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Abstract 

Cardiac sounds are produced by the mechanical activities of the heart and provide useful information 

about the function of the heart valves. Due to the transient and unstable nature of the heart's sound and 

the limitation of the human hearing system, it is difficult to categorize heart sound signals based on 

what is heard from a stethoscope. Therefore, providing an automated algorithm for primary diagnosis 

of heart disease by analytic use of heart sound signals is very valuable. In this paper, an automated 

method for classifying cardiac sounds using signals recorded from a phonocardiogram is presented. In 

the proposed method, the Mel frequency cepstral coefficients along with wavelet-based features are 

extracted from the heart sound signals. In the next step, the most informative features are selected 

using the Sequential Forward Floating Search (SFFS) algorithm. Finally, the selected feature set is fed into 

the classifier, support vector machines, to classify heart sounds. The performance of the proposed 

method was evaluated using a public dataset presented by the organizers of the the PhysioNet/CinC 

Challenge 2016. The proposed method provided an average MAcc of 88.15%, an average sensitivity 

of 92.74% and an average specificity of 83.56% in the classification of cardiac sounds. The results 

show that the proposed method has better performance than the best available methods and is a 

suitable tool in the analysis of heart sounds. 
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هایمبتنیبربندیخودکارصداهایطبیعیوغیرطبیعیقلبیباترکیبویژگیطبقه

 جیسیپیهایعالمتشدهازضرایبکپسترالاستخراجتبدیلموجکو


3پور،مجتبیغالمی2امیرقاسمی،0*اصغرزارعی
 برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرسدانشکده مهندسی . 1

 برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتیدانشکده . 2

 خواجه نصیر الدین طوسیدانشگاه کامپیوتر،  دانشکده مهندسی. 3

 11/20/1021: یرش، پذ22/22/1021: یافتدر

 

چکیده
کنناد.   هاای قلبای فاراهی مای     شوند و اطالعات مفیدی در رابطه با عملکرد دریچه های مکانیکی قلب ایجاد می صداهای قلبی در اثر فعالیت

شاده ا    هایی براساس صداهای شانیده  صدای قلب و محدودیت شنوایی گوش انسان، یافتن نشانه عالمتدلیل ماهیت گذرا و غیرایستان  به

منظاور فاراهی    صادای قلاب باه    عالمتصدای قلب امری دشوار است. بنابراین، تجزیه و تحلیل   های عالمتبندی  گوشی پزشکی برای طبقه

بندی  نمودن یک الگوریتی خودکار برای تشخیص اولیه بیماری قلبی کاری بسیار ار شمند است. در این مقاله یک روش خودکار برای طبقه

 بساامد ضرایب کپساترا   شده ا  دستگاه فونوکاردیوگرام ارائه شده است. در روش پیشنهادی  های ضبط عالمتصداهای قلبی با استفاده ا  

 بهتارین  بعادی،  ی مرحلاه  در. شاوند  صدای قلبی اساتخرا  مای   عالمتهای مبتنی بر تبدیل موجک ا   به همراه ویژگی سی( سی اِف )اِم مِل

هاای   گردناد. سارانجام، مجموعاه ویژگای     انتخاب میاِس(  ف اِ اِف )اِس جلو روبه ترتیبی جستجوی الگوریتی ا  استفاده با ها ویژگی ا  مجموعه

بنادی شاوند. عملکارد روش     اعما  شده، تاا صاداهای قلبای طبقاه     اِم( وی )اِس های بردار پشتیبان بند ماشین ورودی طبقهشده به  انتخاب

، فیزیونت( ارائه شده تارگاهدر  2212پیشنهادی با استفاده ا  مجموعه داده عمومی که توسط برگزارکنندگان چالش صداهای قلب )چالش 

 12/83و میاانگین اختصاصایت    درصد 10/22، میانگین حساسیت درصد 11/88برابر با  سی سی اِی اِم نار یابی شد. روش پیشنهادی میانگی

دهناد کاه روش پیشانهادی دارای عملکارد بهتاری نسابت باه بهتارین          بندی صداهای قلبی فراهی کرد. نتایج نشان می را در طبقهدرصد 

  ی قلبی است.های موجود است و ابزاری مناسب در تجزیه و تحلیل صداها روش

 

  .اِم وی اِسبند  های آنتروپی، طبقه ، تبدیل موجک، ویژگیسی سی اِف اِمصدای قلبی، ضرایب  عالمت :هاکلیدواژه

 

قدمهم.0

اصالی افازایش    عوامال عروقای یکای ا     -های قلبی بیماری

شاوند.   محساوب مای   سراسار دنیاا  میار در    و  میزان مار  

ا   درصاد  32شاده سااهنه حادود    آمارهای منتشراساس بر

عروقای اتفااق    -های قلبی کل مر  و میرها در اثر بیماری

هستند  یصیتشخ هایابزار یکیقلب  یصداها. [1] افتد می

مرباو  باه    یقلبا  یها بیا  آس یعیوس فیتوانند ط یم که

[. 2را نشان دهناد ]  قلبیهای  چهیدر های مرتبط با یماریب

هاای   فان  شنیدن صداهای مربو  به قلاب انساان یکای ا     

سنتی در علی پزشکی است که امارو ه های باا اساتفاده ا      


 :نویسنده پاسخگو asgharzarei1993@gmail.com 

شود. تحلیل صداهای قلبای   انجام می 1دستگاه استتسکوپ

هاای   به وسیله گوش دادن توسط متخصصان جاز  مهاارت  

شود که وابساته باه تجرباه فارد      بسیار سخت محسوب می

ها چندین  متخصص است. با توجه به اینکه در برخی ا  با ه

شاود،    مان ا  قفساه ساینه شانیده مای     صورت هی صدا به

ی قلبی امری دشوار گیری در مورد صداها تحلیل و تصمیی

. [3]بوده و به تصمیی شخصیِ فرد متخصص وابسته اسات  

های صوتی قلاب باا اساتفاده ا      عالمتبندی خودکار  طبقه

توجهی دقت  صورت قابل تواند به افزاری می های نرم الگوریتی

و صااحت تشااخیص را افاازایش داده و بااه عنااوان مرجاا   


1 Stethoscope  

مقالهپژوهشی
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تفاده قارار  ماورد اسا   ،یکسانی برای مراجعات مکرر بیماران

 گیرد.  

 دساتگاه فونوکااردیوگرام   با استفاده ا قلب  یضبط صداها

قلبای   یصاداها  لیا و تحل پاردا ش  امکاانِ  ،1جی( سی )پی

 میسار را هاای قلبای    بیمااری خودکاار   صیتشاخ منظور  به

هااای صااوتی قلااب را  عالمااتایاان دسااتگاه  .[0کنااد ] یماا

اساس نوسانات صوتی ناشای ا  گاردش خاون در ناحیاه     بر

هاای   عالمات کناد. بناابراین،    گیاری مای   قفسه سینه اندا ه

شده توسط این دستگاه حااوی اطالعاات مفیادی ا      ضبط

هاای   د در تشخیص بیمارینتوان می هستند وگردش خون 

د. در یاک  نا مرتبط با قلب و عروق مورد اساتفاده قارار گیر  

هاای صاوتی قلاب باه دو بخاش       عالمتبندی کلی،  تقسیی

( تقسایی  2S( و صادای ثانویاه )  1Sمجزای صادای اولیاه )  

های مکانیکی قلبی  شوند. صداهای قلب به دلیل فعالیت می

 -وجود آمده در گره سینوسای  به برقیهای  تپدر پاسخ به 

اسااس فعالیات قلاب و نحاوه     شاوند. بر  دهلیزی ایجاد مای 

صادای متفااوت شاامل    چهاار  در آن،  برقیهای  تپانتقا  

صاادای اولیااه، صاادای ثانویااه، سیسااتو  )صاادایی کااه در 

دهاد( و   حدفاصل بین صدای اولیه و صدای ثانویاه ر  مای  

دیاستو  )صدایی کاه در حدفاصال باین صادای ثانویاه و      

تاوان ا  قلاب شانید.     میرا دهد(  صدای اولیه بعدی ر  می

است باعا    های مکانیکی قلب ممکن این، فعالیت  بر  عالوه

( و 3Sایجاد صاداهای دیگاری مانناد صادای ساوم قلاب )      

( شوند که این صداها باه صاداهای   0Sصدای چهارم قلب )

بنادی   طور کلی طبقاه  . به[1]ضعیف قلبی معروف هستند 

در  جای  سای  پای هاای   عالمات صداهای قلبی با استفاده ا  

تواند مناسب باشاد،   کردن تشخیص و درمان اولیه می غربا 

روشای کاامالغ غیرتهااجمی باوده و در آن      این دلیل کهبه 

ایان،    بر  هزینه، آسان و مطمئن است. عالوه سا ی کی غربا 

تاوان   هاای صاوتی قلاب مای     عالمات با استفاده ا  پردا ش 

هاا و اخاتالهت کااری قلاب      نظمای  اطالعات مفیدی ا  بی

فراهی نمود. بنابراین، ارائه روشی خودکار بارای پاردا ش و   

شااده توسااط دسااتگاه    بناادی صااداهای ضاابط   طبقااه

فونوکاردیوگراف ا  اهمیت باهیی برخوردار است. باا وجاود   

بندی خودکار صداهای  تحقیقات بسیار در این  مینه، طبقه


1 PCG; PhonoCardioGraph 

نشده باقی ماناده اسات.    عنوان چالش حل قلبی هنو  هی به

این مسئله باه عناوان موضاو ِ     2212تا جایی که در سا  

 .[2]فیزیونت مطرح شد  اهتارگچالش جهانی در 

در  یقلبا  یها یا  ناهنجار یاریبسطور که گفته شد  همان

. ایاان اماار شااوند یقلااب ماانعک  ماا یصاادا یهااا عالماات

 لیا و تحل هیا را با تجز ی و عروقیقلب های یماریب صیتشخ

باه  ، نیکناد. بناابرا   یما  ریپذ قلب امکان یصدا یها عالمت

 کیا  توساعه ، یقلبا  یها یماریب صیکمک به تشخ منظور

با قلب  هایصداخودکار  پردا ش یبرا یا انهیرا یِابزار کمک

 کااری بسایار ار شامند    جای  سی پیهای  عالمتاستفاده ا  

 کیو پاتولوژ یکیولوژیزیاطالعات فدر مطالعات قبلی است. 

ا   مصانوعی  هاوش و  عالمتپردا ش  یها فن با استفاده ا  

یکی ا  اهاداف  [. 8-1] ندا استخرا  شده جی سی پی عالمت

 جای  سای  پی های عالمت استفاده ا  در مطالعات دهه اخیر،

قلاب باا    یصادا  یهاا  عالمتخودکار  لیو تحل هیتجز برای

ا  راه دور باا   ی، پزشاک نیا است. عالوه بر ا انهیاستفاده ا  را

هوشامند   یهاا  و تلفن یکیالکترون یها توسعه استتوسکوپ

 دو چنادان کارده  هاای خودکاار را    نیا  به توسعه الگوریتی

 یبناد  قلب با هدف طبقه یصدا لیلو تح هی[. تجز2است ]

 یبارا  و شاود  یانجاام ما   جای  سای  پی یها عالمتخودکار 

قلب  یصدا یبند مهی است. طبقه اریبس یمقدمات صیتشخ

 بنادی  ییمرحله تقسا  نیمعموهغ شامل سه مرحله است. اول

قلاب، ا    یاساسا  صداهای مرحله نیادر قلب است.  یصدا

(، کاه ا   2S)قلب دوم صدای ( و 1Sاو  قلب ) یجمله صدا

ا   ،قلاب هساتند   یصاداها  یکیولاوژ یزیمهی ف یها یژگیو

باا وجاود انجاام مطالعاات     . شاوند  سایر صداها تفکیک مای 

چناان   های  یقلب هایصدا بندی یی، تقسبسیار در این  مینه

 زیبرانگ کار چالش کهنو  هی یپر سر و صدا  طیمح کیدر 

   .هستند

ی  های صاوتی قلاب، در مرحلاه    عالمتبندی  بعد ا  تقسیی

 2Sو  1Sهااای خااان ماننااد   هااا ا  بخااش بعاادی ویژگاای

شااوند. بنااابراین، اسااتخرا  ویژگاای باارای   اسااتخرا  ماای

. شاود  انجاام مای   یبناد  ییتقسا  جینتاا  براساس یبند طبقه

 عالمات های بسیاری برای استخرا  ویژگی ا   تاکنون روش

در حالات  ارائاه شاده اسات.     مقاهت موجوددر  جی سی پی

: شامل یاصل گروهسه توان در  های موجود را می کلی روش

[ و 11] بسامدهای حو ه  روش[، 12 مان ]های حو ه  روش
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بنادی   تقسیی [12] بسامد -حو ه  مانبر  یمبتن یها روش

 تبادیل [ ا  13] نویسندگان در مقالاه  . به عنوان مثا ،کرد

باردار   هاای  نیقلب و ماش یصدا یبند تقسیی یموجک برا

. اساتفاده کردناد   ی صداهای قلبای بند طبقه یبرا بانیپشت

 یراباا را درصااد 21صااحت  در ایاان مطالعااه نویسااندگان

گازارش   «کیا پاتولوژ»و  «یعا یطب» یصاداها  یبند طبقه

 ماان ثبات    طور هی به که 1جی سی ای عالمتکردند. وجود 

چرخاه  در مرج   نقا فراهی نمودن تواند با  یماست، شده 

خشد. به عناوان مثاا ،   برا بهبود ب یصیعملکرد تشخ یقلب

و کوتاه مادت   هیفور لی[ ا  تبد10]پژوهشگران در مطالعه 

 باه منظاور  قلاب   یمرباو  باه صادا    یبساامد  یها یژگیو

باا کماک نقاا     صداهای قلبای   یبند طبقه و یبند تقسیی

و  یاو  لای  ، آقای2212در سا  . پرداختند جی سی ایمرج  

و  یبنااد تقساایی یهااا روشجااامعی باار ماارور  همکاااران

قلب فقاط   یصدا یبند [. طبقه11]انجام دادند  یبند طبقه

چاالش   باه عناوان   راغیا اخ جای  سی پی عالمتبا استفاده ا  

تاوان   کلی می طور به [.2] مطرح شد فیزیونت تارگاهتوسط 

 یبناد  تقسایی ساعی در   یشانهاد یپ یها تییالگور گفت که

 کیساتول یو فواصل س 1S، 2S های قلبی به چرخه یصداها

وجاود اینکاه اساتفاده ا      باا  .دارناد مربوطاه   کیاستولیو د

هاای مناسابی بارای     باا ه  ،یبناد  ییسا تقهای  روش نیچن

کاه ممکان اسات در    کناد )  را فراهی مای  استخرا  ویژگی

ی دگیچیپ(، دنباش دیقلب مف یعیطبریغ صداهای ییشناسا

هادف  [. 12د ]شاو  یما  جادیا یتوجه  قابل یبار محاسبات و

 قیا دق یِبناد  طبقاه  سانجیِ  بعضی ا  مطالعات دیگر امکان

 باه صاداها   بنادی ییشاده بادون تقسا    ضبط یقلب هایصدا

های خان مانند سیستولیک، دیاستولیک و غیره است.  با ه

 یآنتروپا ا  ویژگای   و همکاران هنگلِی به عنوان مثا  آقای

 ی طبیعاای وقلباا یصااداها یبنااد طبقااهباارای موجااک 

. با وجود مطالعات گسترده [11]استفاده کردند  طبیعیریغ

کاار   کیا قلب هنو   یصدا یژگی، استخرا  ودر این  مینه

باودن و تناو      ایساتان ریا  غ یاست که ناشا  زیبرانگ چالش

فرآیناد   ا  مرحلاه  نیاسات. آخار   جای  سای  پی یها عالمت

هادف آن  . تاسا  یبناد  طبقاه هاای قلبای    عالمتپردا ش 

هااای  براساااس ار یااابی ویژگاای انتخاااب کااالس مناسااب


1 ECG 

معماو  ماورد اساتفاده در     یها است. روش استخرا  شده

تارین   نزدیاک  k ی شاامل روش قلبا  هایصادا  یبناد  طبقه

، درخات  ی، شابکه عصاب  رکوفما یمخف الگوی یگی،همسا

 .هستند 2اِم وی اِس و گیری ییتصم

بنادی خودکاار    در این مطالعه، یک روش جدید برای طبقه

صااداهای طبیعاای و غیرطبیعاای قلباای بااا اسااتفاده ا      

روش  واره طارح بلوک شود.  ارائه می جی سی پیهای  عالمت

طاور   نمایش داده شده است. هماان  1شکل پیشنهادی در 

ضرایب کپسترا  شود، در روش پیشنهادی  که مشاهده می

ها به عنوان ویژگای   و مشتق آن 3(سی سی اِف اِم) مِل بسامد

اسااتخرا   جاای ساای پاای عالمااتمِاال ا   بسااامددر حااو ه 

های آنتروپی فا ی، آنتروپای   این، ویژگی  بر  شوند. عالوه می

ای، کشااایدگی و چاااولگی ا   تقریبااای، آنتروپااای نموناااه

هاای   عالمت یرباندهای تبدیل موجک ) یرباندها ا  تجزیه 

شاوند(    یربانادهای مختلاف حاصال مای    باه   جای  سای  پی

شوند. در نهایات یاک باردار ویژگای واحاد ا        استخرا  می

شاود. در   شده حاصل مای  های استخرا  ترکیب تمام ویژگی

ها با اساتفاده ا    ی بعدی، بهترین مجموعه ا  ویژگی مرحله

 الگوریتی انتخااب ویژگای جساتجوی ترتیبای رو باه جلاو      

شااوند. در نهایاات بهتاارین   ماایانتخاااب  0(اِس ف اِ اِف اِس)

)باا   اِم وی اِسبناد   ها با اساتفاده ا  طبقاه   مجموعه ا  ویژگی

تاااب  هسااته گاوساای( در دو گااروه صااداهای طبیعاای و    

   شوند. بندی می غیرطبیعی طبقه

توان در موارد  یر خالصاه   های مطالعه حاضر را می نوآوری

 کرد؛

تقریبای،  های آنتروپی فاا ی، آنتروپای    ویژگیاستخرا  ( 1

تبدیل   یرباندهای ای، کشیدگی و چولگی ا  نمونه آنتروپی

برای اولین بار  جی سی پیهای  عالمتتحلیل  جهت موجک

 .ندا در این مطالعه انجام شده

هاای مبتنای بار     های آمااری باا ویژگای    ترکیب ویژگی( 2

با  ها نتخاب بهترین مجموعه ا  ویژگیمِل و ا بسامدضرایب 

 .اِس ف اِ اِف اِساستفاده ا  الگوریتی 

بنادی صاداهای    ارائه یک الگوریتی خودکار برای طبقاه ( 3

 طبیعی و غیرطبیعی قلب.


2 SVM 
3 MFCC 
4 SFFS; Sequential Forward Feature Selection 
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قلبی. صدایهای  عالمتبندی  روش پیشنهادی برای طبقه واره طرحبلوک  0شکل



هاوروشمواد.2

مجموعهداده.2-0

مساابقه در   برگزارکننادگان کاه   یا داده گااه یپامشخصات 

 [ 11] منبا   طاور مفصال در   باه  اختیار عموم قارار دادناد،  

داده شاامل   گااه یطاور خالصاه، پا   شرح داده شده است. به

( اسات کاه دارای   جای  سی پیی قلبی )صوت عالمت 3113

. هساتند  هیا ثان 122تاا   1 یدر باا ه  ماان  های متغیر  طو 

و  A،B  ،C،D  ،Eداده مختلاف )  مجموعه ششها ا   عالمت

F مجموعاه   ،برگزارکننادگان چاالش   .اناد  شده یآور ( جم

  ا مجموعاه  چهاار  یها عالمترا با  یا جداگانه آ مونداده 

داده  مجموعاه دو  نیچنا  و های  مذکور داده مجموعه شش

کردنااد.  ایجاااد( Iو  B،C ،D ،E  ،G) گااریمسااتقل د

ای  گونه به آ مونهای آمو شی و  بندی مجموعه داده تقسیی

صاورت   ای ا  یاک فارد باه    انجام شده است کاه هاید داده  

نباشااد.  آ مااون مااان در هاار دو مجموعااه آمو شاای و  های 

طور که گفته شد، مجموعه داده آمو شی شامل شش  همان

ها در این  عالمت( است. طو  Eالی  Aمجموعه مختلف )ا  

هاا ا    ثانیه متغیر است. داده 122الی  1ها ا   مجموعه داده

اند. ا  هر فرد ممکان   سا  ثبت شده افراد خردسا  و بزر 

شده باشد. هر کدام ا   است یک الی شش صدای قلبی ثبت

 است. جی سی پی عالمتها فقط شامل یک لید ا   ثبت

 2028در این مقاله بخشای ا  پایگااه داده ماذکور شاامل     

صادای غیرطبیعای اساتفاده شاده      232صدای طبیعای و  

هاایی   ا  افراد ساالی و داده  طبیعیهای  است. مجموعه داده

اند.  با برچسب غیرطبیعی ا  افراد با بیماری قلبی ثبت شده

هرتاز اسات.    2222شده  های ثبت عالمتبرداری  نر  نمونه

ها در مجموعه داده آمو شی دارای  ل اینکه همه ثبتبه دلی

برچسااب سااالی و غیرسااالی هسااتند، هاادف ایاان مطالعااه  

های موجود به دو گروه سالی و  عالمتبندی مجموعه  طبقه

بیمار است. ه م به ذکر است که کالس سوم باا توجاه باه    

در ایان مطالعاه   دف مطالعه در نظر گرفته نشاده اسات.   ه

ی قلبا  صداهایثانیه( برای تحلیل  1) عالمتترین طو   کی

های صاوتی ساالی و    عالمت ای ا  است. نمونه استفاده شده

 نمایش داده شده است. 2شکل غیرسالی در 

 
هاپردازشداده.پیش2-2

، جای  سای  پای های  عالمتدر این مرحله ا  تجزیه و تحلیل 

است که ا  منااب  داخال و   ها و تداخالتی  فههدف حذف نو

قلاب در   عالمات صاوتی  شاوند. اگار    ایجاد مای  خار  بدن

شاود کاه    گاه فار  مای   سروصدا ثبت شود، آن محیطی بی

 عالمات صاوتی  ی شدن ا فهنوفقط مناب  داخل بدن موجب 

شوند. با توجه باه نتاایج مطالعاات قبلای، ا  یاک       قلب می

های قطا  بااه و    بسامدگذر به ترتیب با  میان (فیلترصافی )

اساتفاده شاده   فاه  نورای کااهش  هرتز با  21و  022پایین 
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 1222هرتز به  2222برداری ا   چنین، نر  نمونه است. هی

 .هرتز کاهش یافته است
 

 
 )الف(

 
 )ب(

ب( غیرطبیعی. )الف( طبیعی و ) های  عالمتای ا   نمونه 2شکل

شکل )الف( عالمت صوتی ثبت شده ا  یک فرد سالی و شکل )ب( 

 .دنده بیمار را نمایش میعالمت صوتی قلب یک فرد 

 

استخراجویژگی.2-3

تارین مراحال در پاردا ش     استخرا  ویژگای یکای ا  مهای   

صدای قلاب اسات. در ایان مرحلاه مشخصااتی ا        عالمت

هاای   بنادی  طبقاه ها که موجب ایجااد تماایز باین     عالمت

ند. در این بخش، بعاد ا   گرد شود، استخرا  می مختلف می

ای،  ثانیه پنجهای  های موجود به بخش عالمتبندی  تقسیی

های مبتنی بر تبادیل   به همراه ویژگی سی سی اِف اِمضرایب 

شااوند.  اسااتخرا  ماای جاای ساای پاای عالمااتموجااک ا  

 تار  بایش کارایی بسیار مفیدی در  سی سی اِف اِمهای  ویژگی

هااای صااوتی دارنااد.  عالمااتهااای پااردا ش انااوا    مینااه

تبادیل موجاک اطالعاات    های مبتنای بار    چنین، روش هی

در اختیاار قارار    بساامد  -بسیار ار شمندی ا  حاو ه  ماان  

صاورت کامال    ها به دهند. در ادامه هر کدام ا  این روش می

 شوند. شرح داده می

 

(سیسیاِفاِم)مِلبسامدضرایبکپسترال.2-3-0

 ا ستخرا ایبر عالمااات اری،گذهپنجرو  یبندقاااب ا   پ 

 یندر ا پایه هاای  یژگیوا   گاروه  یک. ستا دهماآ یژگیهاو

در  صلیا ابتکاااار. هستند سااای سااای اِف اِم یباضر ،تحقیق

 شگو انخوا   برگرفته، ساای  ساای اِف اِم یباضر ا ستخرا

  .ستا رگفتا فهی و یافتدر در ننساا

در  دااااتمنرقد اریزاااابا هاااابرا  یباضرن یا مسئله همین

 صاوتی هاای   عالمت شناخت باو  دا شپر یها هحو تمامی

 ضااااارایب ا ستخرا ندرو شاااااکل در . ستا دهکر تبدیل

 .داده شاده اسات   نمایش صاورت خالصاه   باه  سی سی اِف اِم

 ا ستخرا ایبر شاود،  مشااهده مای   شکل طور که در  همان

  عماا عالمت بر یهرفو دیلاتباو ،  هامرحلدر  یباضر ینا

 مِل سمقیا هاب هدامآ تاسد هاب طیف انتو سپ . دمیشو

 گرفته یتیرلگا ،مِل بسااامد هردر  انتوو ا   دمیشو نگاشته

  هوااااااااح به یتمیِ مِلرلگا طیف خرآ مرحله. در دشو می

 نمایش ،تتبدیال ینا نتیجه. دشو می هدااااندابرگر نااااام 

 طیفی ییژگیهاو که ستا صااوتی عالماات طیف ا کپستر

 گیاری  انادا ه  وبیاا خ هابرا  جی سی پی عالمتا   قاب یک

باه   سای  سی اِف اِمضریب او   13در این مطالعه ا  . کند می

به عنوان  سی سی اِف اِمضریب مشتق او  ضرایب  13همراه 

ویژگاای بااا  22ویژگاای اسااتفاده شااده اساات. در مجمااو  

 استفاده ا  این روش استخرا  شده است.

 


 .سی سی اِف اِمروش استخرا  ضرایب  واره طرحبلوک  3شکل

 
هایمبتنیبرتبدیلموجکویژگی.2-3-2

، سای  سای  اِف اِمدر بخش استخرا  ویژگی، عالوه بر ضرایب 

های مبتنی بر تبدیل موجک نیز استخرا  شدند. در  ویژگی

ای ا   ثانیاه  پانج هاای   این روش، ابتدا هار کادام ا  بخاش   

وسیله تبدیل موجک باه  یربانادهای    به جی سی پی عالمت
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های غیرخطی مانناد   شود. سپ ، ویژگی مختلف تجزیه می

، [18]ای  ی فا ی، آنتروپی تقریبای، آنتروپای نموناه   آنتروپ

کشاایدگی و چااولگی ا  هاار کاادام ا   یرباناادها اسااتخرا   

و  1شوند. در روش تبدیل موجک تعداد ساط  تجزیاه    می

. بناابراین،  ندبه عنوان موجک مادر انتخاب شد 01سیی تاب 

، به جی سی پی عالمتای ا   ثانیه پنجهای  هر کدام ا  بخش

د. در اداماه  نشاو  تجزیه مای  D 1الی  D 1و  A 1 یرباند  شش

هاای مبتنای بار آنتروپای شارح داده       مبانی ریاضی ویژگی

 د.نشو می

 

تقریبیآنتروپی.2-3-2-0

 باارای یااک روش آماااری اساات کااه   2تقریباای آنتروپاای

باودن یاک    رمنظییتصادفی بودن و یا غ میزان سا ی کمی

کاه آنتروپای تقریبای آن     یعالمتا . رود یما کاار   هب عالمت

تری اسات   دارای خاصیت تصادفی بودن بیش ،تر باشد بیش

کااه  یعالمتاادر آن باااهتر اساات، و بااالعک   ینظماا یو باا

تاری   اسات دارای نظای بایش    تر نییآنتروپی تقریبی آن پا

 .کناد  یاست یا در حقیقت ا  یک الگوی مانظی پیاروی ما   

اده نحااوه محاساابه مقاادار ایاان ویژگاای در ادامااه شاارح د 

Xشااود. در ایاان ویژگاای ابتاادا بردارهااای     ماای ( تااا  1(

X (N -m + ، بدسات  شاوند  یما  یار تعریاف    صورت بهکه  1(

 :آیند می

(1                      ) X (i) =  u (i)  , u (i )  ,..., u (i m )   

 i N m

  

   

1 1

1 1
 

Xدر این رابطه (i)  موردنظر عالمتسری  مانی ،m   بعاد و

N  فاصاله باین  هستندطو  سری  مانی .X (j) وX (i)   باا

 :شود یما  رابطه  یر محاسبه  استفاده

(2                    )
 d X (i)  , X (j)  =

 u (i k )  - u ( j k )  m ax
k , ,...,m

     


1 1
1 2

 

Xبرای یک بردار (i) مقاادیر   شده دادهm
V (i)  وm

V (i )
1   باا

 :دنشو یماستفاده ا  تعاریف  یر محاسبه 

(3              )
 

 

m
v (i)=num ber of d X (i)  , X (j) r ,

m
v (i)=num ber of d X (i)  , X (j) r

m







1

1

 

تجرباه   حساب  برای است که مقدار آستانه rدر روابط فوق 

صورت به
/

r std 0  مقدار std شود و در آنانتخاب می 25


1 Sym4 
2 ApE; Approximate Entropy 

هاای   انحراف معیاار پنجاره ورودی اسات. ساپ  احتماا      
m

i
C (r mو  (

i
A (r  آیند:دست میمطابق با روابط  یر به (

(0                                          )
m

m

i

v (i)
C (r )  =  

N m  1
 

(1                                          )
m

m

i

v (i)
A (r )  = 

N m



 

1

1
 

mی بعدی انادی   در مرحله
( r )   بارایm

i
C (r و انادی    (

m
( r )




mبرای  1

i
A (r)      با اساتفاده ا  رواباط  یار محاسابه

 د:نشو می

(2                     ) 
N m

m

i

i

m
(r )  =  ln C (r )

N m

 




 


1

1

1

1
 

(1                    ) 
N m

m

i

i

m
(r )  =  ln A (r )

N m

 






 


1

1

1 1

1
 

 آید:می دست به یر  صورت بهآنتروپی تقریبی  تینها در

(8                         )m m
ApEn(m ,r,N ) =  (  r )  - (r )


 

1
 


 ایآنتروپینمونه.2-3-2-2

گیار خاوبی بارای    ینکاه آنتروپای تقریبای انادا ه    ا وجود با

یولوژیکی است، یکای ا  ایارادات   های فیزعالمتپیچیدگی 

چناین در آنتروپای    است. هی rوابستگی  یاد به مقادیر  آن

باا خاودش نیاز     عالمات تقریبی به دلیل اینکه شباهت هر 

شود. برای حل این  یمایجاد  گرایششود، یک  یممحاسبه 

ای  مشاابه یار  گ انادا ه  [18]مشکل، پژوهشگران در مطالعه 

نظمی سری  مانی به ناام آنتروپای    یببرای محاسبه میزان 

ای با اعماا  شار    استفاده کردند. آنتروپی نمونه 3یا نمونه

i j ا  خااود تطبیقاای موجااود در ( 2) یطبااق رابطااه

 گرایشکند و تخمینی بدون آنتروپی تقریبی جلوگیری می

 دهد.  در اختیار قرار می عالمتنظمی ا  میزان بی

(2                      ) 

 

m
v (i)  =  num . of d X (i)  , X (j) r  ,

m
v (i)  =  num . of d X (i)  , X (j) r  ,

m







1

1

 

ای این اسات   آنتروپی تقریبی با آنتروپی نمونه تفاوت دیگر

بااردار او  را در نظاار   N-mای،  کااه در آنتروپاای نمونااه  

 یار تغییار    صورت به (3)ی یگر رابطهد  عبارت بهگیرند.  می

 کند.می

(12                   ) X (i) =  u (i)  , u (i )  ,..., u (i m )

 i N m

  

  

1 1

1
 

 شود:صورت  یر محاسبه می ای بهدر نهایت آنتروپی نمونه


3 Sample entropy 
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(11 )             
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آنتروپیفازی.2-3-2-3

 شده  یمعرففا ی در ریاضی  هینظرآنتروپی فا ی بر مبنای 

خصوصیات آنتروپی است. ا  ی رخطیغاست و یک شاخص 

نشدن آن در برابر تغییر مقدار  بودن و محدود  فا ی ضدنوفه

اسات   دیجد ریگاندا ه کی یفا  یآنتروپها است.  سنج شبه

را انادا ه   عالمات  کیا ( ینظما  یبا  ای) یدگیچیپ زانیکه م

در آنتروپی فا ی مفهوم درجه عضویت با یکای ا   . ردیگ یم

نمایی تواب  خانواده 
n

m
exp d / r

ij

 
 

 

، تااب  فاا ی   عنوان به 

الگاوی   براسااس ی فا ی شاباهت دو باردار   ریگ اندا هبرای 

هاای  . آنتروپی فا ی برای توصیف ویژگیشود یماجرا  ها آن

تشخیص بیماری قلبی ا  روی  نهی م در جی سی پی عالمت

بار در این مطالعه اساتفاده شاده    صداهای قلب، برای اولین

مشاابه موجاود )آنتروپای     ریگ اندا هاست. همانند دو روش 

ای(، آنتروپی فا ی لگاریتی طبیعی تقریبی و آنتروپی نمونه

نموناه باا    mا  احتما  شرطی است، کاه میازان شاباهت    

1m+ دهد. باا وارد کاردن مفهاوم     نمونه بعدی را نشان می

را توساط آنتروپای    دو باردار ت میزان شباه توان یمفا ی، 

 یر  صورت به ریگ اندا هفا ی تعریف کرد. روند محاسبه این 

 : است

mی هاا  داربر عالمتنمونه ا   mابتدا برای  -
X

i
 صاورت  باه  

 :دشو یم یر ساخته 

(12                ) 
m

X  = u (i), u (i ), ..., u (i m )  - u (i)
i

  1 1 0 

uدر ایاان رابطااه  (i)  : i N 1  عالمااتسااری  مااانی 

ا  هرکاادامو  اساات مااوردنظر m
X  , i= ,...,N -m +

i
1 هااا  1

uتوالی ا  مقادیر mی  دهنده نشان (i)  کاه ا    باشاند  یماi- 

و مقادار متوساط باردار ورودی     شوند یممین نقطه شرو  اُ

 .شود یمتوسط فرمو   یر محاسبه 

(13                                         )m

j

u (i)  =  u (i j)
m






1

0

0

1 

mبرای بردار معین -

i
X فاصله ،m

ij
d بین 

m

i
X وm

j
X   توساط

 :شود یمرابطه  یر محاسبه 
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mدرجه شباهت -

ij
D   برای مقاادیرn  وr توساط  شاده  داده ،

 تاب  فاا ی 
m

ij
(d  , n  , r )  باین m

i
X و m

j
X  یار   صاورت  باه 

 :شود یممحاسبه 
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m m

ij ij

m m n

ij ij
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mسپ  تاب  -
 آید:دست می توسط رابطه  یر به 

(12  )              N m N m

m m
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طریق مشابه برای به - m

i
X

1   تابm 


 یار   صاورت  به 1

 :شود یممحاسبه 
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m
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N m N m m
D

ijN m N mi j , j i




   
        

1

1 1 1
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اختالف باین   صورت بهفا ی آنتروپی  ریگ اندا ه تینها در -

mلگاریتی طبیعی تواب 
 وm 


، مطابق باا  فرماو   یار    1

 :  شود یممحاسبه 

(18        )     
FuzzyE n (m , n , r )  =  

m m
ln( (n ,r))  - ln ( (n ,r))lim

N 

  
 



1 

 یر  صورت به تواند یمی محدود  دادهرابطه فوق برای طو  

 تخمین  ده شود:

(12                   )          m m

FuzzyE n (m , n , r )  =

ln (n ,r) - ln (n ,r)


    
   

1 

عالوه بر ساه ویژگای آنتروپای فاا ی، آنتروپای تقریبای و       

ای، دو ویژگی آماری کشیدگی و چولگی نیز  آنتروپی نمونه

اساتخرا    ،آماده ا  تبادیل موجاک    دسات  ا   یرباندهای به

ویژگاای در ایاان مرحلااه   32شاادند. بنااابراین، در نهایاات  

 استخرا  شد. خروجی مرحله استخرا  ویژگی یاک باردار  

 جای  سی پی عالمتای ا   ثانیه پنجبه ا ای هر بخش  1×12

 است.
 

هایبهینهانتخابمجموعهویژگی.2-0

شناساایی الگاو،   یکی دیگر ا  مراحل بسیار مهی در فرآیند 

های  ها ا  بین کل ویژگی انتخاب بهترین مجموعه ا  ویژگی

هاای انتخااب ویژگای     باشاد. الگاوریتی   شاده مای   استخرا 

تواننااد در عااین حفاار عملکاارد مطلااوب، بااا انتخاااب  ماای

ترین ار ش اطالعااتی هساتند،    هایی که دارای بیش ویژگی

چناین،   موجب کااهش پیچیادگی محاساباتی شاوند. های     

تواند تا حدودی ماان  ا  مشاکل    د انتخاب ویژگی میفرآین

بنادی شاود. در ایان مقالاه ا       برا ش در مرحله طبقه بیش
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بارای   جلاو  روش انتخاب ویژگی جساتجوی ترتیبای روباه   

در ها استفاده شاده اسات.    انتخاب بهترین مجموعه ویژگی

ها در  های ممکن ا  ویژگی کرد، تمامی  یرمجموعه این روی

هاا بهتارین    د و باا ار یاابی هماه حالات    نشو نظر گرفته می

د، انتخااب  نا دار راتارین خطاا    ها که کی  مجموعه ا  ویژگی

کاار خاود را باا     جلو به جستجوی ترتیبی رو د. روشنشو می

در هر تکرار یاک   ،سپ  .کند یک مجموعه تهی شرو  می

ویژگاای بااا اسااتفاده ا  معیااار ار یااابی مااورد اسااتفاده، بااه 

 در[. 18]شاود   می اضافه شده انتخاب های مجموعه ویژگی

ابتادا تاک تاک     جلاو  باه  جساتجوی ترتیبای رو   روش واق 

ها را  صورت منفرد بررسی کرده و بهترین آن ها را به ویژگی

دهد؛ سپ  ترکیب تاک ویژگای    در مجموعه تهی قرار می

ها )به جز بهترین ویژگای   شده با هر کدام ا  ویژگی انتخاب

شاود.   تارین ترکیاب انتخااب مای    منفرد( ار یابی شده و به

 بهتارین  که یابد همین ترتیب این روند تا جایی ادامه می به

 .  آید دست به ها ویژگی ا  ترکیب
 

بندیطبقه.2-5

شاده   های انتخااب  در این بخش بهترین مجموعه ا  ویژگی

( باه  اِم وی اِسهای بردار پشاتیبان )  بند ماشین توسط طبقه

شاوند. روش   بندی مای  طبقه طبیعیو غیر طبیعی طبقهدو 

های مبتنی بر شبکه عصبی است  یکی ا  الگوریتی اِم وی اِس

ها عملکارد مناسابی ا  خاود نشاان داده      که در اکثر  مینه

شاامل ساه تااب  هساته خطای،       اِم وی اِسبناد   است. طبقه

باشاد. در ایان مطالعاه ا  تااب       ای و گاوسی مای  چندجمله

اب  هسته گاوسی شامل هسته گاوسی استفاده شده است. ت

ی  اسات کاه بایاد متناساب باا داده      Cگاما و  سنج شبهدو 

 سانج  شبهبندی تنظیی شوند. این دو  ورودی و مسئله طبقه

هاای   در حین فرآیند آمو ش و با استفاده ا  مجموعاه داده 

پیشانهادی باا    عملکرد روشاند.  سا ی شده آمو شی بهینه

ماورد ار یاابی    1فولاد  12ا  روش ار یابی متقابال   استفاده

 است.  قرار گرفته
 

معیارهایارزیابیعملکرد.2-6

منظااور مقایسااه عملکاارد روش پیشاانهادی بااا سااایر    بااه

هااای موجااود، معیارهااای اختصاصاایت، حساساایت و  روش


1 Ten-fold cross-validation 

استفاده شده اسات.   2(سی سی اِی اِم) میانگین این دو معیار

معیارهای مذکور باا اساتفاده ا  رواباط ریاضای  یار قابال       

 محاسبه هستند:

(22                                            ) 
T P

S ens
F N T P




 

(21                                             ) 
T N

S pec
T N FP




 

(22                                          )S ens S pec
M A cc




2
 

باه ایان    3( پای  تای شده متغیر مثبت صحی  ) در روابط ارائه

هااای صااداهای  معنااا اساات کااه چااه تعااداد ا  سااگمنت  

عناوان کاالس مثبات در نظار گرفتاه       غیرطبیعی قلبی )به

چناین، متغیار    اند. های  بندی شده اند( به درستی طبقه شده

هاای   دهناده تعاداد ساگمنت    نشاان  0(اِن تیمنفی صحی  )

بنادی   درساتی طبقاه   قلبی هساتند کاه باه    طبیعیصدای 

اند. متغیرهای منفی نادرست و مثبت نادرست نیاز باه    شده

 اند. نشان داده شده FPو  FNترتیب با 
 

.نتایج3

تر بیاان شاد، در ایان مطالعاه ضارایب       طور که پیش همان

شاده ا   یربانادهای    هاای اساتخرا    و ویژگای  سی سی اِف اِم

عناوان باردار ویژگای ترکیاب شادند. در       تبدیل موجک به

باا   1جادو   شاده در   هاای خالصاه   مرحله بعدی، ویژگای 

استفاده ا  الگاوریتی انتخااب ویژگای جساتجوی ترتیبای      

 جلو انتخاب شدند.   به رو

 
های انتخاب شده با استفاده ا   بهترین مجموعه ویژگی 0جدول

 الگوریتی جستجوی ترتیبی رو به جلو.

 شده استفاده عالمت شده انتخاب  ویژگی

 D 1 و1D، 1 A آنتروپی فا ی

 A 1 وD 2 تقریبیآنتروپی 

 D 3 کشیدگی

 D 0 و3D ،1 D ای آنتروپی نمونه

 سی سی اِف اِمضرایب 
 12و  12 ،2، 1، 0ضرایب شماره 

 جی سی پی عالمتشده ا   استخرا 

مشتق ضرایب 

 سی سی اِف اِم

شده  استخرا  1و  0ضرایب شماره 

 جی سی پی عالمتا  


2 MAcc 
3 TP; True Positive 
4 TN; True Negative 
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هایی که ا   یرباندهای مختلاف تبادیل    ویژگی 1در جدو  

اب موجااک اسااتخرا  و بااه عنااوان بهتاارین ویژگاای انتخاا

هایی )یاا   چنین، شماره ویژگی . هیگردیدند، معرفی  اند شده

و  سای  سای  اِف اِمهاای   شماره ضرایب( کاه ا  باین ویژگای   

 .اند ارائه گردیده 1اند در جدو   مشتق آن انتخاب شده

دساات آمااده بااه ا ای مجموعااه   بناادی بااه ی طبقااه خطااا

نماایش   شاکل  شده در هار مرحلاه در    های انتخاب ویژگی

داده شده اسات. مطاابق ایان شاکل، بهتارین عملکارد باا        

هاا حاصال    ا  بهترین مجموعه ویژگای  مورد 12استفاده ا  

 شده است.
 

 
های  آمده به ا ای مجموعه ویژگی دست بندی به خطای طبقه 0شکل

 .اِس ف اِ اِف اِسشده در الگوریتی  انتخاب

 

تار بیاان شاد، در ایان مطالعاه روش       طور کاه پایش   همان

فولااد باارای بررساای عملکاارد روش  -12ار یااابی متقاباال 

نماایش   1شاکل  طور که در  پیشنهادی استفاده شد. همان

 دهفولاد مجموعاه داده باه     -12داده شده اسات، در روش  

 شود.   صورت تصادفی تقسیی می بخش مختلف به
 


 آ مونهای آمو شی و  ها به مجموعه بندی داده نحوه تقسیی 5شکل

)هر ستون یک تکرار را  در هر تکرار فولد؛ -12در روش ار یابی متقابل 

)مرب  سبز رنگ( و  آ مونعنوان مجموعه  ، یک بخش بهدهد( نشان می

مجموعه داده آمو شی در عنوان  های آبی رنگ( به بخش دیگر )مرب  نه

 د.نشو نظر گرفته می

و آمو ش  آ موننحوه انتخاب داده هر ستون در این شکل 

طاور کاه مشااهده     هماان  .دهاد  یک تکرار را نشان مای در 

 آ ماون عنوان مجموعاه   یک بخش بهشود، در هر تکرار  می

هاای   بخش دیگر )مرب  نه( و در هر ستون )مرب  سبز رنگ

عنوان مجموعه داده آمو شی در  به (در هر ستون آبی رنگ

بندی ذخیاره   در هر تکرار نتایج طبقه د.نشو نظر گرفته می

تکارار   دهآماده ا    دست شود. در نهایت میانگین نتایج به می

 د.نشو پیشنهادی گزارش می عنوان نتایج نهایی روش  به

 

.بحث0

در ایاان مقالااه یااک روش جدیااد بااا اسااتفاده ا  ترکیااب   

مِاال و  بساامد هااای مبتنای باار ضارایب کپسااترا     ویژگای 

های آمااری اساتخرا  شاده ا   یربانادهای تبادیل       ویژگی

بنادی صاداهای طبیعای و غیرطبیعای      موجک برای طبقه

هاای   قلب ارائه شد. ه م به ذکر است که استخرا  ویژگای 

ای، آنتروپی تقریبای و آنتروپای    نهآماری مانند آنتروپی نمو

بنادی   فا ی ا   یرباندهای تبدیل موجک در  میناه طبقاه  

صداهای قبلی برای اولین بار در ایان مطالعاه انجاام شاده     

چنین کاهش  است. برای کاهش پیچیدگی محاسباتی و هی

نتخاااب باارای ا اِس ف اِ اِف اِس مااان آمااو ش، ا  الگااوریتی  

طور که در  هماناستفاده شد.  اه بهترین مجموعه ا  ویژگی

بندی  شود، در ابتدا مقدار خطای طبقه مشاهده می 0شکل 

های بهینه کااهش پیادا کارده اسات.      شدن ویژگی با اضافه

هاا   ولی بعد ا  چند تکرار، با اضافه شادن برخای ا  ویژگای   

کند. به این علت کاه برخای ا     مقدار خطا افزایش پیدا می

بنادی باوده و باا     کمی برای طبقهها دارای اطالعات  ویژگی

هاای بهیناه عملکارد     ها به مجموعه ویژگای  شدن آن اضافه

، در ایان  0 شاکل مطاابق باا   یاباد.   بندی کاهش مای  طبقه

ویژگاای او  انتخاااب شااده توسااط الگااوریتی   12مطالعااه 

ها انتخااب   عنوان بهترین مجموعه ا  ویژگی به اِس ف اِ اِف اِس

با تاب  هسته  اِم وی اِسبندی کننده  . سپ ، ا  طبقهاند شده

گاوسی برای تفکیک صداهای طبیعای و غیرطبیعای قلاب    

تااب    هاای  سانج  شبهسا ی مقدار  هینهشد. بعد ا  ب استفاده

دست آمد.  به 1/2برابر با  Cو  2/2هسته، مقدار گاما برابر با 

فولد برای ار یابی عملکرد روش  دها  روش ار یابی متقابل 

در نهایاات ا  معیارهااای . پیشاانهادی اسااتفاده شااده اساات

حساسیت، اختصاصیت و میاانگین ایان دو معیارهاا بارای     
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های موجاود   سایر روشمقایسه عملکرد روش پیشنهادی با 

نتاایج حاصال ا  روش پیشانهادی باا نتاایج       استفاده شاد. 

 .  اند مقایسه شده 2های موجود در جدو   برخی ا  روش
 

مقایسه نتیجه نهایی روش پیشنهادی و برخی ا  بهترین  2جدول

 فیزیونت. 2212های ارائه شده چالش  روش

 منب 
 سی سی اِی اِم

 )درصد(

 حساسیت

 )درصد(

 اختصاصیت

 )درصد(

[12] 22/82 08/23 32/82 

[22] 03/81 23/81 23/80 

[2] 22/81 21/82 21/83 

[21] 23/80 22/82 12/81 

[22] 11/83 12/23 20/13 

 12/83 10/22 11/88 روش پیشنهادی

 

ه م به ذکر است که نتایج برخی ا  مطالعات دیگری که ا  

 آ ماون مجموعه داده یکسانی برای فرآینادهای آماو ش و   

استفاده نکرده بودند، در این جدو  گازارش نشاده اسات.    

، روش پیشانهادی  گزارش شاده  2طور که در جدو   همان

طاور کاه در    همان ای فراهی کرده است. نتایج قابل مقایسه

پیشنهادی با فراهی کردن   شود، روش مشاهده می 2جدو  

، میاانگین اختصاصایت   درصاد  10/22میانگین حساسایت  

 درصد 11/88برابر با  سی سی اِی اِمو میانگین  درصد 12/83

هاای موجاود    دارای عملکرد بهتری نسابت باه ساایر روش   

هااای  در ایاان مطالعااه، فرآینااد اسااتخرا  ویژگاای  اساات.

 -دسات آماده ا  حاو ه  ماان     های به و ویژگی سی سی اِف اِم

عباارت دیگار،    صورت دستی انجام شده اسات. باه   به بسامد

هاای   براساس دانش اولیه نسبت به عملکرد مناسب ویژگی

هاای صاوتی،    عالمات هاای پاردا ش    مذکور در سایر حو ه

هاای   باا ویژگای   سی سی اِف اِمهای مبتنی بر ضرایب  ویژگی

عناوان باردار    دهای تبدیل موجک باه آمده ا   یربان دست به

ایان حالات ایان اسات کاه در       ایراد ویژگی ترکیب شدند.

هااای ورودی ممکاان اساات الگااوریتی   صااورت تغییاار داده

پیشنهادی قابلیت حفر عملکرد مطلوب و قابلیات توساعه   

های جدید را نداشته باشد. باا ایان وجاود قابلیات      در داده

های مبتنای   تفسیرپذیری روش پیشنهادی نسبت به روش

شاکل  منظاور رفا  م   تار اسات. باه    بر یادگیری عمیق بیش

هاای مبتنای بار     مطرح شده، محققان در عمل ا  الگاوریتی 

 اسااتفادهیااادگیری عمیااق بااا قابلیاات تفساایرپذیری باااه  

کنند. البته قابلیت تفسیرپذیری سااختارهای یاادگیری    می

نشاده   عمیق هنو  هی به عنوان یک چاالش بازر  و حال   

مطالعااات آینااده، روی  باشااد. در   باارای محققااان ماای  

ر یااادگیری عمیااق بااا قابلیاات   ساااختارهای مبتناای باا  

منظااور اسااتخرا  خودکااار بهتاارین  تفساایرپذیری باااه بااه

 ها تمرکز خواهد شد. مجموعه ا  ویژگی

 

گیری.نتیجه5

بنادی صاداهای    در این مقاله یک روش جدید برای طبقاه 

طبیعاای و غیرطبیعاای قلباای بااا اسااتفاده ا  پااردا ش      

شده ضرایب  ارائه شد. در روش ارائه جی سی پیهای  عالمت

شاده ا    های اساتخرا   ها با ویژگی و مشتق آن سی سی اِف اِم

هاا ترکیاب    عنوان بردار ویژگی  یرباندهای تبدیل موجک به

تارین   ها کاه دارای بایش   شدند. بهترین مجموعه ا  ویژگی

بنادی هساتند، باا اساتفاده ا       ار ش اطالعاتی برای طبقاه 

جلاو انتخااب    باه  روش انتخاب ویژگی جستجوی ترتیبی رو

شاده باا    انتخااب   شدند. در نهایت بهترین مجموعه ویژگای 

طبیعاای و  طبقااهبااه دو  اِم وی اِسبنااد  اسااتفاده ا  طبقااه

شاده میاانگین    بندی شادند. روش ارائاه   غیرطبیعی تقسیی

 12/83، میااانگین اختصاصاایت درصااد 10/22حساساایت 

را فراهی کارد   درصد 11/88 سی سی اِی اِمو میانگین  درصد

های موجود است.  دارای عملکرد بهتری نسبت به روش که

کااه ترکیااب ضاارایب  ناادآمااده نشااان داد دساات نتااایج بااه

 -شاده ا  حاو ه  ماان    های استخرا  با ویژگی سی سی اِف اِم

بندی خودکار صداهای  دارای قابلیت باهیی در طبقه بسامد

قلبی اسات. در مطالعاات آیناده، اساتفاده ا  سااختارهای      

منظااور اسااتخرا  خودکااار  مختلااف یااادگیری عمیااق بااه

بنادی   و طبقاه  جای  سای  پای  عالمتهای مناسب ا   ویژگی

 ها بررسی خواهد شد. آن

 

تقدیروتشکر.6

صااوتی ایااران و  انجماان علااوم    حمایاات نویسااندگان ا

 کنند. تشکر می پژوهشکده صوتیات

 

.تضادمنافع7

 این مطالعه تضاد مناف  ندارد.
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