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 مم ّخص
ِّ
مصنف جديد لكشف مرض عدم انتظام القمب
التوصل إلى بناء
تم في ىذا البحث
ُّ

Cardiac Arrhythmias

 ،حيث يمكن لممصنف كشف مواقع ضربات القمب ضمن اإلشارة

عمى اقتباس إشارة ضربات القمب ECG
باالعتمادىذه السمات يتم اتخاذ القرار بنوع ضربة القمب التي تم كشفيا فيما
 ECGواستخالص السمات الخاصة بياEGوباستخدام

لو كانت معتمة (مريضة) أم طبيعية.
َّ
ركز البحث عمى كشف المرضين  -1خوارج االنقباض البطيني  PVCو  -2خوارج االنقباض األذيني .PAC

ِّ
المصنف الجديد كشف المرضين بسبة عالية حيث بمغ وسطي دقة الكشف .97.56%
استطاع

ِّ
بناء عمى خوارزميات االستدالل العائم باستخدام الشبكات العصبونية
تم تطوير
المصنف جديد ً
يحتوي عمى شبكتين عصبونيتين متعاقبتين ،تقوم الشبكة األولى بفرز ضربات القمب الطبيعية من المعتمة في حين تقوم

 ،ANFISحيث

أمنت ىذه البنية الجديدة فعالية ودقة كشف أعمى
الشبكة الثانية بكشف نوع المرض في الضربات المعتمة فقط .لقد َّ

صِّنفات المعروفة عالمياً.
بالم َص
مقارنةً ُم

الكممات المفتاحية : ECG :إشارة القمب الكيربائية  : PVC،انقباض بطيني سابق ألوانو  : PAC ،انقباض أذيني

سابق ألوانو : NB ،نبضة طبيعية : ANFIS ،نظام استدالل عصبي عائم متكيف
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ABSTRACT 
It is found in this research to adopt a new classifier for diagnosing
Cardiac Arrhythmias depending on detecting the Electrocardiograph (ECG),
where the classifier can identify heart beats and extract its features. Using
these features we can decide if the heart beat is healthy or disordered.
Beside detection normal heart beats, the research focused on detection
two diseases:
1. Premature Ventricular Contraction PVC.
2. Premature Atrial Contraction PAC.
The new classifier diagnosed the two diseases with a very high quality
where the accuracy average is 97.56%.
The new classifier is developed depending on algorithms of ANFIS
Adaptive Neural Fuzzy Inference System. System includes two consecutive
neural networks; first one sorts the heart beats to two types: normal and
abnormal were the second diagnose the disease of the disordered heartbeats
only.
This new classifier offered higher levels of efficiency and accuracy in
the comparison with the internationally known classifiers.
Keywords: (ECG) Electrocardiograph, (NB) Normal Beat, (PVC) Premature
ventricular Contraction, (PAC) Premature Atrial Contraction, (ANFIS)
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System.
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مقدمة
تعد إشارة القمب الكيربائية ) ElectroCardioGram (ECGمن أىم اإلشارات الحيوية المقتبسة من جسم اإلنسان،

حيث أنيا اإلشارة التشخيصية األساسية التي يعتمد عمييا األطباء  -بغالبية اختصاصاتيم  -في التشخيص األولي

وأحياناً النيائي لشريحة واسعة من األمراض [ .]1][9حيث يرسم مخطط القمب الكيربائي حالة القمب الكيربائية من

استقطاب وزوال استقطاب ألجزاء القمب في كل ضربة من ضربات القمب ،والتي بدورىا تعكس طبيعة عمل القمب أثناء

ىذه الضربة.

تتغير إشارة القمب الكيربائية (  )ECGفي العديد من أمراض القمب أو عند حدوث خمل في أحد

األعضاء

أو األنظمو األخرى في جسم اإلنسان يؤدي إلى تغير في كيربائية القمب .مما يجعل الطبيب يالحظ ىذا التغير ويقوم
باالشتباه بأمراض معينو ،أو حتى في بعض األحيان يقوم بتشخيص ىذا المرض اعتماداً عمى اإلشارة المقتبسة

[ .]1][9يبين الشكل (  )1شكل إشارة ضربة القمب الطبيعية [،]1موضحاً عمييا المراحل األساسية التي تمر بيا ،حيث
تتكون ضربة القمب الطبيعية من موجة َّ ،P
مركب  QRSوموجة  Tوموجة  Uصغيرة مرئية عادةً في  50إلى  ٪75من
رسم القمب.

الشكل ( :)1إشارة القمب الكيربائية في الحالة الطبيعية بمكوناتيا وتقسيماتيا من وجية نظر طبية [.]1

يتغير شكل ضربة القمب عند المرضى المصابين بمرض عدم انتظام ضربات القمب ،حيث تتخمل تمك الضربات
غير السميمة بين الضربات الطبيعية؛ ويتم كشف ىذا المرض من خالل مراقبة إشارة الـ  ECGلفترة من الزمن تتراوح من
عدة دقائق إلى عدة ساعات ،فمن شكل الضربة يمكن تحديد نوع مرض عدم انتظام ضربات القمب ،أو اكتشاف أمراض
أخرى [.]1][9

سيتم في ىذه المقالة التركيز عمى كشف النوعين األكثر شيوعاً لضربات القمب المعتمة باإلضافة إلى الضربة

الطبيعية ،كما ىو موضح في الشكل (: )2

 .1خوارج االنقباض البطيني ).PVC (Premature Ventricular Contraction
 .2خوارج االنقباض األذيني ).APC (Premature Atrial Contraction
 .3الضربة الطبيعية

)NB (Normal Beat
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الشكل ( :)2إشارات الـ  APCو PVCو NBالتي تم تصنيفيا بواسطة دراسة المرجع [.]7

قام الباحث

 BENALI Rوزمالؤه في العام

 2009بتطبيق نظام استدالل عائم باستخدام الشبكة

العصبونية( )ANFISخاص بتصنيف اإلشارة الكيربائية لمقمب [ ،]6حيث قاموا باختبار النظام عمى مجموعة إشارات

حقيقية مسجمة ومرقمنو موجودة عمى قاعدة البيانات المفتوحة [ .]8حيث وفرت قاعدة البيانات  -المعتمدة عالمياً –
ٍ
معمومات
تسجيالت مستمرة إلشارة القمب الكيربائية تحوي أعداداً كبيرة من الضربات القمبية ،كما وفرت قاعدة البيانات
عن كل ضربة قمبية فيما إن كانت سميمة أو مريضة مرضاً معيناً ،مما مكن الباحثين من تقييم عمميم ،وحصموا عمى

تصنيف صحيح بدقة .95.91%

كما قام الباحث  Szczepa Aوزمالؤه في عام

 2010باستخراج خصائص ومحددات كل ضربة قمبية بعد

المعالجة األولية إلشارة القمب الكيربائية ،واستعانوا بخوارزميات رياضية لم ُمنستَصخدم سابقاً في ىذا المجال .اعتمدت ىذه
الخوارزميات في تحميل اإلشارة واستخراج بارامتراتيا عمى طرق رياضية تقميدية من حساب قيم عظمى ودنيا ،ووضع

عتبات الكتشاف وتحديد نقط اإلشارة األساسية ،وغيرىا من عمميات إحصائية ،واستطاعوا الحصول عمى خصائص كل

ضربة ومحدداتيا الزمنية ( مدة كل قسم من اإلشارة ) ،وعمى الخصائص التي تعبر عن شكل اإلشارة من مطاالت
وميول لإلشارة ،ولكن اقتصرت عمميات معالجة اإلشارة عندىم عمى المجال الزمني ،ولم يتطرقوا لممعالجة في المجال
الترددي [ .]3أيضاً لم تتطرق الدراسة إلى تصنيف اإلشارات وانما اكتفت باستخراج سبع سمات فقط لخصائص اإلشارة
التي ىي عبارة عن بارامترات من مطاالت وميول وفترات زمنية تم استخراجيا بطرق رياضية واحصائية تقميدية تعتمد
عمى التعتيب وعمى المعالجة في المجال الزمني مأخوذه من دراسة سابقة [.]2
قام الباحثان  Sumathi Sو Sanavullah Mفي عام  2010باستخراج خصائص وسمات إشارة القمب اعتماداً عمى

تحويل المويجات  ، waveletوتميزت ىذه الدراسة عن سابقتيا بمعالجة اإلشارة في المجال الترددي ،والتي ساعدت في
استخراج السمات الشكميو لإلشارة بشكل أكثر دقة .ثم طبق الباحثان نظام

 ANFISعمى المحددات والخصائص

المستنتجة بيدف تصنيف اإلشارة [ .]4حصل الباحثان عمى نتائج بدقة إجمالية  ،94.25%حيث قارنا نتائجيما بق اررات
أطباء مختصين حول كل ضربة قمبية [.]4

في العام  2011قام الباحث  Romano Hومجموعة من الباحثين في جامعة

خوارزميات لتصنيف حاالت مرضية اعتمادا عمى إشارة

 San Juhanالوطنية بتطوير

 ،]7[ ECGحيث تم تحديد الحاالت الثالثة السابقة لضربة
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القمب ) .(PVC, PAC, NBتم الحصول عمى نتائج ذات بدقة وسطية
مختصين حول كل ضربة قمبية ،يظير الشكل

 ،95.5%حيث قارنوا نتائجيمم بق اررات أطباء

( )2أشكال اإلشارات الثالث التي تم تصنيفيا ،حيث اعتمدوا نظام

 ANFISفي بحثيم واستخرجوا خصائص اإلشارة بطرق ىجينة (معالجة في المجال الزمني ومعالجة في المجال
الترددي).

أىمية البحث وأىدافو:

اليدف من ىذا البحث ىو تصميم نظام محوسب لتحميل وتفسير إشارة القمب الكيربائية (  ،)ECGحيث يقوم ىذا

النظام باستخراج خصائص ومحددات اإلشارة التي تفيد في التشخيص ،ومن ثم تصنيف ىذه اإلشارة وتحديد إن كانت
بناء عمى ىذه الخصائص والمحددات .سيكون ىذا النظام قاد اًر عمى التعامل مع
اإلشارة سميمة أو مريضة مرضاً معيناً ً
مختمف إشارات القمب ،من أشخاص مختمفين أي أنو يتكيف الستخالص وتصنيف إشارات القمب ألشخاص مختمفين.
ييدف البحث إلى بناء نظام قادر عمى تحميل وتصنيف كل نبضة من نبضات القمب بالزمن الحقيقي ،وىذا

يجعل النظام مفيداً جداً في حاالت المراقبة المستمرة لعمل القمب ،وخصوصاً في أقسام العناية المشددة في المشافي أو

لألخصائيين الذين يستخدمون أنظمة مراقبة عن بعد لحالة مرضاىم ،حيث يتم تصنيف إشارة القمب مباشرةً وتحديد نوع
النبضة وبالتالي إخطار الكادر المسؤول عن مراقبة المريض باتخاذ الخطوات المناسبة لحل المشكمة.
كما أن كثرة الحاالت والتشوىات التي تجري عمى المخطط الكيربائي لمقمب تجعل اإللمام بيا جميعاً أم اًر صعباً،

لذلك يسيم البحث في مساعدة الكوادر الطبية التي تفتقد الخبرة عمى معرفة الحالة المرضية وتنبيييم إلييا في الوقت
الحقيقي.

طرائق البحث ومواده:
سيجري العمل في ىذه المقالة عمى مرحمتين متتاليتين بيدف تحديد الحاالت الثالثة السابقة لضربة القمب

) ،(PVC, PAC, NBوسيتم تحسين أداء كل مرحمة بشكل مستقل عن األخرى مما يعكس تحسيناً نيائياً عمى خوارزمية
الكشف المقترحة كما يمي:

 .1مرحمة كشف السمات إلشارة الـ  :(Features Extraction) ECGوىي مجموعة خصائص زمنية ومطالية لكل
ضربة من ضربات القمب الموجودة في إشارة الـ  ECGوسيتم تعريفيا بالتفصيل في الفقرات الالحقة ،توجد خوارزميات
مختمفة الستخراج ىذه السمات منيا ما يعتمد العمل في المجال الزمني [، ]3[ ]2ومنيا ما يعتمد المجال الترددي [،]4
 Wavelet Transformوىو

أو باعتماد طرق ىجينة [ ]7حيث أثبتت جدارةً أكبر ،لذلك سنستخدم تحويل المويجات
تحويل يجمع ما بين مزايا المعالجة الزمنية والمعالجة الترددية ،وسيكون فعَّال جداً إلزالة الضجيج واإلشارات غير

حصمة وبذلك يكون لدينا إشارة نظيفة يمكن استخراج السمات المطموبة بالطرق المعروفة
الم َّ
المرغوبة من إشارة الـ ُ ECGم

[ .]13[ ]12[ ]11[ ]7ستكون ىذه السمات بمثابة المداخل لممرحمة التالية حيث سيتم االعتماد عمييا لكشف نوع
ضربة القمب ،فالخطأ في تحديد السمات قد يعطي كشفاً خاطئاً لمضربة.

 .2مرحمة كشف المرض :ستتم ىذه المرحمة باالعتماد عمى االستدالل العائم باستخدام الشبكات العصبونية

 ANFISالتي ستكشف المرض باالعتماد عمى السمات المستخرجة في المرحمة السابقة ،ستكون المساىمة األساسية في
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ىذه المقالة ىو طرح طريقة جديدة في استخدام الشبكات  ANFISفي الكشف مما يزيد من نسبة نجاحيا ودقتو ،حيث
سيتم استخدام شبكتين  ANFISمتعاقبتين يكون خرج األولى دخل لمثانية .تقوم الشبكة األولى بفرز ضربات القمب إلى
مجموعتين فقط ىما مجموعة الضربات السميمة الطبيعية ومجموعة الضربات المريضة أو المعتمة بدون كشف نوع
المرض؛ في حين تقوم الشبكة العصبونية الثانية بكشف نوع المرض في الضربات المريضة التي اكتشفتيا الشبكة
األولى كما سنرى الحقاً.

- 1الجانب العممي  :1كشف سمات ضربات القمب Features Extraction

يظير الشكل ( )1في الفقرة السابقة مثاالً لرسم تخطيط القمب الطبيعي ،والذي يتألف من موجة َّ ،P
مركب

QRS

وموجة  .Tقد تكون موجة  Uالصغيرة أيضاً واضحة في بعض األحيان .الموجة  Pىو التوقيع الكيربائي لمتيار الذي
َّ
المركب  QRSيتوافق مع التيار الذي يسبب انقباض البطينين األيسر واأليمن .تمثل الموجة T
يسبب انقباض األذين.
 ،Uوان لم تكن دائماً واضحة ،تمثل العضالت الحميمية أو األلياف

في عودة االستقطاب إلى البطينين .والموجة

 QTوالفاصمة  PRكمعامالت ذات مغزى في فحص
العصبية .يعد وجود أو عدم وجود ىذه الموجات وكذلك فترة
َّ
المركب  QRSالتي
وتشخيص أمراض القمب واألوعية الدموية ،لكن في ىذه المقالة سيتم التركتيز عمى سمات وخواص
يمكن من خالليا كشف عدم انتظام ضربات القمب ونوعيا.

َّ
المركب QRS
 - 1سمات
- 1

َّ
المركب  QRSبالسمات التالية:
يمكن توصيف
 .1السمة  :RR2الزمن بين قمة ( )Rالحالية وقمة ( )Rالالحقة انظر الشكل (.)3
 .2السمة  :RR1الزمن بين قمة ( )Rالحالية وقمة ( )Rالسابقة انظر الشكل (.)3
 .3السمة  :RR0الزمن بين القمتين ( )Rالسابقتين لمقمة الحالية انظر الشكل (.)3
 .4السمة  :RRMالزمن الوسطي بين قمتين ( )Rمتتاليتين.
 .5السمة  :R01تُم َصعَّرف بالنسبة التالية
ع َّرف بالنسبة التالية .R21=RR2/RR1
 .6السمة  :R21تُم َص
.R01=RR0/RR1

 .7السمة  :RM1تُم َصعَّرف بالنسبة التالية

.RM1=RRM/RR1

الشكل ( :)3تمثيل األزمنة .]7[ RR
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 .8النموذج المرجعي الوسطي المقيَّس ) (Normalizedلل َّ
مركب  QRSالخاص بالمريض تحت الدراسة انظر
الموافقة لمواقع ضربات القمب من اإلشارة

الشكل ( .)4يتم الحصول عمى ذلك باجتزاء اإلشارات

يؤخذ  140 msقبل موقع الضربة و  70 msبعد موقع الضربة من إشارة الـ  ECGفيكون الطول الزمني
 ،ECGحيث َص
َّ
ىو  ، 210 msبعد ذلك يتم تقييس كل إشارة باستخدام المعادلة التالية:
مركب
لكل إشارة
حيث

إشارة ال َّ
مركب  QRSالمقيَّسة عند الضربة رقم (

عدد الضربات الكمي ،و

النموذج الوسطي المقيَّس

من العالقة:

الشكل ( :)4النموذج المرجعي الوسطي المقيَّس

 .9السمة  :Correlation1تشابو اإلشارة المقيَّسة لمضربة الحالية

مع اإلشارة الالحقة

 .11السمة  :CorrelationXYتشابو اإل شارة المقيَّسة لمضربة الحالية
.

َّ
لممركب
 .12السمة ) :(Aوىي الزمن الفاصل بين أول مرور

بنفس القيمة كما ىو موضح بالشكل (.)5
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[.]7
مع اإلشارة السابقة

 .10السمة  :Correlation2تشابو اإلشارة المقيَّسة لمضربة الحالية
المقيَّس

) .يتم الحصول عمى

.
.

مع النموذج المرجعي الوسطي

المقيَّس  QRSبالقيمة  0.5وبين مروره الثاني
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الشكل ( :)5السمة ).]7[ (A

َّ
المركب QRS
 - 2استخالص سمات
- 1

المركبات  QRSالخطوة األساسية في كشف السمات الخاصة بكل َّ
َّ
مركب ،فمن خالل تعريفيا
يمثل كشف مواقع
َّ
المركب .QRS
في الفقرة السابقة ُميالحظ كيف يصبح حسابيا سيالً باالعتماد عمى موقع
َّ
المركبات  QRSضمن إشارة رسم القمب  ECGمما
سيتم في ىذه الفقرة التركيز عمى خوارزمية كشف مواقع

يفضي بالتالي إلى استخالص ىذه السمات الموافقة؛ تمر خوارزمية الكشف بالخطوات الموضحة في الشكل (( )6انظر
[.)]7][11][12
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Start
ECG

ECG

Wavelet Transform

Differentiator

200 ms

End
الشكل ( :)6المخطط العام لكشف السمات.

 -حذف التردد المنخفض الحامل إلشارة الـ1 2
- 1

ECG

تكون إشارة الـ  ECGالمفيدة محمولة عمى إشارة حاممة ذات تردد منخفض أقل من  ،0.1 Hzتشكل ىذه اإلشارة

إعاقة كبيرة عند البحث عن السمات لذلك يتم حذفيا عادةً عمى مرحمتين:
 .1المرحمة األولى :ىي مرحمة استخراج اإلشارة الحاممة .Base line signal
 .2المرحمة الثانية :يتم فييا حذف القيمة المتوسطة المتبقية من إشارة الـ  ECGبعد حذف اإلشارة الحاممة منيا.

 0.5ىيرتز تدعى باإلشارة الحاممة

عادةً ما تتراكب عمى إشارة القمب الكيربائية إشارات بتردد منخفض بحدود
 ،Base line signalتنتج غالباً عن حركات صدر المريض أثناء التنفس أو حركات جسم المريض الميكانيكية ،البد من
إزالتيا لمقيام باستخراج خصائص اإلشارة بالشكل األمثل ،وذلك دون المساس بالمعمومات الخاصة بكل ضربة قمب

موجودة في اإلشارة األساسية .لمقيام بإزالة اإلشارة الحاممة استخدمنا مرشح الميديان  median filterوالذي يقوم بمعالجة
اإلشارة وفق نوافذ بأطوال زمنية محددة ،حيث يعتمد معالجة كل عنصر من عناصر اإلشارة اعتماداً عمى قيم جيران

العنصر حيث يستبدل قيمة العنصر المتوسط من بين عناصر النافذه بعد ترتيبيا تصاعدياً ،عادةً ما يتم استخدام مرشح
الميديان لحذف اإلشارة الحاممة عمى عدة مراحل ،وستُمعتَص َصمد المراحل المذكورة في المرجع [ ]11كاآلتي:
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طبَّق مرشح الميديان بنافذة ذات طول زمني  200ميمي ثانية فيتم بذلك اعتبار قيم المركب
ُ .1مي َص

 QRSوقيمة

الموجة  Pقيماً شاذة ،يتم في ىذه المرحمة ترشيح اإلشارة برتبة  nتكافئ عدد العينات من اإلشارة الموجودة ضمن نافذة

زمنية طوليا  ،ms 200يكون خرج ىذه المرحمة اإلشارة .base_line1

 .2بعد ذلك يتم ترشيح اإلشارة  base_line1باستخدام نفس المرشح لكن برتبة  nتكافئ عدد العينات من اإلشارة
الموجودة ضمن نافذة زمنية طوليا  ،ms 600ليتم الحصول عمى اإلشارة الحاممة النيائية .base_line
 .3تُمطرح اإلشارة الحاممة النيائية
.ECG_new1

 base_lineمن اإلشارة األصمية لمحصول عمى إشارة قمب جديدة

يتم حذف القيمة المتوسطة المتبقية في اإلشارة الجديدة  ECG_new1من خالل حذف مباشر لمقيمة المتوسطة
ليذه اإلشارة عمى مجاالت زمنية بطول  1ثانية فنحصل عمى اإلشارة ).(ECG_new2
 -حذف الترددات العالية من اإلشارة2 2
- 1

ECG_new2

إن المعممومات المفيدة في إشارة الـ  ECGالناتجة من المرحمة السابقة  ECG_new2موجودة في الترددات األقل

من  30 Hzلذلك من المفيد التخمص من الترددات األعمى مع الحفاظ عمى عدم إضافة تأخيرات زمنية  Delayبين دخل
وخرج المرشح ،لتحقيق ذلك يتم استخدام مرشح تمرير تردد منخفض بدون إزاحة صفحة

zero-phase low pass filter

فنحصل عمى اإلشارة .ECG_smooth1
 -الترشيح النيائي باستخدام تحويل المويجات3 2
- 1

Wavelet Transform

ُميعتَصَصبر تحويل المويجات من الطرق القوية جداً المستخدمة لفصل مركبات الضجيج في اإلشارة ،لكن بشرط أن
نكون عمى دراية كافية بأنواع الضجيج غير المرغوب فييا المتواجدة مع اإلشارة المفيدة لنعرف عند أي مستوى يجب
التوقف عنده في الترشيح بالمويجات ،ويوجد الكثير من المراجع التي تتطرق بالتفصيل ىذا التحويل [.]17
يعمل ىذا التحويل عمى مستويات ويكون دخل كل مستوى  nىو اإلشارة المفيدة

السابق  n-1ويكون الخرج ىو عبارة عن إشارة مفيدة أخرى

واشارة ضجيج أخرى

المستخمصة من المستوى

ويكون لدينا في كل مستوى

العالقة التالية محققة:
يوضح الشكل (  )7ىذه العالقة بشكل جمي ،حيث سيتم تطبيقيا عمى اإلشارة

 ECG_smooth1من المرحمة

السابقة.

الشكل ( :)7آلية الترشيح بالمويجات.

باإلضافة إلى رقم المستوى الواجب التوقف عنده توجد ىناك نقطة ىامة يجب تحديدىا ليكون الترشيح فعاالً،

ىي مجموعة توابع المويجات  wavelet functionsالمستخدمة في ترشيح اإلشارة.
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أجمعت كل األبحاث التي تستخدم تحويل المويجات في ترشيح إشارة الـ

 ECGعمى َّ
أن المجموعة '  'DB4من

مويجات  Daubechies Waveletsىي األفضل [ .]13][12][11تم استخدام اإلشارة المفيدة المستخرجة من المستوى
َّ
المركبات  ،QRSحيث أن ىذا المستوى ىو الذي أعطى أفضل النتائج
كإشارة سيتم العمل عمييا لكشف مواقع
الرابع
تجريبياً في كشف السمات وىذا متوافق مع نتائج المقاالت السابقة مثل [.]11
 -مرحمة التفاضل4 2
- 1

َّ
إن الديناميك األساسي إلشارة الـ  ECGبعد إجراء كل الترشيح السابق عمييا ىو مركز زمنياً في منطقة كل

ضربة قمب وبين كل ضربتي قمب تكون اإلشارة شبو صفرية ،وبالتالي من المنطقي والعممي أن ُميستخدم التفاضل لكشف
مناطق الضربات كما ىو موضح في الشكل (.)8
ECG
ECG

ECG
ECG

الشكل ( :)8مرحمة التفاضل.

 -القيمة الفعالة عمى نافذة زمنية متحركة5 2
- 1

يتم في ىذه المرحمة أخذ القيمة الفعالة إلشارة تفاضل الـ  ECGالمستنتجة من المرحمة السابقة ،وذلك عمى نافذة

زمنية ثابتة بطول  200 msتتحرك عمى طول زمن اإلشارة األصمي كما ىو موضح في الشكل (.)9
ECG
ECG

ECG
ECG

الشكل ( :)9القيمة الفعالة لتفاضل إشارة الـ  ECGالمرشحة.

َّ
المركبات  QRSكما
تكون مواقع قمم إشارة القيمة الفعالة لتفاضل إشارة الـ .ECGالمرشحة ىي عبارة عن مواقع
موضح في الشكل ( ،)9وبعد ذلك يمكن استخالص سمات كل َّ
َّ
مركب عمى ِحدى.
ىو

327

مصنِّف جديد لكشف مرض عدم انتظام ضربات القمب مبني عمى االستدالل العائم بالشبكات العصبونية

مسعود ،الرفاعي

- 2الجانب العممي  :2استخدام شبكة  ANFISفي تصنيف ضربات القمب
 - 1نظرية المجموعات العائمة Fuzzy Set Theory
- 2

تؤمن المجموعات العائمة  fuzzy setsإطار عمل إلشراك المعرفة البشرية في حل المشاكل .في نظرية

المجموعات العائمة ،تُمرفق كل مجموعة بتابع يسمى تابع االنتماء ليذه المجموعة  .membership functionبالمقارنة مع
المجموعات الثنائية التقميدية  binary setsحيث يكون االنتماء إما ’ ‘1لإلشارة إلى القيمة الصحيحة  trueأو ’ ‘0لإلشارة
إلى القيمة الخاطئة  ،falseتتراوح متحوالت المنطق العائم بين

 0و  ،1أي أن المنطق العائم يتعامل مع االستنتاج

التقريبي بدالً من االستنتاج الدقيق [ .]18يمكن شرح نظرية المجموعات العائمة كما يمي:

لتكن  Zمجموعة من العناصر  zأي } ،Z={zولتكن  Aمجموعة عائمة في معرفة بتابع االنتماء ) μA(zالذي يقرن

كل عنصر من  Zبعدد حقيقي في المجال ] .[0, 1يمكن لمعناصر  zأن تكون منتمية بشكل كامل أي (  )μA(z)=1أو
جزئي (  )0≤μA(z)≤1أو غير منتمية (  )μA(z)=0وذلك بالنسبة لتابع االنتماء ) .μA(zتوجد عدة أشكال لتوابع االنتماء
 ،Gaussianالغوصي الجرسي  ،Gaussian-bellالمثمث

حيث تتنوع تبعاً لممسألة المطروحة ومن أىميا :الغوصي

 Triangleو شبو المنحرف  Trapezoidalكما ىو مبين في الشكل (.)10

الشكل ( :)10بعض أشكال توابع االنتماء

يقوم نظام االستدالل العائم ) Fuzzy Inference System (FISبمقابمة الدخل المعطى مع الخرج الموافق باستخدام
المجموعات العائمة  .fuzzy setsيبين الشكل (  )11المخطط الصندوقي  block diagramلنظام االستدالل العائم ،FIS
حيث يتضمن ىذا النظام خمس خطوات:

 .1تعويم  Fuzzificationمتحوالت الدخل .input variables
 .2تطبيق المعامل العائم  AND( fuzzy operatorأو  )ORعمى عناصر القواعد .if-then
 .3حساب نتيجة القواعد .Implication process
 .4تجميع  Aggregationنتائج كل القواعد.

 .5عكس التعويم أو التحديد .Defuzzification
يجري في مرحمة التعويم  Fuzzificationحساب قيمة انتماء المداخل  inputsإلى المجموعة العائمة باستخدام
توابع االنتماء  .membership functionsعند تطبيق المعامل العائم  fuzzy operatorيتم إيجاد نتيجة الشرط  ifلكل قاعدة
 ،ruleحيث يقوم المعامل  ANDبأخذ القيمة الصغرى  minimumلقيم توابع االنتماء عند الدخل الموافق ،في حين يقوم
المعامل  ORبأخذ القيمة الكبرى

 maximumلقيم توابع االنتماء عند الدخل الموافق .في المرحمة الثالثة

implication

 thenواعطاء كل قاعدة وزناً  weightمعيناً؛ تُمعتبر ىذه النتيجة (تسمى
 processيتم حساب نتيجة كل قاعدة
linguistic characteristics
ويعبَّر عنيا بتابع انتماء يقوم بتثقيل الخواص المفظية
 )consequentمجموعة عائمة أيضاً ُم
الموافقة لكل قاعدة .في المرحمة الرابعة يتم تجميع جميع مخارج القواعد في مجموعة عائمة واحدة .ىناك عدة طرق
328

مجلة جامعة تشرين  العلوم الهندسية المجلد ( )39العدد (Tishreen University Journal. Eng. Sciences Series 2017 )3

لمقيام بعممية التجميع  aggregationمنيا :القيمة الكبرى  maximumو الـ(أو) االحتمالية  probabilistic ORوىي ببساطة
جمع قيم خرج القواعد .المرحمة األخيرة  Defuzzificationوتعني عكس التعويم أو التحديد وتقوم بتوليد قيمة مفردة رقمية.
أكثر الطرق شيوعاً في ىذه العممية ىي حساب المركز المتوسط

 centroid calculationالتي تقوم بحساب مركز السطح الواقع تحت المنحني الناتج من عممية التجميع

.Aggregation

ىناك طرق أخرى يمكن لمقارئ الرجوع إلييا في [.]19

الشكل ( :)11المخطط الصندوقي  block diagramلنظام االستدالل العائم .FIS

ىناك أنواع متعددة لنظم االستدالل العائمة

 ،FISمن أكثرىا انتشا اًر :نماذج مامدامي

 Mamdaniو نماذج

سوجينو Sugenoنسبة لمعمماء الذين اقترحوىما .يمثل النظام الموضح في الشكل (  )11نموذج  ،Mamdaniفي حين
بناء عمى تابع انتماء بل كثابت أو تمثيل خطي.
يتميز نموذج  Sugenoبأنو ال ُميحدد قيمة الخرج ً
 - 2خوارزمية  ANFISأو ANFIS algorithm
- 2

الـ  ANFISىي اختصار لـ  Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systemوىي مزيج من نظام االستدالل العائم

 FISوالشبكات العصبونية  ،Neural Networks NNواليدف من وجود الشبكة العصبونية توليف

 tuningالقواعد

( if-

 )thenوتوابع االنتماء .membership functions
سيتم في ىذه الدراسة استخدام  ANFISمن نوع  Sugenoنظ اًر لكفاءتيا الحسابية وألنيا تعمل بشكل جيد مع

طرق األمثمة  optimizationوالتكيُّف  ،adaptive techniquesباإلضافة لكونيا مناسبة جداً لمتحميل الرياضي ،في حين
تعاني األنظمة التي تستخدم  Mamdaniمن عدم كفاءتيا الحسابية إضافةً إلى حاجتيا لمعامل البشري إلضافة بعض
القواعد.

يتألف نظام  ANFISمن نوع  Sugenoمن خمس طبقات كما يبين الشكل (  ،)12حيث يمثل المستطيل العقدة
المتغيرة أو المتكيِّفة  .adaptive nodeسنقوم فيما يمي بشرح مفصل لكل طبقة.
بفرض  nىو عدد المداخل  inputsو } j={1,2,3,4,5تمثل طبقات شبكة  .ANFISنرمز لخرج العقدة  iمن الطبقة

 jبالرمز  .Ojiنرمز بـ  pلعدد توابع االنتماء الخاصة بكل دخل.
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الشكل ( :)12شكل توضيحي لشبكة  ANFISمن نوع

 -الطبقة األولى1 2
- 2

Sugeno

Layer 1

ُميطمق عمى ىذه الطبقة طبقة التعويم  Fuzzificationنرمز لخرج ىذه الطبقة بـ  O1iحيث } O1i .i={1,2,…,p.nىي
 kلممجموعة العائمة  Akحيث
عبارة عن تابع انتماء  membership functionالذي يحدد درجة انتماء الدخل رقم
} .k={1,2,…,pيتم التعبير عن ىذه التوابع بالشكل )}… μAk (xt; {a,b,c,d,من أجل } t={1,2,…,nحيث توزع الـ  nمدخل
عمى  pتابع انتماء .كل تابع انتماء ىو تابع لمسمة :xm feature

)}…O1i= μAk (xm; {ai,bi,ci,di,

تمثل توابع االنتماء المعامالت السابقة  antecedent parametersلشبكة  ANFISالموصَّفة بـ

ويكون التوصيف الجديد لمخرج  O1iعمى الشكل التالي:

}…S1i={ai,bi,ci,di,

)O1i= μAk (xm; S1i

تتغير العقد في ىذه الطبقة  adaptive nodeباستمرار تبعاً لمدخل ،وىناك عدة أشكال لتوابع االنتماء المستخدمة

في شبكة  ANFISمن نوع ( Sugenoعد إلى الشكل (.))10

عدد المعامالت الناتجة من الطبقة األولى والتي تعرف توابع االنتماء يساوي
من أجل تابع االنتماء المثمث و

الثوابت التي تعرف تابع االنتماء (مثالً

المنحرف).

 -الطبقة الثانية2 2
- 2

 ،حيث

ىي عدد

من أجل تابع االنتماء شبو

Layer 2

يطمق عمى ىذه الطبقة طبقة القواعد  .rule layerيرمز لخرج ىذه الطبقة بـ  O2iحيث } O2i .i={1,2,…,pnىي

القواعد المعرفة إما بـ  ANDأي  minimumأو بـ  ORأي  ،maximumبعبارة أخرى.R={min[AND]}or R={max[OR]} :
بفرض  Wiتمثل األوزان الناتجة عن طبقة القواعد فيكون:
}O2i= Wi=rule{Ak

 -الطبقة الثالثة3 2
- 2

Layer 3

وىي طبقة التقييس  .normalization layerليكن  Nممثالً لمتقييس في الطبقة الثالثة كما في الشكل (ُ .)12ميرمز

لخرج ىذه الطبقة بـ  O3iحيث } ،i={1,2,…,pnولتكن

الوزن المقيَّس  normalized weightلكل قاعدة
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وتقمل من وقت عممية فك التعويم أو

يضمن التقييس التقارب المستقر لألوزان واالنحرافات،
التحديد .Defuzzification
 -الطبقة الرابعة4 2
- 2

Layer 4

ىذه ىي طبقة فك التعويم أو التحديد  .Defuzzificationيرمز لخرج ىذه الطبقة بـ  O4iحيث } .i={1,2,…,pnلتكن

} S2i={q1i,q2i,…,qniالمعامالت الخاصة بيا ،نعرف تابعاً خطياً  fiكمجموع لجداءات الدخل بالمعامالت  S2iكما يمي:
أما الخرج

 O4iفيو عبارة عن جداء الوزن المقيَّس

normalized weight

ويكون عدد المعامالت الناتجة مساوياً  ،(n+1).pnبسبب وجود االنحرافات
 -الطبقة الخامسة5 2
- 2

بالتابع الخطي

:

باإلضافة لممعامالت .S2i

Layer 5

ىذه ىي طبقة الجمع  .summation layerليا خرج وحيد ُميرمز لو بـ O51؛ وىو عبارة عن تجميع
لكل المخارج التي تم فك تعويميا  defuzzified outputsمن الطبقة السابقة  ،O4iويحسب باستخدام طريقة مركز الثقل:

aggregation

 - 3خوارزمية التعمم اليجينة Hybrid Learning Algorithm
- 2

َّ
إن تحديد القيم األمثمية  optimal valuesلبارامترات شبكة  ANFISيتم عن طريق خوارزمية تعمم ىجينة كما في

[ .]21تجمع ىذه الخوارزمية بين طريقة التقدير عن طريق المربعات األصغرية

)least-squares estimator (LSE

وطريقة البث العكسي باستخدام اليبوط التدريجي  back-propagation gradient descent methodولذلك تسمى ىجينة

 .hybridعند االنتقال المباشر  forward passتعتبر المعامالت السابقة  antecedent parametersثابتة بينما يتم تحديد
المعامالت الالحقة  consequent parametersباستخدام خوارزمية  .LSEعند االنتقال العكسي  backward passتُمعتبر
المعامالت الالحقة ثابتة بينما تُمحدد المعامالت السابقة باستخدام طريقة البث العكسي من خالل اليبوط.
تستخدم خوارزمية التعمم اليجينة في التعمم بشكل مباشر  onlineأو بشكل غير مباشر  ،offlineوقد تم في ىذه

الدراسة استخدام ىذه الخوارزمية بشكل غير مباشر كما ىو مشروح في [ ،]22أي استخدامنا قيم مسجمة لمدخل والخرج

كما سنرى الحقاً .من فوائد ىذه الخوارزمية أنيا تقوم بحساب المعامالت الالحقة بشكل أمثمي ،بيذه الطريقة يمكن
تقميص عدد األبعاد المستخدم في خوارزمية اليبوط التدريجي وأيضاً تسريع معدل تقارب

rate of convergence

المعامالت.

 - 4استخدام شبكة  ANFISفي تصنيف ضربات القمب
- 2

الستخدام شبكة  ANFISفي تصنيف ضربات القمب من خالل إشارة الـ

 ECGيجب تحديد مداخل ومخارج

الشبكة .وقد تم في ىذه الدراسة استخدام شبكتين متالحقتين من نوع  ANFISكما يبين الشكل (  ،)13حيث تقوم الشبكة
األولى بالتمييز بين الضربات الطبيعية  Normal beatsوالضربات المعتمة (  PVCأو  )APCبينما تقوم الشبكة الثانية
بالتمييز بين PVCو .APC
لتحقيق المخطط السابق يجب في البداية تدريب  trainingكل من الشبكتين السابقتين عمى ضربات معروفة النوع
مسبقاً .بعد التدريب نقوم بإدخال ضربات غير معروفة النوع ويقوم النظام المقترح في الشكل (
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أداء نظام التصنيف ىناك عدد من المعايير المعمول بيا عالمياً
المقادير اإلحصائية التالية:

[ .]20تعتمد ىذه المعايير عمى حساب عدد من

الشكل ( :)13المخطط العام المقترح لنظام تصنيف الضربات باستخدام شبكات .ANFIS

 -الحساسية :Sensitivity1 4
- 2
تعبر الحساسية

عن كشف الضربة المعتمة ( PVCأو  )APCوتحسب كنسبة مئوية عمى الشكل التالي:

ىو عدد التصنيفات الصحيحة في حالة المرض ،أي أن يتم تصنيف ضربات

 APCعمى أنيا  ،APCو

 PVCعمى أنيا  PVCو

ىو عدد التصنيفات الخاطئة في حالة المرض ،أي أن يتم تصنيف ضربات

PVC

أو APCعمى أنيا طبيعية  .Normalكمما اقتربت ىذه النسبة من  100%كان التصيف أكثر دقة .يتفرع من الشكل العام
السابق لعالقة حساب الحساسية شكمين فرعيين ىما:
حساسية كشف الضربات المعتمة من النوع  PVCوتحسب بالعالقة:
ىو عدد التصنيفات الصحيحة في حالة المرض

،PVC

 ،PVCأي أن يتم تصنيف ضربات

 PVCعمى أنيا

ىو عدد التصنيفات الخاطئة في حالة المرض ،PVCأي أن يتم تصنيف ضربات  PVCعمى أنيا طبيعية.
حساسية كشف الضربات المعتمة من النوع  PACوتحسب بالعالقة:

ىو عدد التصنيفات الصحيحة في حالة المرض  ،APCأي أن يتم تصنيف ضربات PACعمى أنيا ،APC
ىو عدد التصنيفات الخاطئة في حالة المرض  ،APCأي أن يتم تصنيف ضربات  APCعمى أنيا طبيعية.
 -التحديدية2 4
- 2
تعبر التحديدية

Specificity

عن النسبة المئوية لعدد كشف الضربات غير المعتمة وتحسب بالعالقة التالية:

ىو عدد التصنيفات الصحيحة في الحالة الطبيعية ،أي أن يتم تصنيف الضربات الطبيعية عمى أنيا
طبيعية ،و

ىو عدد التصنيفات الخاطئة في الحالة الطبيعية ،أي أن يتم تصنيف ضربات طبيعية عمى أنيا معتمة

( PVCأو .)APCكمما اقتربت ىذه النسبة من  100%كان التصيف أكثر دقة.
 -الدقة  Accuracyأو التصنيف الصحيح3 4
- 2
التصنيف الصحيح

Correct Classification

ىو النسبة المئوية لمتصنيفات الصحيحة وتحسب من العالقة:
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حيث

و

 .كمما اقتربت ىذه النسبة من  100%كان التصيف أكثر

دقة.
 - 5تدريب شبكة )ANFIS Training( ANFIS
- 2

تتطمب عممية تدريب أي شبكة تحضير معمومات تتضمن إشارة الدخل

لكل دخل .تقوم خوارزمية التدريب بتغيير المعامالت الداخمية لشبكة

 inputsواشارة الخرج  outputsالموافقة

 ANFISبحيث يتطابق خرج الشبكة مع الخرج

المرجعي ضمن مجال مقبول ،وعند ذلك يمكننا القول أن الشبكة قد تعممت وأصبحت قادرةً عمى التنبؤ بإشارة الخرج من
أجل أي دخل جديد لم تتعمم (تتدرب) عميو سابقاً .يبين الشكل ( )14المخطط العام لعممية تدريب شبكة .ANFIS

الشكل ( :)14المخطط العام لعممية تدريب شبكة .ANFIS

 - 6تحضير المعمومات لتدريب شبكة ANFIS
- 2
سيتم تدريب الشبكة عمى عدة تسجيالت إلشارة الـ  ECGلعدة مرضى مختمفين من موقع قاعدة البيانات المفتوحة
[ ،]8حيث يضم كل تسجيل ممفاً مرفقاً بعدد ضربات القمب المسجمة فيو وموضعيا الزمني ضمن اإلشارة وباإلضافة
إلى نوعيا (  )Normal, PVC, APCمما سيؤمن الخرج الحقيقي أو المرجعي الذي سيتم المقارنة عميو أثناء عممية
التدريب ،انظر الشكل (  .)14سيتم بعد ذلك استخراج سمات جميع ضربات القمب باستخدام الخوارزمية التي تم
استعراضيا سابقاً ،فيكون قد أصبح لدينا مصفوفة كبيرة نسمييا

السجل الكبير  Big_recordعدد أسطرىا ىو عدد

ضربات القمب المحصمة من كل المرضى المختارين لمتدريب ،وعدد أعمدتيا ىو عدد السمات االثنتي عشرة باإلضافة

إلى نوع الضربة أي لدينا ثالث عشرة عموداً .لقد تبيَّن لنا من خالل التجارب المتكررة َّأنو باستخدام السبعة سمات

التالية ) (RR0, RR1, RR2, R01, R21, RM1, Aيمكن كشف نوع الضربة و َّ
أن استخدام السمات األخرى كمداخل إضافية

لمشبكة لم ِ
يزد أو يحسن من دقة كشفيا .يجري بعد ذلك تجزئة السمات في السجل الكبير إلى ثالث مصفوفات بناء

عمى نوع الضربة (  ،)Normal, PVC, APCىذه المصفوفات ىي .N_data, V_data, A_data :بعد ذلك يتم تشكيل

مصفوفة التدريب  train_dataمن المصفوفات الثالثة السابقة بشكل عشوائي أي يتم اختيار األسطر من ىذه األشعة

بشكل عشوائي .يحوي  train_dataعدد متساوي من كل من الضربات (  )Normal, PVC, APCوذلك لضمان تدريب
شبكة  ANFISبشكل متكافئ عمى الضربات الثالثة.
يتم تدريب الشبكة األولى  ANFIS1الموضحة في الشكل (  )13عمى كامل مصفوفة التدريب لتصبح قادرة عمى

كشف الضربات الطبيعية من المعتمة بغض النظر عن اعتالليا ،في حين يتم تدريب الشبكة الثانية
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الضربات المعتمة فقط الموجودة في مصفوفة التدريب لتستطيع كشف نوع المرض في الضربة المعتمة )(PVC or APC؛
فبذلك يتم تحقيق المنيجية المقترحة لنظام تصنيف الضربات باستخدام شبكات  ANFISالموضحة في الشكل (.)13

سيتم تقييم أداء نظام التصنيف الجديد عمى مرضى آخرين لم يدخموا في مصفوفة التدريب كما سنرى في الفقرة

التالية.

ِّ
المصنف الجديد)
- 3النتائج (تقييم أداء

لقد تم بناء جميع الخوارزميات السابقة ضمن بيئة ماتالب نسخة

 2013bعمى حاسب شخصي يعمل بنظام

التشغيل .Windows7 – 64bits
تم إعداد مصفوفة التدريب من السجالت } {228,223,221,220,209,200,119,116,115,106المأخوذة من قاعدة
البيانات المفتوحة [ ]8والتي سيتم استخداميا لتدريب شبكتي الـ - ANFISانظر الشكل ( -)13بيدف حساب معامالت
توابع االنتماء فييا باستخدام خوارزمية التدريب المذكورة في الفقرة (  ،)-6-2وبعد ذلك تم إجراء مقارنة بين المصنف

الجديد بعد حساب معامالتو والمصنف المطروح في المرجع [ ]6حيث قام بإجراء عممية التصنيف باستخدام الـ ،ANFIS

وذلك باالعتماد عمى سجالت مشتركة بين المصنفَّين
المرجع [ ]6وال في سجالت التدريب.

خدم في
} {100,116,200,209,223,234وسجالت أخرى لم تستَص َص

يبيِّن الجدول التالي المقادير اإلحصائية (الحساسية  ،Se2,Se1التحديدية  ،Spالدقة  )CCالمحسوبة لكل سجل

ِّ
ِّ
مصنف المرجع [.]6
المصنف الجديد ومن أجل
من أجل

ِّ
المصنف الجديد الوسطية  97.56%أعمى من الدقة الوسطية التي تم التوصل إلييا في المرجع
نالحظ أن دقة

[ ]6حيث كانت  ،95.91%كما َّ
أن دقة المصنف الجديد أعمى من الدقة المرجع [ ]6في كل السجالت المشتركة.

يجدر بالذكر أيضاً َّ
أن الدقة الناتجة أعمى من الدقات التي تم الوصول إلييا في فقرة الدراسة المرجعية مع ّأنو تم
استخدام سبع سمات فقط كمداخل ل لشبكتين  ANFIS1و  ANFIS2التي تم تطويرىما في ىذه المقالة ىذا يعكس تعقيد

حسابي أقل.

ِّ
ِّ
ومصنف المرجع [.]6
المصنف الجديد
جدول  :1مقارنة بين

رقم السجل
100
116
200
201
209
210
223
812
809
228
233
234

المتوسط

)(%

ِّ
المقتَصرح
نتائج
المصنف الجديد ُم

Se1
)(%
100.00
100.00
99.38
-----100.00
-----93.78
100.00
100.00
99.45
-----100.00
99.18

Se2
)(%
100.00
100.00
100.00
-----99.74
-----95.71
100.00
100.00
100.00
-----100.00
99.50

Sp
)(%
99.96
98.96
88.56
-----94.92
-----98.15
98.34
98.89
96.73
-----99.62
97.13

CC
)(%
99.96
99.00
92.06
-----95.53
-----97.33
98.41
98.89
97.22
-----99.63
97.56
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ِّ
مصنف المرجع
نتائج
Se1
)(%
100.00
96.74
97.62
96.82
100.00
97.31
96.48
---------------96.29
100.00
97.92

Se2
)(%
95.75
100.00
93.33
95.40
95.09
96.27
97.15
---------------90.71
93.87
95.29

Sp
)(%
96.15
95.26
89.36
93.25
97.23
97.01
95.11
---------------94.59
92.75
94.52

[ ]6
CC
)(%
97.30
97.33
93.44
95.16
97.44
96.86
96.25
---------------93.86
95.54
95.91
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:االستنتاجات والتوصيات

ِّ
مصنف جديد مبني عمى خوارزميات االستدالل العائم باستخدام الشبكات
لقد تم في ىذه المقالة تطوير
(PVC , APC)

 باإلضافة إلى نوع مرضياECG  بيدف تحديد الضربات المعتمة ضمن إشارة القمب الـANFIS العصبونية

ِّ
.المطور
لممصنف
وذلك بعد استخراج سمات كل ضربة من ضربات القمب لتكون مداخل
َّ

ِّ
توصل إلييا حيث
أثبت
َّ صِّنفات المعروفة عالمياً من حيث الدقة التي تم
الم َص
المصنف الجديد فعالية أعمى من ُم
 كما استخدم المصنف الجديد عدد سمات أقل (سبع سمات) لكشف نوع ضربة القمب.97.56% بمغت دقتو الوسطية

المعتمدة عمى الشبكات العصبونية؛ ىذا ما يعطي لممصنف
مقارنةً بعدد السمات المستخدمة في المصنفات السابقة ُم
.الجديد تعقيد حسابي أقل مقارنةً بغيره
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