسوتخراج    2تبدیل موجک پیچیوده درخوت دوتوایی   


1 Meningitis 
2 Linear predictive coding 
3 Linear predictive cepstral coefficients 
4 Bark frequency cepstral coefficients 
5 Mel frequency cepstral coefficients  
6 K-nearest neighbor (k-NN) 
7 Compressed sensing technique 
8 FBCC; Frequency bark cepstral coefficients 
9 Dual tree complex wavelet transform 

ویژگی انرژی و ویژگوی   16 گریه نوزادان، عالمتویژگی از 

 بندی دودویوی سوه مجموعوه    طبقهبرای  16نتروپی شانونآ

سوال  و مجموعوه    شونوایی اختالل خفگی سال ، ک  شامل 

هووای  . دقووتاسووتفاده شووده اسووتگرسوونگی ناشووی از درد 

ی بنودهای  طبقوه بکوارگیری   ها با آمده در تحلیل آن دست هب

ترین مربعات خطا بهینوه   ک  باماشین بردار پشتیبان  نظیر

ترتیوب  بوه   12و ماشین با امکان یادگیری حداکثری 11شده

 ارزیابی شده درصد 79و  02/22، 82/22برای هر مجموعه 

   . [12] است

 هوای  عالموت از  و همکاران ساراسواسی ،در پژوهشی مشابه

 شوامل  بندی دودویی سه مجموعوه گریه برای طبقه صوتی

دو کشوور  ناشنوایان  تفکیکناشنوایان سال ، یرقان سال  و 

هوای  آنهوا ویژگوی   .اسوتفاده کردنود   مکزیک و مجارسوتان 

 و مقیاس مل ضرایب کسستروم در، ی خطییضرایب پیشگو

 صوورت جداگانوه بوه    هرا ب 19درجه دوم بسامد -زمانتوزی  

و شوبکه عصوبی    10تیهای شبکه عصوبی احتمواال   بند هطبق

دقوت   اعموال کردنود کوه در نتیجوه     15رگرسیون عموومی 

بورای  و درصود   26 حاصل به ترتیب برای دو مجموعه اول

  .[19] محاسبه شده استدرصد  20مجموعه سوم 

ضرایب کسستروم در از ویژگی  و همکاران فَنگدر پژوهش 

هوای  بعنوان ویژگوی کوتواه مودت و از ویژگوی     مقیاس مل

تور بوه عنووان    زموانی طووالنی   فواصلمده در آ بدست توالی

ماشین  فن ها  نآ شده است.های بلند مدت استفاده ویژگی

سوندرم   بوا  یکودکان نمودن جدامنظور  بردار پشتیبان را به

 .[10] تنفسی از نوزادان سال  مورد مطالعه قرار دادند

مبتنی بور   عالمتاز روش پردازش  نو همکارا ساراسواسی

بوا اسوتفاده از طیو  بسوته      بسامد -زمانتحلیل در حوزه 

ها با استخراج یک خوشه از ماتری   نآموجک بهره بردند. 

طی  بسوته   شیوهتولیدی توسط  بسامد -های زمانویژگی

بنودهای شوبکه    ورودی طبقوه   هوای  عنوان ویژگی هموجک ب

 ، فراینود عصبی احتمالی و شبکه عصبی رگرسیون عموومی 

 .[15] انجام دادند درصد 22بندی را با دقت مطلوب  طبقه

 بررسوی وضوعیت   بورای  تحقیقی مطالعه خداچه و تادجدر 


10 Shannon entropy features  
11 Least-square support vector machine 
12 ELM; Extreme Learning Machine 
13 Quadratic time-frequency distributions 
14 Probabilistic neural network 
15 General regression neural network 
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 هوا بوا   نآنوزادان بالغ و نوزادان نارس صورت گرفته اسوت.  

 نیوز و معموول  هوای  های صودا و ویژگوی  استفاده از ویژگی

 در درصود  72بند شبکه عصوبی احتموالی بوه دقوت      طبقه

سویاهرگی  خوونی   لختوه های سال ، یرقان، کالستشخیص 

 بوووالغ، در بوووین نووووزادان سرسوووامخفگوووی و ،  1عمقوووی

یافتند. تشخیص نوزادان دارای اختالل از بین نوزادان  دست

انجام شده  درصد 8/77نارس از طریق روش مشابه با دقت 

نمونوه گریوه    9256هوا شوامل    نهای آمجموعه داده است.

   .[10] است نوزاد  00علق به تم

و  بوالغ تشخیص بیماری نووزادان   امانهبرای طراحی یک س

ضورایب   های ویژگیو همکاران  االیهنارس مبتنی بر گریه، 

صووتی گریوه    هوای  عالموت را از  کسستروم در مقیاس مول 

بوه کوار    2مخلوو  گوسوین   الگویموزش آاستخراج و برای 

شیوه یوادگیری  خود از  الگویها برای یادگیری  نآ. گرفتند

و  0های حساسیت بهره بردند و از محک 9ترکیبی بوستینگ

 استفاده کردنود خود  الگوی آزمایشبرای  5پذیریتشخیص

هوای مبتنوی بور یوادگیری     در این میان سوه  روش  .[18]

 [.  29-17خورد ]عمیق بیش از سایرین به چش  می

یکی از کاربردهای با اهمیت پردازش صودا، شناسوایی درد   

 بنودی طبقوه  یا گیریاندازه نحوه مورد است. در در نوزادان

 مواق  بعای در حتی ندارد و وجود مشترکی اجماع صداها

تفسیر ارائه شده در ارتبوا  بوا نووع درد     که شودمی عنوان

 درست نیست. 

 یمختلفهای از جنبه ییو بازنما ری، تفسدر تحقیقات سابق

چوه   اگور  .اسوت  گرفتهصورت نوزادان  گریه های عالمت در

نووزادان   هیگر یبندطبقه کردهای پیشین در رویاز  یبرخ

توسوعه   با این حال، ؛اندگزارش کردهبخشی را نتایج رضایت

 صیدر تشوخ  گیوری  که بتواند تا حد چشو   خودکار یابزار

بووه  یزنوودگ هیوونوووزادان در مراحوول اول کیووپاتولوژ طیشوورا

 هو  بوه عنووان یوک    ، هنوز متخصص یاری رساندپزشکان 

شووود. بووه سووبب عوودم تلقووی مووی زیووچووالش برانگ فراینوود

صودا   0ایسوتای غیر عالمتکردهای تحلیل  کارگیری روی هب

، بوروز مشوکالتی چوون دقوت کو       بسامد -در فاای زمان


1 Vena cava thrombosis 
2 Gaussian mixture models 
3 Boosting mixture learning method 
4 Sensitivity  
5 Specificity  
6 Non-stationary 

بینوی اسوت و از   پذیری قابل پیشبندی و عدم تعمی طبقه

آیوود. رو شووکاف اصوولی در تحقیقووات بووه حسوواب مووی ایوون

با افزایش یافتن سطوح مختل  درد در نووزادان،  چنین،  ه 

کردی کارآمد در شناسایی درد، عدم قطعیوت در   نبود روی

هوای مناسوب   شوده، نبوود شویوه    بینوی های پویش خروجی

هووای مختلوو  و نیووز مسووئله اسووتخراج ویژگووی بوورای داده

های روش بوه حسواب   انتخاب ویژگی از جمله دیگر چالش

 صودای گریوه نووزادان،    از اطالعوات  استخراج برایآید. می

 داایستای ص -غیر عالمتبندی مسئله پنجره که الزم است

 عالموت اطالعاتی از  بایستاز سویی، می. نظر قرار گیرد مد

نیازهوای  که حداکثر همبستگی را بوا   دنگرداستخراج  صدا

 باشند.   دارا نوزاد )از جمله شناسایی درد(

با در نظر گرفتن دورنمای ذکر شده در شناسوایی خودکوار   

نوع درد در نوزادان، روشی یکسارچه معرفی شده کوه دارای  

توانند به عنوان سه  علمی تحقیق نقا  قوتی است که می

 به حساب آیند:

 بسوامد  -گرهای توانمند حووزه زموان   ( از ترکیب توصی 1

 عالمتبهره گرفته شده که به نوبه خود بر توصی  مناسب 

 پردازند.  صوتی می

سوبب   جوشی وزنی صوفات  ( انتخاب ویژگی مبتنی بر ه 2

ن از هوا کاسوته شوود کوه بوه تبو  آ      شده تا از ابعاد ویژگی

پیچیدگی محاسباتی در تحلیل صدای گریوه نووزادان کو     

 بندی را بهبود خواهد بخشید. کند و دقت طبقهمی

نمایی رگرسیون منطقی به عنوان یوک  درست بند( طبقه9

گیری بور بهبوود    گیرنده توانسته تا حد چش تصمی  الگوی

 بندی نوع درد در نوزادان بیفزاید. دقت تشخیص و طبقه

بندی برای غلبه بر غیرایستا بوودن  مطالعه، از پنجرهدر این 

صووتی دریافوت شوده از نووزادان و نیوز اسوتخراج        عالمت

 عالموت برای توصی  بهتور   بسامد -ویژگی در حیطه زمان

هوای محلوی   شده استفاده گردیود. تولیود نمایوه    بندیقطعه

فوریه کوتواه ممکون    با تبدیل بسامدمحتوای حوزه زمان و 

ابوزاری بورای    (فراکتوال شکستال )بُعد ز سویی، شود و امی

در قیاس بوا   شود کهمحسوب می عالمتتحلیل پیچیدگی 

، امکوان تفسویرپذیری قابول    عالموت گرهوای   دیگر توصی 

چنین، انتخاب ویژگوی بوه    کند. ه ای را فراه  می مالحظه

های ک  اثرتر از بردار جوشی سبب شده تا ویژگی شیوه ه 

جوشوی   صدا حذف شوند که خود شامل هو   عالمتویژگی 
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در انتخوواب ویژگووی اسووت.  (فیلتووریای ) صووافیسووه روش 

ای، تخموین مناسوب   برآورد خطا مطابق توزیو  چندجملوه  

ای مسوائل،  بینوی چنود دسوته   و موفقیت در پیش ها مؤلفه

نمایی رگرسیون منطقوی  بند درستکارگیری طبقه هدلیل ب

یشوونهادی بوور اسووت. بووا توجووه بووه فووائق آموودن روش پ  

و عوودم قطعیووت در  1هووایی چووون بوویش بوورازش  چووالش

با دیگر  پیشنهادی روش عملکردشده،  بینیهای پیش پاسخ

ی درد در نوووزادان هووای مشووابه در زمینووه بازشناسوو روش

هوای مقالوه بوه شورح زیور       سایر بخوش . مقایسه شده است

 داده توضویح ، 2 بخش در پیشنهادی روش: اند تنظی  شده

 در بحو   ،0و در بخوش   نتایج تحقیق ،9 بخش تاس شده

حاصول از   گیرینیز نتیجه ،5 بخش نهایت در .اند ارائه شده

 ارائه خواهد داد.   پیشنهادی را روش
 

 روش پیشنهادی. 2

 نشوان داده شوده  کلوی مراحول کوار     روندنمای 1در شکل 

  است.
  

 
جهت تشخیص درد در نوزادان از طریق روندنمای پیشنهادی  1شکل 

 صوتی. عالمتتحلیل 



 عالمتبندی . قاب2-1

در فاصوله   عالموت به طور متوسط طول قاب وارد شده بور  

شود که دلیل آن به ثانیه در نظر گرفته میمیلی 06تا  16

سبب ایجاد واجی است کوه در ایون فاصوله زموانی ایجواد      


1 Overfitting  

 [.20شود ] می

از عالمووت، بایوود عالمووت بووه  بوورای اسووتخراج اطالعووات  

 علووم  براساس که ای های کوتاه تقسی  شود، به گونه بخش

 06 توا  26 به حداقل واج یک تولید برای الزم زمان صوتی

 هدف این است دیگر، عبارت به. [25] دارد نیاز زمان ثانیه

 شووند  استخراج هستند کوتاه کافی اندازه به که هاییبخش

صووتی   عالموت  خووا   کمی دری زمان تغییر که صورتیبه 

پوشانی میوان   با در نظر گرفتن ه وجود داشته باشد.  نوزاد

یابد و کاهش می عالمت، میزان اثر نقا  ناپیوسته بر هاقاب

 بنودی صوحت طبقوه  گام کلیدی در بهبوود   مسئله یکاین 

 . است

 

 استخراج ویژگی .2-2

تبدیل فوریه زموان   گر شامل توصی دسته اول  هایویژگی

تبودیل فوریوه زموان     است. (فراکتالشکستال )عد کوتاه و بُ

زمانی را بوه یوک نموایش دو     در محدوده عالمتیک  هکوتا

و تغییورات محتووی    کنود موی  منتقول  بسامد -بعدی زمان

. شود درون تاب  پنجره نمایش داده می عالمتآن  بسامدی

 :بیان نمود( 1اساس رابطه )برتوان میاین تبدیل را 
(1) 

 


 
2

( ) (( , ) )
j ft

x t g t eSTFT f d t  

یون تبودیل از تواب     و ا تاب  پنجوره اسوت  در اینجا  g(t) که

روی   τکنود کوه در زموان   استفاده می g(t)متحرک  پنجره

عالوه بور   آماری نیز هایویژگی شود.اعمال می x(t) عالمت

های . ویژگیشونددر حوزه زمان نیز برآورد می بسامدحوزه 

، عالموت انتگرال ( 1استخراج شده حوزه زمان عبارتند از: )

( مقودار مطلوق گشوتاورهای    9( مقدار متوسط مطلوق، ) 2)

( ریشوه  5، )عالموت ( واریوان   0، )5و  0، 9زمانی مرتبوه  

( عبوور از صوفر،   8( طول شکل موج، )0میانگین مربعات، )

( ضورایب خودکوار   2متوسط انحراف، )( میانگین مطلق 7)

2هوای  ( مرتبوه 16ونوده، ) رپ 
V( ،11 )   انتگورال مربعوات

( 19دامنوه، ) تغییور  ( میوانگین  12پوذیر و سواده، )   جودایی 

( دامنووه 10تفوواوت مقوودار انحووراف اسووتاندارد مطلووق و ) 

 .9عالمت ویلسون

عبارتنود   بسوامد های استخراج شده حوزه چنین ویژگی ه 

قل ووه ( 9میووانگین، ) بسووامد( 2متوسووط، ) بسووامد( 1از: )


2 V-orders 
3 WAMP; Wilson Amplitude 
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( 0و در نهایوت )  کول  ( توان5( توان متوسط، )0، )بسامدی

 .  بسامدینسبت 

هوای  های استخراج شده، شوامل ویژگوی  دسته دوم ویژگی

هوای بُعود   های موسوم به ویژگیاست. ویژگی شکستالبُعد 

به طور کلی شامل ابعادی چون کتوز، هیگووچی،    شکستال

 .دهسوتن پتروسین، بُعد همبستگی و موارد مشوابه دیگوری   

در  شکسوتال روش هیگوچی، تخمینوی مناسوب را از بُعود    

دهود. از  بوا سورعت بواال موی     عالمتهای کوتاه مورد بخش

بوا   عالمتنظمی میزان پیچیدگی، بی شکستالسویی، بُعد 

بُعود   نظریوه شکسوتال،   شوود. در تعیین موی  شکستالبُعد 

 توسوط  شوده  اشوغال  فاوای  ابعاد از همبستگی نیز معیاری

 است.  تصادفی نقا  از ایمجموعه

 

 انتخاب ویژگی. 2-3

سازی داده و  پیش از انجام انتخاب ویژگی از شیوه تصادفی

بیشوینه بوه    -متناسب با آن برچسوب و نیوز روش کمینوه   

هوای  سوازی ویژگوی  بهنجارترتیب بوه چیونش تصوادفی و    

. انتخاب ویژگوی بوه شویوه    شود پرداخته میاستخراج شده 

منحنوی  ، روش Tآزموون  جوشی نرم از طریق سه شیوه  ه 

از  شوود. موی  انجام  2فهبه نو عالمتنسبت و  1عامل گیرنده

بنودی بورای اعموال    در طبقه سایهترین هم نزدیک Kشیوه 

جوشوی نورم   های آموزشی انتخاب ویژگی به شیوه ه داده

نمونوه آزموون فرضوی    دو  Tشوود. در آزموون   استفاده موی 

دو  میوان تفواوت میوانگین   آیوا  مقایسه اینکوه   در پارامتری

است یا خیر، سنجش انجوام  دار داده معنیاز نمونه مستقل 

 :[20] است (2معادله )به شرح  آزمون. آمار شودمی

(2       ) 
.

( ) ( )t n n   
  

   
1 2 1 2 0 5

1 2 1 1 2 2
                

میووانگین بووه ترتیووب   2σو  1σو نیووز  2µو  1µکووه در آن، 

و  1n ها هستند و از سوویی،  انحراف استاندارد آنها و  نمونه

2n ای واره طورح  2در شکل شوند. ها نامیده میاندازه نمونه 

ثر ؤجوشی نرم بورای انتخواب مو    از اثر این سه روش در ه 

 شود. ها دیده میویژگی

بوه   عالمتهای مشخصه عامل گیرنده نسبت روش منحنی

هووا منحنووی در روش اول، هسووتند. هووا صووافیدیگوور فووه نو

 اساس نر  درستی مثبت در برابر بر شده  یترسنمودارهای 


1 ROC; Receiver Operating Characteristic 
2 SNR; Signal to Noise Ratio  

 
 .صافیجوشی میان سه روش  انتخاب ویژگی به روش ه  2شکل 

 

توان سطح زیور  بر این اساس می نر  خطای مثبت هستند.

 [:20] ( محاسبه نمود9را مطابق رابطه ) 9نمودار

(9)  

1

0

( )AUC ROC t d t  

 صوورت  بهدر دو جامعه آماری  Xکه در آن اگر تواب  توزی  

(x)1F  و(x)2F د، نباشووT   مووتمFi(x)  جووهینت دراسووت و 

 :[20] آید ( بدست می0رابطه )

(0) 
 

1

1 2
0 1( ) ( ( )), ( , )ROC t T T t t  

پوشوانی کو     دهنده هو  نشان سطح زیر نمودارمقدار باالی 

بوردار  ها اسوت و لوذا ویژگوی در    های ویژگیمیان برچسب

 سوطح زیور نموودار   گیرد کوه دارای  انتخاب ویژگی قرار می

 ی باشد.تر بزرگ

گیوری میوزان تموایز میوان     اندازهبرای  نسبت عالمت به نوفه

( بیوان  5اسواس رابطوه )  برد دارد و برها کار برچسب ویژگی

 [:  28] شودمی

(5  ) 
  

1

1 2 1 2
( , ) ( )( )

i
SNR f c     

تعری    Tهمانند آزمون 2σو  1σو نیز  2µو  1µ های مؤلفه

هوای   به ترتیوب بوردار برچسوب    fiو  cشوند و از سویی، می

 شوند.میام در نظر گرفته  -i ها و بردار ویژگیویژگی
 

 بندیطبقه. 2-0

صوورت رابطوه    هبتایی nنمایی برای حج  نمونه درستتاب  

 .[22-27]شود بیان می( 0)


3 AUC; Area Under Curve 
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(0) 
 

  ( ) ( , ) ( ). ( , )
n n

i i i i i i i i
i i

L P y x z P y z P x y z
1 1

 

شوده  مشواهده   xل متغیر مقدار او m<n شود کهفرض می

 واکافوت شوده باشوند. در    بینوی  بعودی، پویش  مقدار   n-mو

مشاهده اول بورای بورازش    mهای کامل معموالً از این  داده

از دست دارای مقادیر  xشود. متغیر کمک استفاده می الگو

دارای  Yمتغیور پاسوخ   و  zرفته است، لیکن متغیر کمکوی  

با در نظر گرفتن شرایط ذکر شوده   هستند. های کاملداده

( 0تووان رابطوه )   می Δو با استفاده از تعری  متغیر نشانگر 

 :[22-27] را به صورت زیر تغییر داد

(8) 
( ) ( ). ( , )

( ).[ ( , )]

 





  



1 1

1



i

n m

i i i i i

i i

n

i i i i i

i

L P y z P x y z

P y z P x y z

 

عبوارت داخول    yبا توجه به دو حالتی بودن متغیور پاسوخ   

 :[22-27] است باباشد برابر  =yi 6 (، اگر8کروشه رابطه )

(7)   
0

0 ( , ) ( , ) ( )P x y z P x y z x z  

 :[22-27] آید دست می به( 2اشد رابطۀ )ب =yi 1 و اگر

(2)   
1

1 ( , ) ( , ) ( )

X Y Z

P x y z P x y z x z  

 شوود  ( حاصول موی  16رابطوه ) گذاری عبارات فووق   با جای

[27-22]: 

(16)   






         


1

0 1
1

( ) ( ) ( ( )
i

i i
n y y

i i i i i i
i

L P y z x z x z  

متشکل از سه جمله مجوزا اسوت   نمایی  درست در این تاب 

 عالموت نمونوه  بورای   xمقودار   ، یعنوی باشود  =Δi 6 که اگر

، فقط جمله اول در معادله ام مشاهده نشده باشد -i صوتی

هوای کامول بودون    نمایی برای داده ماند که درستباقی می

در صوورتی   .( است16یعنی رابطۀ ) x حاور متغیر کمکی

ام  -iعالموت صووتی   بورای   xباشد یعنوی مقودار    1Δi=1هک

اسوت   =yi 6که یوا   وجود داردو لذا دو حالت مشاهده شده 

شوود و  خوارج موی   الگوو سووم از   که در این حالوت جملوه  

 =yi 1گوردد و یوا    ول برقورار موی  ا جملوه نمایی با دو  درست

دوم حووذف شووده و   کووه در ایوون صووورت جملووه  اسووت 

 .  نمایی با جمالت اول و سوم برقرار خواهد شد درست

 

 نتایج. 3

نتایج در چند بخش جداگانه تشریح شده که در ادامه ارائه 

 .  شوند می

 

 های صوتیداده. 3-1

 دایصو  926به گریوه نووزادان از   مجموعه صداهای مربو  

کوه در شورایط مختلو  از صودای     [ است 96] 1ضبط شده

اند و زدایی شده فهنو صداهاتر  پیش. اند نوزدان دریافت شده

دسترسی عموم به آن آزاد است. طوول زموان ثبوت بورای     

 1نوزادان که شامل نوزادان دختر و پسر و دارای بازه سنی 

ثانیه متغیر است. قالوب ضوبط    0تا  9ماه هستند، از  22تا 

 7666صووتی   هوای  عالمتبرداری  نمونه بسامدو  2وِیوشده 

در اصل است. کیلوبیت بر ثانیه  127 هزار هرتز و نر  بیت

 یوک پوروژه تحقیقواتی دانشوگاه     با هودف کوار روی  ها داده

مقولوه کلوی گریوه     پونج و  گردآوری شدهسوئد  9اِیچ تی کِی

، ناراحتی 0، شک  درد5پیچه(، بادگلو )دل0ناشی از گرسنگی

 .  را دربردارد 7و در نهایت خستگی 8بدنی

 
 تنظیمات. 3-2

دارای مشخصاتی بوا   ،سازیشده جهت پیاده استفاده امانهس

گیگابایوت و سیسوت     0 حافظوه رمم  ،2ای هسوته  8 پردازنده

 نسوخه  متلوب  نویسیبیتی است. از محیط برنامه 00عامل 

هوای  استفاده شد و نتوایج در قالوب خروجوی    16بی 2612

هوای آموزشوی بوه عنووان     دادهاند. ی و کیفی ارائه شدهکمّ

د و در نو گیر های جدید مورد تجزیه و تحلیل قورار موی  داده

بنودی اسوتفاده    انتخواب ویژگوی و طبقوه    الگوهایآموزش 

 الگوهوا های اعتبار برای آزمودن اولیوه  د شد. از دادهنخواه

های اعتبار برای تاب  هزینوه و تعلوی    . دادهشود استفاده می

 بنوود بیشووینه محتموول رگرسوویون منطقووی بووا طبقووهروش 

ی بورآورد  های آزمایش بورا شود. در نهایت داده استفاده می

شناسایی درد نووزادان اسوتفاده خواهود شود.      الگوینهایی 

های آموزش و اعتبار با روش اعتبارسنجی بندی داده تقسی 

های آموزشوی و آزموایش بوا    بندی داده و تقسی  11فولد -5

 هوای  عالموت گوردد.  عملیواتی موی   فولد -16 اعتبارسنجی


1 Donate-a-Cry corpus 
2 wav 
3 KTH 
4 Hu; Hungry  
5 Bu; Burping  
6 BP; Belly Pain  
7 DC; Discomfort 
8 Ti; Tired 
9 Intel®, CoreTM i7 
10 Matlab 2019b 
11 5-fold 
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 06تووا  16بنوودی اده از پنجوورهصوووتی همگووی بووا اسووتف 

شودند.   تبودیل توری   های کوچوک  ای به مجموعهثانیه میلی

هوا را در  تووان تعوداد دقیوق قواب     ( می11براساس معادله )

پوشوانی بورای یوک     و یا سطح هو   قابصورت تغییر طول 

 نمود. گریه نوزاد تعیین عالمت

(11 )                                          
1

1(  )
n
a a n d 

 an ایون معادلوه  در رابطه تصاعد حسابی است؛ این معادله، 

گیورد  آن قورار موی   بور  کوه قواب   عالموت آخرین جملوه از  

جمله اول تصواعد،   1a (،عالمتدهنده  )آخرین قاب پوشش

d پوشوانی و در   هوا در صوورت داشوتن هو     فاصله بین قاب

برای هر گریوه از  های ایجاد شده است. تعداد قاب nنهایت 

ثانیوه فورض    0 هوا  عالموت نوزادان اگر طول زمانی متوسط 

نظور   گواه بوا در   ثانیوه باشود، آن  میلی 25 قابشود و طول 

قاب ایجواد   200، هامیان قاب پوشانی ه درصد  06 گرفتن

در  از نووزادان  داصو  926خواهد شد. لذا در مجموع بورای  

اسواس طوول   شود. نتوایج بر هزار قاب ساخته می 75حدود 

 هوا قواب پوشوانی میوان    ه درصد  06ثانیه و میلی 25 قاب

. برای تحلیل روش پیشنهادی بوه تفکیوک از   اند لحاظ شده

، داصو  25شده شامل گرسنگی با  انتخاب های عالمتتعداد 

، نواراحتی بودنی   داصو  85، شک  درد با داص 57پیچه با دل

 .  دشاستفاده  داص 50و در نهایت خستگی با  داص 97با 

هوای مشوابه کوه از تعوداد زیوادی ویژگووی      بورخالف شویوه  

ویژگوی توسوط هور دو     06کننود، در مجمووع   استفاده می

استخراج شدند. وزن تخصیص داده شده  عالمتگر  توصی 

های انتخاب ویژگی همان دقوت مراحول   به هر یک از روش

اسوواس ایوون وزن،  هووای آموزشووی اسووت و بر اعمووال داده

شووند.  هوا تفکیوک موی   سوایر ویژگوی  اثر از  های پر ویژگی

 درصود  166توا   16شده در فاصله بوین   های انتخابویژگی

کودام خروجوی    مورد بررسی قورار گرفتنود و بوه ازای هور    

 بندی محاسبه گردید.  حاصل از دقت طبقه

 
 هاارزیابی .3-3

برای هر  ماتری  تداخل به صورتها در قالب نتایج ارزیابی

 9. در مجموعه شکل اند دو مجموعه داده به نمایش درآمده

بورای اجورای الگووریت  بوه نموایش      فولود   -16 یک نمونه

 درصد 20ها باالتر از درآمده است. که به طور متوسط دقت

است. با بررسی بیشتر الگووریت  بوا تکرارهوای مختلو  در     

 1فولود  -کِی شرایط یکسان میانگینی از سه بار تکرار دسته

(16=CV)  شوده   درصد 28منجر به محاسبه دقت باالتر از

در اعتبارسونجی  فولد  -کِی دلیل اصلی انتخاب روشاست. 

های آموزشی و آزمایشی به قابلیت ویژه ایون  و تقسی  داده

هوا در هور دو    هوا و شورکت آن  روش در ارزیابی هموه داده 

مرحلووه آموووزش و آزمووایش اسووت. بووه عووالوه، بوورخالف   

 ،فولود  -در کِوی  9آوت -و لیو 2آوت -هولد هایی چون شیوه

و تنظوی  بهتور    احتمال فائق آمدن بر چالش بیش بورازش 

در  هوا نیز اثر ویژگی 0 در مجموعه شکلاست. تر  بیش الگو

هوا بوه    آن شواخص اسواس  هوا بر قالب نموودار وزن ویژگوی  

توووان مشوواهده کوورد کووه اثوور نمووایش درآمووده اسووت. مووی

هوای  و نیوز ویژگوی   (فراکتوال شکسوتال ) های بُعود   ویژگی

از  یعنوی تبدیل فوریه زمان کوتاه به صورت تداخلی اسوت؛  

های دیده شده ه  اثر روش استخراج ویژگوی  میان ویژگی

هوای  م مطلوب است و هو  ویژگوی  گر دو مبتنی بر توصی 

 در مجموعوه کارآمود هسوتند.    شکستالآمده از بُعد  بدست

موورد نظور    فولود های نهایی دسته به ترتیب دقت 9 شکل

25/20 ،98/20 ،90/20 ،21/20 ،22/20 ،51/20 ،22/22 ،

هستند. دقت هور نووع درد    درصد 16/20و  90/20، 20/20

جداگانه در ماتری  تداخل نمایش داده شده کوه بواالترین   

سطح دقوت شناسوایی مربوو  بوه صودای گریوه ناشوی از        

چنووین  هو  گرسونگی، شوک  درد و حو  نوواراحتی اسوت.     

پیچوه نسوبت   شناسایی صدای گریه ناشی از خستگی و دل

تورین میوزان را بوه     های شناسایی درد، کو  به دیگر کالس

 اند.   هود اختصا  دادخ

ارائوه   1و نتایج در جودول   پنج مرتبه تکرار گردیدآزمایش 

 واکافوت مختلو    الگووی  چهوار  ،در ایون جودول  . اند گریده

در  واسوت   نهوایی  الگووی چهارم هموان   الگویاند که شده

بنودی نهوایی از آن اسوتفاده شوده اسوت. دو      جهت طبقوه 

هوای  ویژگی های ک  ووجود ویژگی مبنی بر کلی یسناریو

د روش بوا  نو دهانود کوه نشوان موی    زیاد مد نظر قرار گرفته

 را توانود دقوت مناسوب   های کمینه بهتر موی  اعمال ویژگی

 ایجاد کند.

 ( روش اول که شامل اعمال 1عبارتند از: ) 0تا  1های روش


1 K-fold 
2 Hold-out 
3 Leave-out 
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 از گریه نوزادان. کالس مختل  5 شناسایی بندی صدای گریه نوزاد در قالب نمایش ماتری  تداخل برایمجموعه نتایج حاصل از طبقه 3شکل 
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. روش به نمایش درآمده است روش شبیه به روش طراحی شده چهاربا محک زدن  و مقایسه شیوه پیشنهادی تکرار آزمایشدر این جدول  1جدول 

همچنین عالی  آبی و قرمز در جدول به  ها مقایسه شده است.است که در دو سناریو مجزا )ویژگی ک  و زیاد( با دیگر شیوه 5پیشنهادی، روش شماره 

 بندی است.ترتیب نمایانگر بهبود و یا عدم بهبود دقت طبقه

 نوع روش
 های زیاد(سناریو دوم )تعداد ویژگی های کم(سناریو اول )تعداد ویژگی

 بدترین مقدار متوسط مقدار بهترین مقدار بدترین مقدار متوسط مقدار بهترین مقدار

11
- 

فولد )
1)

 77/6 ±( 119/6) 26/6 ±( 671/6) 21/6± ( 689/6) 26/6 ±( 680/6) 22/6 ±( 681/6) 29/6± ( 650/6) 1روش  

 72/6 ±( 621/6) 26/6±( 680/6) 29/6 ±( 600/6) 26/6 ±( 658/6) 29/6±( 651/6) 20/6 ±( 697/6) 2روش 

 21/6 ±( 685/6) 22/6 ±( 607/6) 29/6 ±( 657/6) 22/6 ±( 601/6) 29/6 ±( 609/6) 25/6 ±( 691/6) 9روش 

 92/1 ±( 137/1) 90/1 ±( 100/1) 20/6 ±( 609/6) 90/1 ±( 129/1) 25/6 ±( 620/6) 20/6 ±( 617/6) 0روش 

 22/6 ±( 650/6) ↓ 20/6 ±( 602/6) ↓ 91/1 ±( 111/1) ↑ 20/6 ±( 692/6) ↓ 98/1 ±( 117/1) ↑ 97/1 ±( 111/1) ↑ 5روش 

11
- 

فولد )
2)

 77/6 ±( 168/6) 72/6± ( 625/6) 21/6±( 671/6) 26/6 ±( 670/6) 21/6± ( 689/6) 22/6±( 601/6) 1روش  

 72/6 ±( 620/6) 26/6±( 670/6) 22/6 ±( 86/6) 22/6 ±( 650/6) 29/6±( 602/6) 20/6 ±( 602/6) 2روش 

 72/6 ±( 678/6) 21/6±( 680/6) 29/6 ±( 609/6) 29/6 ±( 601/6) 20/6 ±( 608/6) 25/6 ±( 690/6) 9روش 

 21/6 ±( 650/6) 93/1 ±( 101/1) 20/6 ±( 697/6) 91/1 ±( 132/1) 90/1 ±( 119/1) 28/6 ±( 619/6) 0روش 

 92/1 ±( 108/1) ↑ 29/6 ±( 600/6) ↓ 91/1±( 120/1) ↑ 25/6 ±( 697/6) ↓ 20/6 ±( 622/6) ↓ 97/1 ±( 111/1) ↑ 5روش 

11
- 

فولد )
3)

 77/6 ±( 628/6) 26/6 ±( 670/6) 21/6± ( 688/6) 72/6 ±( 678/6) 21/6 ±( 680/6) 29/6± ( 655/6) 1روش  

 78/6 ±( 672/6) 26/6±( 671/6) 22/6 ±( 686/6) 21/6 ±( 606/6) 22/6±( 650/6) 29/6 ±( 698/6) 2روش 

 77/6 ±( 682/6) 21/6±( 689/6) 29/6 ±( 650/6) 22/6 ±( 657/6) 29/6 ±( 602/6) 25/6 ±( 622/6) 9روش 

 92/1 ±( 118/1) 93/1±( 100/1) 91/1 ±( 130/1) 20/6 ±( 606/6) 25/6 ±( 698/6) 20/6 ±( 620/6) 0روش 

 22/6±( 601/6) ↓ 29/6 ±( 650/6) ↓ 25/6± ( 601/6) ↓ 91/1 ±( 131/1) ↑ 98/1 ±( 118/1) ↑ 97/1 ±( 110/1) ↑ 5 روش

11
- 

فولد )
0)

 72/6 ±( 672/6) 26/6 ±( 680/6) 21/6± ( 608/6) 22/6 ±( 679/6) 29/6 ±( 652/6) 20/6± ( 607/6) 1روش  

 26/6 ±( 675/6) 22/6±( 680/6) 22/6 ±( 601/6) 29/6 ±( 681/6) 20/6±( 659/6) 20/6 ±( 690/6) 2روش 

 21/6 ±( 602/6) 22/6±( 650/6) 29/6 ±( 608/6) 29/6 ±( 656/6) 20/6 ±( 600/6) 25/6 ±( 691/6) 9روش 

 21/6 ±( 698/6) 93/1±( 127/1) 90/1 ±( 131/1) 29/6 ±( 698/6) 20/6 ±( 627/6) 20/6 ±( 621/6) 0روش 

 91/1 ±( 132/1) ↑ 29/6±( 698/6) ↓ 20/6±( 601/6) ↓ 90/1 ±( 132/1) ↑ 98/1 ±( 117/1) ↑ 97/1 ±( 112/1) ↑ 5روش 

11
- 

فولد )
1)

 72/6 ±( 626/6) 26/6 ±( 679/6) 21/6± ( 680/6) 26/6 ±( 682/6) 21/6 ±( 655/6) 22/6± ( 605/6) 1روش  

 26/6 ±( 670/6) 21/6±( 687/6) 22/6 ±( 600/6) 21/6 ±( 688/6) 22/6±( 609/6) 29/6 ±( 606/6) 2روش 

 26/6 ±( 680/6) 26/6±( 608/6) 22/6 ±( 650/6) 21/6 ±( 650/6) 22/6 ±( 601/6) 29/6 ±( 699/6) 9روش 

 22/6 ±( 652/6) 29/6±( 651/6) 20/6 ±( 697/6) 20/6 ±( 609/6) 25/6 ±( 695/6) 20/6 ±( 627/6) 0روش 

 93/1±( 100/1) ↑ 90/1±( 139/1) ↑ 91/1±( 128/1) ↑ 90/1 ±( 131/1) ↑ 98/1 ±( 120/1) ↑ 98/1 ±( 122/1) ↑ 5روش 

 

 آمده از تبدیل فوریه زمان دست بسامد به -های زمانویژگی

( 2، )بند بیشینه محتمل رگرسیون منطقی با طبقهکوتاه و 

 هووای بُعوود شکسووتال و اعمووال ویژگوویروش دوم شووامل 

( روش 9، )بند بیشوینه محتمول   رگرسیون منطقی با طبقه

های حاصل از تبدیل فوریه زمان سوم شامل تجمی  ویژگی

رگرسویون منطقوی بوا    های بُعود شکسوتال و   کوتاه، ویژگی

( روش چهارم شوامل تجمیو    0، )بند بیشینه محتمل طبقه

هوای  ان کوتاه، ویژگیهای حاصل از تبدیل فوریه زم ویژگی

بُعد شکستال، انتخواب ویژگوی بوه شویوه تجمیو  وزنوی و       

( روش 5و ) بند بیشینه محتمول  رگرسیون منطقی با طبقه

هوای حاصول از تبودیل فوریوه     پنج  شامل تجمی  ویژگی

های بُعد شکستال، انتخواب ویژگوی بوه    زمان کوتاه، ویژگی

بیشینه  بند رگرسیون منطقی با طبقهشیوه تجمی  وزنی و 

   اند. اصالح شده محتمل

 

 بحث. 0

که  کارهای پیشین جز آن شیوه پیشنهادی در مقایسه با راه

بندی نهایی و تشخیص حواالت درد بوا انحوراف    دقت طبقه

هوای محاسوبه   معیار اندک بدست آمده، بلکه سطح ویژگی

بالدرنگ نیز ایجاد شود. فرایند  الگویشده سبب شده یک 

کارآمود   الگووی بندی تا حد زیادی سبب ایجاد یوک  پنجره

قوادر اسوت بوه     تشخیص درد از صدای نووزادان شوده کوه   

هوای مشوابه   رقوابتی در قیواس بوا روش    عنوان یک سامانه

رمبتنی ب الگوهایکه  دیگر در نظر گرفته شود. با وص  آن
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 )ال (

 
 )ب(

بندی درد در نوزادان دقت دستهمحاسبه میزان  0شکل 

 ( تکرار اول و ال : )های اعمال شدهاساس درصد ویژگیبر

 دوم آزمایش انتخاب ویژگی. ( تکرارب)

 

 عالموت  بنودی پنجرهقادر هستند از طریق یادگیری عمیق 

 به صوورت خودکوار   نوزاد صدای طی  توانو ایجاد صوتی 

در زمان آموزش به حج  زیادی  اما، استخراج کنندویژگی 

بووه صووورت تواننوود هسووتند و گوواهی نموویمنوود از داده نیاز

که روش تشخیص درد از  جز آن .سازی شوندبالدرنگ پیاده

صدای نوزاد از یک شبکه پیش تعلی  بهره ببرد کوه بوازه    

و نیز تغییر در  ها و انطباق بخش تصمی نیاز به تنظی  الیه

بور پیچیودگی    عالموت بنودی  هوای گوام پنجوره   اندازه قاب

افوووزود. از سوووویی الگووووریت   محاسوووباتی روش خواهووود

کارهای مشابه دارای دقوت   پیشنهادی در قیاس با دیگر راه

پووذیری آن بووه سووبب و تعمووی تشخیصووی بوواالیی اسووت 

  سازی روی یک مجموعه داده معیار اثبات شده است. پیاده
هوای دیوده   پوذیری بوا در نظور گورفتن داده    قابلیت تعمی 

و اعمال شیوه پیشنهادی در نیول بوه دقوت بهینوه      1نشده

 سنجش شده است. 

های جدید به روش اعمال شوده، اموا   با توجه به اینکه داده

ها نسبت به یکودیگر و نسوبت بوه    اختالف )واریان ( پاسخ

های آزمایشی اندک بوده و ایون نشوان   نتایج حاصل از داده

سطحی پذیری روش پیشنهادی در تشخیص چند از تعمی 


1 Unseen data 

از نکووات برجسووته تحقیووق   یکووی درد در نوووزادان دارد.

بور دقوت تشوخیص اثور بسویار زیوادی       است که بندی  قاب

پوشوانی   داشته و حتی انتخاب طول قاب و نیز میوزان هو   

های دریافوت شوده   یار پاسخسبب شده تا میزان انحراف مع

خوووش  دسووت درد از صوودای نوووزادانتشووخیص  از سووامانه

انتخواب طوول   به بررسوی   5مجموعه شکل تغییرات شود. 

ثانیه طوول   میلی 25پوشانی با انتخاب  و نیز میزان ه  قاب

دهود کوه    است و نشان می پرداختهپوشانی  ه  درصد 06و 

 تری را به دنبال خواهد داشت.  های مناسبخروجی

 

 
 )ال (

 
 )ب(

 سامانهبر دقت نهایی تشخیص  قاباثر انتخاب طول  1شکل 

 ( تکرار دوم.ب( تکرار اول و )ال دهنده درد در نوزادان، ) تشخیص

 

پوشوانی بوه ترتیوب     و ه  قابها، تغییر اندازه در این شکل

های گریه نووزادان در تشوخیص درد در   برای مجموعه داده

  دو بار تکرار آزمایش به نمایش درآمده است.

هوا نظیور گرسونگی،    ها برای برخوی از دسوته  فولددر اغلب 

در  درصود  22های باالتر از درد و ناراحتی بدنی، دقت شک 

چنوین بورای مجموعوه     شووند. هو   بنودی دیوده موی   طبقه

درصد انحوراف   5/1صوتی نمونه، سطح دقت با  های عالمت

تغییرات دارد. توا ویژگوی    درصد 27تا  25معیار در فاصله 

است  (فراکتالشکستال )های بُعد ام مربو  به ویژگی -26

گور تبودیل فوریوه زموان      ها از طریق توصی ژگیو سایر وی

 اند. کوتاه استخراج شده

برای نخستین بار از  عالمتبخش استخراج ویژگی ترکیبی 

 شکسوتال گر تبدیل فوریه زمان کوتواه و نیوز بُعود     توصی 

هوای  تفکیک دسوته گیری را در  بهره گرفته و توانایی چش 

نموووده اسووت. در اغلووب   مختلوو  درد در نوووزادان ایجوواد 
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های متداول اسوتخراج  وه[ از شی29-17های پیشین ] شیوه

خودکار و یا خودکار مبتنی بر یوادگیری عمیوق   ویژگی غیر

هوای  یسه با حجو  کو  ویژگوی   بهره گرفته شده، اما در مقا

هوا قابلیوت    هوای آن شده در این تحقیوق، ویژگوی   استخراج

یک روش انتخاب پذیری ندارند. شیوه پیشنهادی از  تفکیک

هوای  ویژگی کارآمد دیگر استفاده کرده اسوت کوه در داده  

سوازی و نیوز کو     مختل  یادگیری ماشینی قابلیوت پیواده  

هووا را داراسووت. نوعوواً انتخوواب ویژگووی  کووردن حجوو  داده

دیگوری   هوای شویوه پیشنهادی در این تحقیق در تقابل بوا  

ثر بووودن در انتخوواب ؤعووالوه بوور موو [10، 12، 7، 2چووون ]

هوای نهوایی   های موثر، سری  اسوت و بوردار ویژگوی   ویژگی

هوای پُور   ویژگیجوشی  شده از روش وزنی برای ه انتخاب 

هوای پور اثور،    منظوور از ویژگوی  تشکیل شوده اسوت.   اثرتر 

شده  مجموعه صفاتی هستند که در مجموعه بُردار استخراج

بنودی منجور   به دقت باالتری در طبقوه  عالمتاز هر قطعه 

هوا از   با انتخاب خودکار صفات پر اثر و تفکیوک آن  اند.شده

های زائد، تکراری و یا همراه با اثر نامطلوب بور  دیگر ویژگی

یابود و از   بندی، امکان بهبوود تشوخیص افوزایش موی    طبقه

روش انتخواب  پیچیدگی محاسوباتی کاسوته خواهود شود.     

هوای پُور اثور را از    درصد ویژگی 06تا  56ویژگی در حدود 

 شکسوتال شوده توسوط بُعود     های استخراجویژگیمجموعه 

هوای پیشوین بوه کو      در برخی شویوه انتخاب کرده است. 

ها توجهی نشده و در این تحقیق بهبود کردن حج  ویژگی

دقت تشخیص حاالت درد در صدای نووزادان  درصد  5تا  2

 ممکن شده است. 

بند بهینه شده نیز کوه خوود دارای   گیری از یک طبقهبهره

گیووری اسووت، در مقایسووه بووا  االیی در تصوومی سوورعت بوو

 0توا   9سوبب بهبوود    [18، 15، 10، 7] راهکارهای مشابه

ها برای دقوت  دقت تشخیص شده است. برخی روشدرصد 

گیرنود، در  مصوالحه در نظور موی   و سرعت تشخیص نوعی 

که در این روش عالوه بر سری  بودن روش تشخیص،  حالی

های صووتی از صودای   دادهدقت قابل قبولی برای مجموعه 

 .گریه نوزادان فراه  شده است

 

 گیری نتیجه .1

جهت تشخیص درد نوزادان در این مقاله روشی کارآمد در 

پیشوونهاد شود کووه   صووتی  هووای عالموت طریوق تحلیوول  از 

و  پوذیری بواال  بوا قابلیوت تعموی     را یک سامانه توان آن یم

 این زمینهت شمار در شگهای انقابلیت رقابت با سایر روش

هوای مشوابه   در قیاس با شیوهروش پیشنهادی  .تلقی نمود

 بوا  تحلیلفرایند از دقت و سرعت مناسبی برخوردار است. 

شوود و  آغواز موی   صوتی از گریه نووزاد  عالمت بندی پنجره

با تجمیو   را استخراج ویژگی  های زمانی روالگاماساس بر

موان  تبودیل فوریوه ز  گرهوای   های حاصل از توصی ویژگی

ی هوا . اثور ویژگوی  دهود موی  صوورت  عد شکسوتال و بُ کوتاه

د کووه نووبررسووی شووده و نشووان از آن دار اسووتخراج شووده

پوذیری  دارای خاصویت تفکیوک  های استخراج شده  ویژگی

از  گیری وزنیرایهستند. با اعمال روش  اطالعاتی مناسبی

، امکان کاهش ابعاد فراه  شده و سه روش صافی )فیلتری(

هوا قابول   از حجو  ویژگوی   درصود  56توا   ه کهمشخص شد

رگرسویون  شیوه بهبود یافتوه  کاستن است. دقت به واسطه 

گیوری   توا حود چشو     بند بیشینه محتمول  منطقی با طبقه

تشووخیص درد از گریووه هووای مختلوو  توانسووته بوورای داده

و انتخاب طوول   بندی پنجرهشود. فرایند ثر واق  مؤ نوزادان

ها نیز توا حود زیوادی بور      آن پوشانی و نیز میزان ه  هاقاب

است. عالوه بور دقیوق   بوده بندی اثرگذار بهبود دقت طبقه

باالست بندی بودن روش در تشخیص، میزان سرعت طبقه

موورد  بالدرنوگ  توانسوته بوه عنووان یوک روش      در عملو 

استفاده قرار گیرد. نویسندگان در آینده قصد دارنود دقوت   

های مختل  دیگری بهبود دهنود و  بندی را برای دادهطبقه

 از میزان پیچیدگی محاسباتی روش بکاهند.   
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Abstract 

In contrast to other automatic pain detection methods for infants, the diagnosis of pain through sound 

analysis to understand the infant's condition has not received much attention. Although extracting 

appropriate features from infant sounds when crying leads to desirable classification results, this 

requires sufficient knowledge of the features acquired and an effective selection of attributes. In this 

paper, several descriptors are proposed for extracting discriminative information and weighting voting 

in feature selection. Also, the improved logistic regression method with maximum likelihood to 

classify the type of pain was employed. The proposed method was evaluated by an infants sound 

dataset. A total recognition of 96.6% has been achieved in classifying five different levels of pain 

sense using different types of features. The results indicate that the optimized classification is 

significantly more effective than similar solutions in terms of diagnostic accuracy. Challenges such as 

uncertainty and the high classification errors, which often occur with the application of unseen data, 

have been addressed due to the adaptation ability of the proposed method. The comparative analysis 

illustrates the fact that by using the suggested method combined with perceptual features, significant 

progress has been made in the performance of multilevel diagnosis. 

 

Keywords: Pain recognition, Infant cry, Sound processing, Feature extraction, Weighting voting, 

Optimized classifier. 
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