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ABSTRACT
Introduction: Alzheimer’s disease is a brain disorder that gradually destroys cognitive
function and eventually the ability to carry out daily routine tasks. Early diagnosis of this
disease has attracted the attention of many physicians and scholars, and several methods have
been used to detect it in early phases. Evaluation of artificial neural networks is low-cost
with no side effect method that is used for diagnosing and predicting Alzheimer’s disease in
subjects with mild cognitive impairment based on electroencephalogram signals. Materials
and Methods: for this systematic review, keywords Alzheimer’s, Artificial Neural network
and EEG were searched in IEEE, PubMed central, ScienceDirect, and Google Scholar
databases between 2000 to 2019. Then, they were selected for critical evaluation based on
the most relevance to the subject under study. Results: The search result in these databases
was 100 articles. Excluding unrelated articles, only 30 articles were studied. In the present
study, different types of artificial neural networks were described, Next, the accuracy of the
classification obtained by these methods was investigated. The results have shown that some
methods, despite being less used in research or have simple architecture, have the highest
accuracy for classification. In many studies, artificial neural networks have also been considered
in comparison with other classification methods and the results show the superiority of these
methods. Conclusion: Artificial neural networks can be used as a tool for early detection
of Alzheimer’s disease. This approach can be evaluated for its classification accuracy, speed,
architecture, and common use. Some networks are accurate at classifying and understanding
data, but are slow or require specific hardware/software environments. Some other networks
work better with simple architectures than complex networks. Furthermore, changing the
architecture of conventional networks or combining them with other methods resulted in
significantly different results. Increasing accuracy of classification of these networks in the
diagnosis of mild cognitive impairment could help to predict Alzheimer’s disease appropriately.
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مقدمه :بیماری آلزایمر نوعی اختالل مغز است که به تدریج عملکرد شناختی و در نهایت توانایی انجام
کارهای روزمره را دچار اختالل میکند .تشخیص زودهنگام این بیماری توجه بسیاری از پزشکان و محققان
را به خود جلب کرده است و از روشهای مختلفی برای شناسایی آن در مراحل اولیه استفاده شده است.
ارزیابی شبکههای عصبی مصنوعی روشی کم هزینه و بدون اثرات جانبی است که برای تشخیص و پیشبینی
بیماری آلزایمر در افراد دارای اختالل شناختی خفیف ،بر پایۀ امواج الکتروانسفالوگرام استفاده میشود.
مواد و روشها :برای این مطالعۀ مروری نظاممند  ،کلمات کلیدی "آلزایمر"" ،شبکه مصنوعی عصبی" و
“ ”EEGدر پایگاه داده های IEEE ، PubMed Central، Science Directو ، Google Scholarبین سالهای
 1388تا  1398جستجو شدند .سپس برای ارزيابي منتقدانه و بر اساس بيشترين ارتباط با موضوع مورد
مطالعه ،انتخاب شدند .یافتهها :نتیجۀ جستجو در این پایگاههای اطالعاتی  100مقاله بود .به استثنای
مقاالت غیر مرتبط  ،فقط  30مقاله مورد مطالعه قرار گرفتند .در این مطالعه ،انواع مختلفی از شبکههای
عصبی مصنوعی شرح داده شد ،سپس ،صحت طبقهبندی بهدست آمده توسط این روشها بررسی شد.
نتایج نشان داده است که برخی از روشها  ،علیرغم اینکه در تحقیقات کمتر مورد استفاده قرار میگیرند یا
شامل معماری سادهای هستند ،باالترین صحت برای طبقهبندی را دارند .در بسیاری از مطالعات ،شبکههای
عصبی مصنوعی در مقایسه با سایر روشهای طبقه بندی در نظر گرفته شدهاند و نتایج برتری این روشها را
نشان میدهد .نتیجهگیری :از شبکههای عصبی مصنوعی میتوان به عنوان ابزاری برای تشخیص زودهنگام
بیماری آلزایمر استفاده کرد .این شبکهها را میتوان از لحاظ صحت طبقهبندی ،سرعت ،معماری و کاربرد
متداول ،مورد بررسی قرار داد .برخی از شبکهها در طبقهبندی و درک دادهها دقیق هستند ،اما کند هستند
و یا به محیطهای سختافزاری /نرمافزاری خاصی نیاز دارند .بعضی دیگر از شبکهها با داشتن معماری
ساده ،نسبت به شبکههای پیچیده بهتر عمل میکنند .عالوهبراین ،تغییر در معماری شبکههای معمولی
یا ترکیب آنها با سایر روشها ،نتایج متفاوت قابل توجهی را به همراه داشت .افزایش صحت طبقهبندی
این شبکهها در تشخیص نقص شناختی خفیف ،میتواند به پیشبینی مناسب بیماری آلزایمر کمک کند.
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ایــن مطالعــه از نــوع مــروری نظاممنــد اســت کــه در آن
از منابــع منتشــر شــده التیــن از ســال  2000تــا 2019
اس�تـفاده گردیدــ .واژهه��اي كلي��دي در پایگاههاــی اطالعاتــي
 Sciencedirect ،PubMed central ،IEEEو Google Scholar
جســتجو شــد و  100مقالــه و چکیــده بــه دســت آمــد .در
مرحلــة اول مقاالتــی کــه از روشهایــی بــه غیــر از شــبکههای
عصبــی مصنوعــی اســتفاده کــرده بودنــد و همچنیــن مقــاالت
مــروری از مطالعــه خــارج شــدند .در مرحلــة دوم مقاالتــی کــه
از ابــزار تشــخیصی بــه جــز ســیگنالهای الکتروانســفالوگرام
اســتفاده کــرده بودنــد نیــز ،کنــار گذاشــته شــدند .در ادامــه،
ابتــدا چکیــده مقــاالت باقیمانــده مــورد بررســی قــرار گرفــت
و  30مــورد آن کــه ارتبــاط نزدیکتــری بــا موضــوع داشــتند
و بعض ـاً از شــبکة عصبــی مصنوعــی همــراه بــا ســایر روشهــا
اســتفاده کــرده بودنــد ،در یــک لیســت بررســی قــرار داده
شــدند .در مرحلــة آخــر متــن کامــل مقــاالت مطالعــه شــد،
نــوع شــبکة عصبــی مصنوعــی مــورد اســتفاده و دقــت حاصــل
از هــر روش ،از متــن مقالــه اســتخراج شــد .مقــاالت بــر اســاس
نــوع شــبکه عصبــی ،تقســیمبندی شــدند و تعــداد مقــاالت
هــر دســته محاســبه و در جدولــی تنظیــم شــد .جهت مقایســه
دقــت هــر نــوع شــبکه ،بــازه کمتریــن تــا بیشــترین دقــت بــه
دســت آمــده از هــر تقســیمبندی ،در جدولــی دیگــر تنظیــم
شدــ .تصويــر 1رونــد انتخــاب مقــاالت از  4پایــگاه داده مــورد
بررســی را نشــان میدهــد.
یافتهها

شــبکههای عصبــی مصنوعــی )ANN( 6برنامههــای
کامپیوتــری الهــام گرفتــه از نظــر زیســت شــناختی هســتند
کــه بــرای شبیهســازی روشــی کــه مغــز انســان اطالعــات را
پــردازش میکنــد طراحــی شــده اســت .شــبکههای عصبــی
دانــش خــود را بــا کشــف الگوهــا و روابــط در دادههــا جمــع
میکننــد و از طریــق تجربــه میآموزنــد (یــا آمــوزش
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Positron Emission Tomography
Electroencephalogram; EEG
6
Artificial neural networks; ANN
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زوال عقــل را میتــوان بهعنــوان یــک ســندرم بالینــی تعریــف
کــرد کــه بــا عالئمــی ماننــد اختــال در حافظــه ،گفتــار و
عملکردهــای شــناختی ،تغییــر در رفتارهــا و مشــکالتی در
1
فعالیتهــای روزمــره ،بــروز پیــدا میکنــد .بیمــاری آلزایمــر
( ، )ADکــه بــه نــام روانپزشــک آلمانــی ،آلوئــز آلزایمــر،
کــه اولیــن بــار ایــن بیمــاری را بیــش از یــک قــرن پیــش
توصیــف کــرده اســت ،نامگــذاری شــده ،شــایعترین علــت
بــروز بیمــاری دمانــس اســت و تــا  75درصــد از کل مــوارد
زوال عقــل را تشــکیل میدهــد .بیمــاری آلزایمــر نوعــی
اختــال مخــرب عصبــی پیشــرونده اســت و در طــی چنــد
دهــة گذشــته ،تحقیقــات در زمینــة اپیدمیولــوژی زوال عقــل و
آلزایمــر پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت .پیــری جمعیــت
بــه یــک پدیــده جهانــی در سراســر جهــان تبدیــل شــده
اســت .گزارشهــای برنامــه پیــری ســازمان ملــل متحــد و
مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهــای ایــاالت متحــده
پیشبینــی کــرده اســت کــه تعــداد افــراد مســن ( 65ســال
بــه بــاال) در جهــان از  420میلیــون نفــر در ســال  2000بــه
نزدیــک بــه یــک میلیــارد تــا ســال  2030افزایــش پیــدا
کنــد .کشــورهای در حــال توســعه بیشــترین افزایــش را در
تعــداد افــراد مســن مشــاهده خواهنــد کــرد .بنابرایــن ،ســهم
کشــورهای در حــال توســعه از جمعیــت ســالخوردگان در
سراســر جهــان از  59درصــد بــه  71درصــد افزایــش مییابــد.
از آنجــا کــه وقــوع آلزایمــر بــه افزایــش ســن به شــدت وابســته
اســت ،پیشبینــی میشــود کــه ایــن اختــال چالشهــای
بزرگــی را بــرای ســامت عمومــی و سیســتمهای مراقبــت از
ســالمندان در همــه کشــورهای جهــان ایجــاد کنــد ( .)1بــا
ن چــه ذکــر شــد و خطرنــاک بــودن ایــن بیمــاری،
توجــه بــه آ 
ابزارهــا و آزمایشهــای بیومارکــر و کامپیوتــری بســیاری
بــرای تشــخیص زود هنــگام ایــن بیمــاری ،توســط پزشــکان
و محققــان بــه کار گرفتــه شــده اســت .نتایــج آزمایشــگاهی
کــه قطعیــت کامــل ندارنــد از دیــاد نوعــی پروتئیــن در نمونــه
خــون بیمــاران را گــزارش دادهانــد .همچنیــن پزشــکان از
4
انــواع تصویــر بــرداری پزشــکی ماننــد 3MRI ، 2CTو PET
بــرای تشــخیص ایــن بیمــاری اســتفاده میکننــد امــا ایــن
روشهــا معمــوالً پــر هزینــه هســتند و اثــرات جانبــی بــه
جــای میگذارنــد .روش کــم هزینهتــر و بــدون اثــرات
جانبــی کــه در همــه کشــورها قابــل انجــام میباشــد،
اســتفاده از ســیگنالهای مغــزی ضبــط شــده تحــت عنــوان
الکتروانســفالوگرام )EEG( 5میباشــد .الکتروانســفالوگرام در
اصــل یــک روش قدرتمنــد و نســبتا ارزان بــرای غربالگــری
زوال عقــل و التهــاب در مراحــل اولیــة خــود اســت .تشــخیص
دقیــق بیمــاری آلزایمــر نقــش مهمــی در مراقبــت از بیمــار
دارد ،بهویــژه در مراحــل اولیــه ،بــه دلیــل آگاهــی از شــدت
و خطــرات پیشــرفت ،اجــازه میدهــد تــا بیمــاران اقدامــات
پیشــگیرانه را قبــل از آســیب غیــر قابــل برگشــت بــه مغــز

انجــام دهنــد .آنالیــز بصــری از  EEGبــرای تشــخیص آلزایمــر
مفیــد اســت امــا ایــن تحلیــل بــ ه علــت بیدقــت بــودن
تجهیــزات پزشــکی و عوامــل دیگــر مــورد بحــث اســت.
یادگیــری ماشــین یــک شــاخه از هــوش مصنوعــی اســت
کــه از انــواع روشهــای احتماالتــی و بهینهســازی اســتفاده
میکنــد کــه اجــازه میدهــد کامپیوترهــا از مجموعــه
دادههــای گســترده و پیچیــده اســتفاده کننــد .در نتیجــه
محققــان بــر اســتفاده از یادگیــری ماشــین بــرای تشــخیص
مراحــل اولیــة آلزایمــر متمرکــز میشــوند .همچنیــن شــبکة
عصبــی مصنوعــی میتوانــد یــک ابــزار مفیــد بــرای تشــخیص
و پیشبینــی الگــو باشــد .شــبکههای عصبــی مصنوعــی بــا
اســتخراج ویژگیهــای مناســب از EEGقــادر بــه طبقهبنــدی
بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر ،نقــص شــناختی خفیــف و افــراد
عــادی میباشــند.
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تصوير  -1روند انتخاب مقاالت مرتبط از پایگاه دادههای علمی

شــبکة عصبــی تغذیــه مســتقیم یــا پیشــخور اولیــن و
ســادهترین نــوع شــبکة عصبــی مصنوعــی میباشــد .در

پرســپترون تــک الیــه ســادهترین نــوع شــبکة عصبــی اســت،
کــه از یــک الیــه از نورونهــای خروجــی تشــکیل شــدهاســت.
ورودیهــای ایــن شــبکه بــه وســیله یــک آرایــه از وزنهــا بــه
صــورت مســتقیم بــه خروجیهــا نســبت داده میشــوند.
در نتیجــه ایــن شــبکه الیــه پنهانــی نــدارد .ایــن شــبکه را
میتــوان ســادهترین شــبکه عصبــی پیشــخور دانســت .در هــر
نــورون مجمــوع ضــرب هــر وزن در ورودی بــا اندیــس برابــر
خــود محاســبه میشــود .اگــر مقــدار مجمــوع محاســبه شــده
در بــاال بــرای هــر نــورون باالتــر از یــک مقــدار آســتانه باشــد
(بــهطــور معمــول  ،)0نــورون فعــال شــده و مقــدار فعــال (بــه
طــور معمــول  )۱را میپذیــرد ،در غیــر ایــن صــورت مقــدار
غیرفعــال (ب ـ ه طــور معمــول  )0را میپذیــرد .نورونهــای بــا
تابــع فعالســازی از نــوع ذکــر شــده را نورونهــای مصنوعــی
یــا واحدهــای آســتانه خطــی میگوییــم .اصطــاح پرســپترون
اغلــب اشــاره بــه شــبکههای متشــکل از تنهــا یکــی از ایــن
واحدهــا میکنــد .یــک پرســپترون را میتــوان بــا اســتفاده
از هــر مقــداری بــرای حــاالت فعــال و غیرفعــال ،تــا زمانــی
کــه مقــدار آســتانه بیــن دو مقــدار قــرار دارد ،ســاخت .اکثــر
پرســپترونها خروجیهایــی از  ۱یــا  -1بــا مقــدار آســتانه ۰
دارنــد .شــبکههای دارای ســاختار بــاال را بــا ســرعت بیشــتری
نســبت بــه شــبکههای متشــکل از نورونهــای دارای مقادیــر
مختلــف فعــال و غیرفعــال ،میتــوان آمــوزش داد .از شــبکة
عصبــی تــک الیــه ،در مقایســه بــا ســایر روشهــا (بــه غیــر از
روشهــای شــبکههای عصبــی مصنوعــی) ،بــرای طبقهبنــدی
افــراد مبتــا بــه آلزایمــر و افــراد ســالم اســتفاده شــده و نتایــج
برتــری شــبکههای عصبــی تــک الیــه را در طبقهبنــدی نشــان
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شبکة عصبی پیشخور()FFNN

شبکة عصبی پرسپرون تک الیه

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-10

میگیرنــد) ،نــه از طریــق برنامــه نویســی .شــبکة عصبــی
مصنوعــی از صدهــا واحــد ،ســلولهای عصبــی مصنوعــی
یــا عناصــر پردازشــی تشــکیل شــده اســت ،کــه بــا ضرایــب
(وزنهــا) مرتبــط هســتند ،و ســاختار عصبــی را تشــکیل
میدهنــد و در چندیــن الیــه ســازماندهی میشــوند .قــدرت
محاســبات عصبــی از اتصــال نورونهــا در یــک شــبکه حاصــل
میشــود .هــر عنصــر پردازشــی دارای ورودیهــای وزن،
عملکــرد انتقــال و یــک خروجــی اســت .رفتــار یــک شــبکة
عصبــی بــا عملکردهــای انتقــال نورونهــای آن ،بــا قانــون
یادگیــری و توســط معمــاری شــبکه تعییــن میشــود .وزن
پارامترهــا قابــل تنظیــم هســتند و از ایــن نظــر ،یــک شــبکة
عصبــی یــک سیســتم پارامتــری اســت .مجمــوع وزن ایــن
ورودیهــا فعــال شــدن نــورون را تشــکیل میدهــد .پــس
از آمــوزش و آزمایــش شــبکه ،میتــوان اطالعــات ورودی
جدیــدی بــرای پیشبینــی خروجــی ارائــه داد ANN .یــک
روش مدلســازی نویدبخــش را نشــان میدهــد ،بهخصــوص
بــرای مجموعــة دادههایــی کــه روابــط غیــر خطــی دارنــد.
برنامههــای مختلــف  ANNرا میتــوان بــه طبقهبنــدی
یــا شــناخت الگــو ،پیشبینــی و مدلســازی خالصــه کــرد
( .)2انــواع مختلــف معماریهــای شــبکههای عصبــی
وجــود دارد کــه در مطالعــات مختلــف بــه آنهــا پرداختــه
شــده اســت .نتایــج جســتجو در پایگاههــای علمــی30 ،
مقالــه مرتبــط بــا موضــوع در قالــب مقــاالت منتشــر شــده
در مجــات ،کنفرانسهــا و کتابهــا بــود کــه از روشهــای
مختلــف شــبکههای عصبــی مصنوعــی کــه شــامل روشهــای
یادگیــری عمیــق هــم میشــود اســتفاده کردهانــد .در بعضــی
مطالعــات از روشهــای ترکیبــی و در بعضــی دیگــر ،از شــبکة
عصبــی مصنوعــی در مقایســه بــا ســایر روشهــای پــردازش
ســیگنال اســتفاده شــده بــود کــه نتایــج ایــن مقــاالت برتــری
شــبکههای عصبــی را نشــان میدهــد و در ایــن مطالعــه
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .در ادامــه انــواع ایــن شــبکهها
و مقــاالت مرتبــط بــه هــر کــدام شــرح داده میشــوند.

ایــن شــبکه اطالعــات تنهــا از یــک مســیر حرکــت میکنــد
کــه جهــت آن رو بــه جلــو میباشــد .در واقــع اطالعــات بــا
شــروع از گــره نورونهــای ورودی و گــذر از الیههــای پنهــان
(درصــورت وجــود) بــه ســمت گرههــای خروجــی میرونــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد در ایــن شــبکه حلقــه یــا دوری
وجــود ن��دارد .در بعض��ی پژوهشه��ا از ایـ�ن ش�بـکه همرــاه بــا
ســایر روشهــا ،بــرای طبقهبنــدی افــراد مبتــا بــه آلزایمــر و
گــروه کنتــرل اســتفاده شــده اســت(.)3-5
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میدهنــد (.)6-10
شبکة عصبی پرسپترون چند الیه()MLP ANN
پرســپترون یــک الگوریتــم یادگیــری ماشــین اســت کــه در
دســته یادگیــری نظــارت شــده قــرار میگیــرد .الگوریتــم
پرســپترون یــک الگوریتــم دســتهبندی دودویی(نوعــی از
دســتهبندی کــه میتوانــد بــا توجــه بــه بــردار ورودی تصمیــم
بگیــرد کــه ایــن ورودی متعلــق بــه یــک کالس هســت یــا
خیــر) اســت .ایــن الگوریتــم یــک دســتهبندي خطــی اســت،
ب ـه ایــن معنــا کــه پیشبینیهایــش را بــا توجــه بــه ترکیــب
خطــی وزندار ورودی الگوریتــم انجــام میدهــد .همچنیــن
ایــن الگوریتــم بــه دلیــل اینکــه ورودیهایــش را بــه صــورت
تــک تــک در زمــان بررســی میکنــد ،یــک الگوریتــم برخــط
میباشــد .در واقــع ایــن الگوریتــم جــزء اولیــن شــبکههای
عصبــی مصنوعــی اســت کــه بــهکار گرفتــه شــدهاســت .ایــن
نــوع شــبکة عصبــی در حــل مســائل ،بســیار ســریع و قاب ـل
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ش��بکة عصب�یـ پ��س انتش��ار یــا انتشــار معکــوس ،روشــی در
یادگیــری عمیــق شــبکههای عصبــی مصنوعــی ،بــا بیــش
از یــک الیــه پنهــان اســت ،کــه بــرای محاســبه دقیقتــر
گرادیــان وزن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن روش اغلــب
بــا بهینهســازی الگوریتــم یادگیــری و تثبیــت وزن نورونهــا،
بــا محاســبه گرادیــان کاهشــی تابــع هزینــه انجــام میگیــرد.
ایــن الگوریتــم همچنیــن بــرای شــبکة عصبــی پیشــخور کــه
نیــاز بــه یادگیــری بــا نظــارت دارنــد ،نیــز اســتفاده میشــود
(.)15-16

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.1.152

تصوير  -3شبکة عصبی پرسپترون چند الیه

شبکة عصبی پس انتشار خطا
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تصوير  -2شبکة عصبی پرسپترون تک الیه

اطمینــان اســت و از ایــن شــبکه بــرای طبقهبنــدی بیمــاران
مبتــا بــه آلزایمــر و افــراد ســالم اســتفاده شــده اســت
(.)11-14
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تصوير  -4شبکة عصبی پس انتشار خطا

شبکة عصبی عمیق

شبکة عصبی خودرمزگذار

Noise
Rapidly progressive dementia; RPD
14
Support vector machine; SVM
15
Multilayer neural networks; MLP-NN
16
Convolution neural network; CNN

Convolution neural network
Autoencoder neural network
9
Restricted Boltzmann Machines
10
Sparse Coding
11
Dimensionality reduction

12

7

13

8
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خودرمزگ�ذـار يــك شــبكة عصبــي مصنوعــي اســت كــه
بــراي يادگيــري كدگــذاري كارآمــد ،بــا روش بــدون ناظــر
ميگيــرد .هــدف یــک خودرمزگــذار
مــورد اســتفاده قــرار

شــدهاي بــراي يــك مجموعــه
يادگيــري بازنمايــش فشــرده

داده اســت .يعنــي معمــوال بــراي كاهــش بعــد 11و حــذف
ميگيــرد .در طــول ســمت
نویــز 12مــورد اســتفاده قــرار

کاهــش بعــد ،ســمت دیگــر کــه در حــال بازســازی اســت،
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یادگیــری عمیــق ،در واقــع عبارتــی اســت کــه بــرای
شــبکههای عصبــی عمیــق اســتفاده میشــود .منظــور
از عمیــق بــودن ،چنــد الیــه بــودن ایــن شــبکهها اســت.
تفــاوت اصلــی شــبکههای عصبــی عمیــق و شــبکههای
عصبــی معمولــی در تعــداد الیههــای درونــی آنهاســت.
شــبکة عصبــی معمولــی حداکثــر از ســه الیــه تشــکیل شــده
اســت؛ امــا ،در شــبکة عمیــق عصبــی ،دادههــا بایــد از یــک
شــبکه بــا چندیــن الیــه عبــور کننــد .در یــک شــبکة عصبــی
عمیــق ،در هــر الیــه ،بــر روی ویژگــی خاصــی از دادههــا کار
میشــود .هــر چقــدر در شــبکة عصبــی پیــش برویــم ،شــبکه
قــادر بــه تشــخیص ویژگیهــای پیچیدهتــری میشــود .ایــن
فرآینــد ،سلســله مراتــب ویژگیهــا نامیــده میشــود .ایــن
ویژگــی شــبکة عصبــی ،باعــث میشــود کــه دادههایــی بــا
ویژگیهــای متعــدد را پــردازش کنــد .شــبکههای عصبــی
عمیــق انــواع متفاوتــی دارنــد کــه هــر کــدام دارای معمــاری
و ویژگیهــای مخصــوص بــه خــود میباشــد .انــواع ایــن
شــبک ه عبارتن��د از :شــبکههای کانولوشــنی ،7شــبکههای
خودرمزگــذار ،8ماشــین بولتزمــن محــدود شــده 9و کدگــذاری
پراکنــده .10در ایــن مطالعــه کاربردهایــی از شــبکههای
خودرمزگــذار و کانولوشــن ،در ادامــه توضیــح داده میشــود.

آمــوزش میبینــد و خودرمزگــذار ســعی میکنــد تــا جایــی
ک��ه ممک��ن اسـ�ت ازســمت کدگــذاری شــده کاهــش یافتــه،
داده را تــا حــد ممکــن نزدیــک بــه ورودی اصلــی خــود تولیــد
کنــد .بــا توجــه بــه آن چــه ذکــر شــد ایــن شــبکه در بســیاری
از مطالعــات مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در ادامــه بــه مــوارد
کاربــرد آن در ایــن مطالعــه میپردازیــم .یــک روش نویــن
بـ�رای تمایـ�ز بیمـ�اران مبتـلا بـ�ه بیمـ�ار ی �Creutzfeldt-Ja
 kobدر مراحلــ اولی��ه از دیگــر اشــکال دمانــس بــه ســرعت
پیشــرونده )RPD( 13ارائــه شــده اســت .ابتــدا ویژگیهــای
مناســب ســیگنالهای  EEGاســتخراج شــده و ابعــاد فضــای
ویژگــی از طریــق یــک سیســتم پــردازش چنــد الیــه مبتنــی
بــر مفهــوم یادگیــری عمیــق کاهــش مییابــد .پردازنــده
یادگیــری عمیــق شــامل یــک رمزگــذار خــودکار انباشــته
شــده اســت کــه توســط تکنیکهــای یادگیــری بــدون
نظــارت آمــوزش دیــده میشــود و طبقهبندیکننــدهای کــه
پارامترهــای آن بــا اســتفاده از برچس ـبهای دســته شــناخته
شــده بــه بــردار کاهــش یافتــه از ویژگیهــای ســطح بــاال
کــه توســط بلوکهــای پــردازش قبلــی تولیــد شــده ،بــه
روش نظــارت شــده تعییــن میشــود .مرحلــة یادگیــری
14
نظــارت شــده بــا اســتفاده از ماشــینهای بــردار پشــتیبانی
( )SVMیــا شــبکههای عصبــی چنــد الیــه)MLP-NN( 15
انجــام میشــود ( .)17شـ�بکه خودرمزگـ�ذار عمی��ق نی��ز بـ�رای
آم��وزش و طبقهبن��دی س��یگنالها ب��ه منظــور تشــخیص
بیمــاری آلزایمــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (.)18
شبکة عصبی کانولوشن
16
شــبکههای عصبــی کانولوشــن ( )CNNیکــی از مهمتریــن

روشهــای یادگیــری عمیــق هســتند کــه در آنهــا چندیــن
میبینن��د .این روش بســیار
الیــه بــا روشــی قدرتمنــد آمــوزش

کار آمــد بــوده و یکــی از رایجتریــن روشهــا در کاربردهــای
مختلــف بینایــی کامپیوتــر اســت .بطــور کلــی ،یــک شــبکه
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میشــود کــه عبارتنــد از:
 CNNاز ســه الیــه اصلــی تشــکیل

ً
الیههای
ـل.
ـ
متص
ا
ـ
تمام
ـه
ـ
الی
الیــه کانولوشــن ،الیــه  Poolingو

میدهنــد کــه در نهایــت
مختلــف وظایــف مختلفــی را انجــام

منجــر بــه یادگیــری شــبکه میشــوند ( .)19میتــوان از
ایــن شــبکه بــه تنهایــی یــا همــراه بــا ســایر شــبکهها و

الگوریتمهــای شــبکة عصبــی بــرای طبقهبنــدی افــراد در
ســه گــروه مذکــور اســتفاده کــرد (.)20-21
شبکة عصبی مصنوعی با الگوریتم ژنتیک()GA/ANN
الگوریتــم ژنتیــک یــک روش تحقیــق و بهینهســازی اســت

 NeuCubeیــک محیــط توســعه نرمافــزار –ســختافزار بــرای
سیســتمهای نمونــه اولیــه شــبکة عصبــی )SNN( 18بــرای
اســتخراج دادههــا ،تشــخیص الگــو و مدلســازی دادههــای
پیشبینــی کننــده بــا دادههــای پیچیــده و بــزرگ اســت،
بــه خصــوص دادههــای زمانــی و یــا دادههــای مکانی/طیفــی
–زمانــی .)SSTD( 19سیســتم کاربــردی کــه بــا اســتفاده از
 NeuCubeســاخته شــده دارای معمــاری دســتگاه داده فضایــی
زمانــی ( )STDMاســت .در واقــع  NeuCubeیــک چارچــوبپیشــرفته از روشهایــی اســت کــه از طریــق طراحــی دقیــق و
آزمایــش مناس ـبترین روشهــا و پارامترهــای مناســب بــرای
سیســتم کاربــرد  ،طراحــی و اجــرای راه حلهــای کارآمــد
بــرای رفــع ایــن مشــکالت را تســهیل میکنــد .ایــن رونــد
میتوانــد کنــد باشــد  ،امــا نتایــج میتواننــد از نظــر دقــت و
درک داده بســیار چشــمگیر باشــند ( .)25معمــاری ،NeuCube
بــرای تحلیــل تغییــرات فعالیــت عصبــی در مناطــق مختلــف
Spiking neural network; SNN
Spatio-/spectro-temporal data; SSTD
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در شــبکههای بازگشــتی ماننــد شــبکههای  Elmanمــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .حــل مســئله در ســاختاری بنــام
کرومــوزوم رمزگــذاری میشــود .در ابتــدا تعــداد مشــخصی
از کروموزومهــا بــه طــور تصادفــی ایجــاد میشــوند کــه
جمعیــت اولیــه را تشــکیل میدهنــد و تابعــی کــه کیفیــت
راه حــل را ارزیابــی میکنــد ،تابــع تناســب انــدام نامیــده
میشــود .ســپس ایــن الگوریتــم بــرای مرتبســازی و
انتخــاب بهترینهــا ،نشــانگر کیفیــت را بــه هــر راه حــل
اختصــاص میدهــد و کروموزومهــا وزنهــای مناســب شــبکه
را تعییــن میکننــد .روش تشــخیص خــودکار ارزیابــی اختــال
شــناختی ،مبتنــی بــر تجزیــه و تحلیــل  EEGبــا اســتفاده از
یــک شــبکة عصبــی مصنوعــی همــراه بــا الگوریتــم ژنتیکــی
( )GAپیشــنهاد شــده اســت و نتایــج نشــان داده کــه رویکــرد
ترکیبــی  GA/ANNممکــن اســت بــرای تشــخیص زود هنــگام
 ADمفیــد باشــد و میتوانــد ابــزاری بــا ارزش بــرای حمایــت
از پزشــکان در عمــل بالینــی باشــد (.)24-22

شبکة عصبی NeuCube
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کــه از جهشهــای بیولوژیکــی و تکاملهــای طبیعــی تقلیــد
میکنــد .ایــن شــبکه در زمینههــای مختلــف از جملــه
شــبکههای عصبــی محلــی اســتفاده میشــود و اغلــب
مغــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و مــدل توســعه یافتــه برای
مطالعــه پیشــرفت آلزایمــر و بــرای پیشبینــی ایــن کــه بیمــار
تشــخیص داده شــده با اختالل شــناختی خفیف ،احتمال مبتال
شــدن بــه آلزایمــر دارد یــا خیــر بررســی میشــود (.)26-28
شبکة عصبی بازگشتی
یــک شــبکة عصبــی بازگشــتی )RNN( 19کالســی از
شــبکههای عصبــی مصنوعــی هســتند کــه در آن اتصــاالت
بیــن گرههایــی از یــک گــراف جهــتدار در امتــداد یــک
دنبالــة زمانــی میباشــند و ســبب میشــود تــا الگوریتــم
بتوانــد رفتــار پویــای موقتــی را بــه نمایــش بگــذارد .بــر
خــاف شــبکههای عصبــی رو بــه جلــو ،شــبکههای عصبــی
بازگشــتی میتواننــد از وضعیــت درونــی خــود بــرای پــردازش
دنبالــة ورودیهــا اســتفاده کننــد و در واقــع ایــن شــبکههای
دارای یــک حافظــه ذخیــره ســازی مــی باشــند .از ایــن شــبکه

بــرای طبقهبنــدی بیــن افــراد مبتــا بــه آلزایمــر و افــراد
عــادی همــراه بــا روش پیــش پــردازش موجــک 20اســتفاده
شــده اســت (.)29-30

شبکة عصبی متناقض

شــبکة عصبــی مصنوعــی متناقــض )PANN( 21یــک ســاختار
ریاضــی مبتنــی بــر منطــق تناقــض و مــورد اســتفاده در
تصمیمگیــری اســت کــه امــکان مقابلــه بــا عــدم قطعیتهــا
و تضادهــا را فراهــم مــیآورد ( .)31از ایــن معمــاری بــرای
شــناخت الگوهــای از پیــش تعییــن شــده  EEGبــه منظــور
تشــخیص بیمــاری آلزایمــر اســتفاده شــده اســت (.)32-33
شبکة عصبی احتمالی
یــک شــبکة عصبــی احتمالــی )PNN( 22یــک شــبکة عصبــی
پیشــرو اســت کــه بــه طــور گســترده در مســائل طبقهبنــدی
و تشــخیص الگــو مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در الگوریتــم
 ، PNNتابــع توزیــع احتمــال والدیــن )PDF( 23هــر کالس بــا
یــک پنجــره و یــک تابــع غیــر پارامتــری تقریــب مییابــد.
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Probabilistic neural network; PNN
Parent distribution function; PDF

Recurrent neural network; RNN
Wavelet preprocessing
21
Paraconsistent artificial neural network; PANN

22

19

23
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ســپس بــا اســتفاده از  PDFهــر کالس ،احتمــال کالس
داده ورودی جدیــد تخمیــن زده میشــود و ســپس قانــون
 Bayesبــه کار مــیرود تــا کالس بــا باالتریــن احتمــال بــه
دســت آمــده در مراحــل قبلــی را بــه دادههــای ورودی جدیــد

اختصــاص دهــد .بــا ایــن روش ،احتمــال طبقهبنــدی غلــط بــه
حداقــل مــی رســد(.)34-35
شبکة عصبی Fuzzy
24
یــک شــبکة عصبــی فــازی ( )FNNsیــا سیســتم عصبــی

تصوير :9شبکة عصبی احتمالی

فــازی یــک دســتگاه یادگیــری اســت کــه بــا بهرهگیــری از
تکنیکهــای تقریبــی از شــبکههای عصبــی ،پارامترهــای یــک
سیســتم فــازی (یعنــی مجموعههــای فــازی ،قوانیــن فــازی)
را پیــدا میکنــد .شــبکة عصبــی و سیســتمهای فــازی
مــواردی مشــترک دارنــد و هــر کــدام مزایــا و معایبــی دارنــد
کــه در ترکیــب بــا هــم ،یکدیگــر را تکمیــل میکننــد (.)36

سیســتمی بــرای ارزیابــی زوال عقــل نــوع آلزایمــر)DAT( 25
از داده هــای الکتروانســفالوگرام بــا اســتفاده از شــبکههای
عصبــی فــازی مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن سیســتم از
دو مــدل ، FNNیکــی بــرای تفکیــک بیمــاران  DATاز افــراد
عــادی و دیگــری بــرای تخمیــن شــدت عالئــم بیمــاران،DAT
تشــکیل شــده اســت .ایــن معمــاری بــه عنــوان ابــزار مفیــدی

جدول  -1انواع شبکههای عصبی مورد مطالعه

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-10
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Fuzzy neural networks; FNNs
Dementia of the Alzheimer type; DAT

24
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نمودار  -1مقایسه تعداد انواع شبکههای عصبی مورد استفاده در مطالعات

جدول  -2دقت طبقهبندی انواع شبکههای عصبی مصنوعی
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بــرای تمایــز بیمــاران  DATاز افــراد عــادی و همچنیــن بــرای
تخمیــن کمــی شــدت عالئــم  DATاز دادههای  EEGشــناخته
شــد(.)37
در ادامــه بــه بررســی نتایــج حاصــل از شــبکههای عصبــی
ذکــر شــده در بــاال میپردازیــم .مــاک مقایســه نتایــج،
صحــت( 26فرمــول  )1بــه دســت آمــده از هــر یــک از شــبکهها
میباشــد .نتایــج ایــن بررســی در جــدول  2جم ـعآوری شــده
اســت.

( ×100کل دادهها) ( /تعداد دادههای درست) = صحت طبقهبندی

بــا توجــه بــه جــدول  ،2باالتریــن صحــت بــرای طبقهبنــدی
توســط شــبکة عصبــی  ،NeuCubeبــا مقــدار  100درصــد
اســت کــه در یکــی از مطالعاتــی کــه از ایــن نــوع شــبکه
اســتفاده کــرده بــود ،بــه دســت آمــده اســت .در ایــن مطالعــه
از ســیگنال  19کانالــه یــک فــرد مبتــا بــه آلزایمــر و یــک
فــرد ســالم ،کــه بــه مــدت  65ثانیــه و در حالــت اســتراحت
ضبــط شــده بودنــد ،اســتفاده شــده اســت .ســیگنالها بــه
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Specificity

29

Continuous wavelet transform; CWT
Sensitivity

27
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بازههــای  3ثانیــهای تقســیم شــده و بهعنــوان ورودی بــرای
تحلیــل عملکــرد فعالیــت مغــز بــر اســاس ســیگنالهای
الکتروانســفالوگرام و طبقهبنــدی توســط شــبکة NeuCube
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد ( .)27در مطالعــة دیگــری
صحــت طبقهبنــدی دادههــای  3فــرد مبتــا بــه آلزایمــر
و  4فــرد مبتــا بــه نقــص شــناختی خفیــف ،بــا اســتفاده
از روش  NeuCubeمــورد بررســی قــرار گرفــت و صحــت
حاصــل  81/4درصــد بــه دســت آمــد ( .)26همچنیــن بــا
اســتفاده از دادههــای  6کانالــه  3فــرد ســالم و  3فــرد مبتــا
بــه آلزایمــر ،شــبکة  ،NeuCubeصحــت  88درصــد را بــرای
طبقهبنــدی بــه دنبــال داشــت ( .)28صحــت طبقهبنــدی
 100درصــد بــا اســتفاده از شــبکة عصبــی احتمالــی بــرای
اســتخراج ویژگیهــای موثــر ســیگنال ،بــرای  20فــرد
مبتــا بــه آلزایمــر و  7فــرد ســالم نیــز بــه دســت آمــد (.)35
ســیگنالهای الکتروانســفالوگرام دادههــای پیچیــدهای هســتند
و ممکــن اســت در حــوزه زمــان یــا فرکانــس ذخیــره شــده
باشــند .در ایــن حالــت هنــگام کار بــا ســیگنال ،ویژگیهــای
موثــر اســتخراج نمیشــود بنابرایــن از توابــع ریاضــی موســوم
بــه موجــک بــرای بازنمایــی فرکانــس -زمــان ایــن ســیگنالها
اس��تفاده میش�وـد .نمايـ�ش فرکانــس -زماــن ،نمايـ�ي از يـ�ك
س��يگنال اسـ�ت (كـ�ه تابع�يـ از زمــان محســوب ميشوــد) كـ�ه
ه��م در زمـ�ان و ه��م در فركان��س نماي��ش داده ميشـ�ود .در
یــک مطالعــه دادههــای  12فــرد ســالم و  12فــرد مبتــا بــه
آلزایمــر بعــد از بازنمایــی فرکانــس -زمــان آنهــا بــا اســتفاده
از تبدیــل موجــک پیوســته ، )CWT( 27در یــک شــبکة عصبــی
پیشــخور بــرای طبقهبنــدی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.
صحــت بــه دســت آمــده ازایــن روش  95درصــد بــود ( .)4برای
ســیگنال یــک فــرد مبتــا بــه آلزایمــر و یــک فــرد ســالم و بــا
اســتفاده از شــبکة عصبــی پیشــخور ،صحــت حاصــل 96,72
درصــد بــود ( .)3در بعضــی مطالعــات معیــار ارزیابــی مــدل،
حساســیت و اختصاصیــت میباشــد .بــه عنــوان مثــال در یــک
مطالعــه دادههــای  45فــرد ســالم 116 ،فــرد مبتــا بــه آلزایمر
خفیــف و  81فــرد مبتــا بــه آلزایمــر متوســط توســط شــبکه
پیشــخور در  3گــروه طبقهبنــدی شــدند و حساســیت 28و
اختصاصیــت 29بــه ترتیــب  89درصــد و  88درصــد بــه دســت
آمــد ( .)5در مطالعــهای دیگــر ســیگنالهای  16کانالــه
ضبــط شــده از  15فــرد مبتــا بــه آلزایمــر و  15فــرد ســالم،
بــر اســاس زمــان ،بــه  40قطعــه تقســیم شــده و بهعنــوان
دادههــای ورودی بــرای آمــوزش شــبکة خودرمزگــذار عمیــق
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .در ابتــدا دادههــای هــر کانــال
بــه صــورت جداگانــه ،و در ادامــه دادههــای همــه کانالهــا
بــا هــم ترکیــب شــده و بهعنــوان داده ورودی بــرای آمــوزش
شــبکه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .صحــت طبقهبنــدی بعــد
از ترکیــب کانالهــا بــه مقــدار  0/5درصــد افزایــش یافــت و
بــه مقــدار  92درصــد رســید ( .)18بــا اســتفاده ازیــک شــبکه
خودرمزگــذار ،ســیگنالهای  13فــرد مبتــا بــه آلزایمــر و 36
فــرد ســالم پــس از تبدیــل موجــک پیوســته ،آمــوزش داده

شــده و بــا صحــت  89درصــد طبقهبنــدی شــدند (.)17
شــبکههای عصبــی تــک الیــه بــر خــاف ایــن کــه از لحــاظ
معمــاری شــبکههایی ســاده محســوب میشــوند امــا در
برخــی مســائل طبقهبنــدی بــه خوبــی عمــل میکننــد .در
مطالع ـهای دادههــای  12فــرد ســالم و  22فــرد کــه ابتــا بــه
آلزایمــر در آنهــا کامــا قطعــی نبــوده توســط یــک شــبکة
عصبــی تــک الیــه ،بــا صحــت طبقهبنــدی  91درصــد مــورد
اســتفاده قــرار گرفتنــد ( .)6ســایر مطالعاتــی کــه از شــبکة
تــک الیــه اســتفاده کــرده بودنــد صحتــی بیــن  76الــی
 87/5درصــد داشــتند ( .)7-10شــبکههای چنــد الیــه ،بــا
وجــود ایــن کــه بــا دادههــای بیشــتری (بــه عنــوان مثــال 37
فــرد مبتــا بــه آلزایمــر 37 ،فــرد مبتــا بــه نقــص شــناختی
خفیــف و  37فــرد ســالم) آمــوزش داده شــده بودنــد ،نســبت
بــه شــبکههای ســاده تــک الیــه عملکــرد خوبــی نداشــتهاند
( .)11-14صحــت بــه دســت آمــده از شــبکة فــازی بررســی
شــده در ایــن مطالعــه نیــز ،بــا اســتفاده از دادههــای  17فــرد
ســالم و  26فــرد مبتــا بــه آلزایمــر ،مقــدار قابــل توجــه 90
درصــد را نشــان میدهــد ( .)37در یــک رویکــرد جدیــد
میتــوان ســیگنالهای الکتروانســفالوگرام را در قالــب تصویــر
مــورد پــردازش قــرار داد .بهعنــوان مثــال در یــک مطالعــه از
روش ارزیابــی ( power spectral density )PSDســیگنالهای
الکتروانســفالوگرام  19کانالــه و بازنمایــش پروفایلهــای
طیفـ�ی مرتبـ�ط بـ�ه تصاویـ�ر  2بعــدی خاکســتری (�PSD-im
 )agesاســتفاده شــده اســت .بــه ایــن منظــور دادههــای 117
نفــر( 39فــرد مبتــا بــه آلزایمــر 39 ،فــرد مبتــا بــه نقــص
شــناختی خفیــف و  39فــرد ســالم) بــرای طبقهبنــدی در 3
گــروه طبقهبنــدی آلزایمــر ،نقــص شــناختی خفیــف و افــراد
ســالم ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .شــبکة مورد اســتفاده
یــک شــبکه کانولوشــن تــک الیــه میباشــد کــه طبقهبنــدی
را بــا صحــت  89/8درصــد انجــام داده اســت .در ادامــه بــه ایــن
شــبکه یــک الیــه دیگــر اضافــه شــده امــا صحــت طبقهبنــدی
کاهــش پیــدا کــرده و بــه مقــدار  83/33درصــد رســیده
اســت ( .)20بهعنــوان کاربــرد دیگــری از شــبکه کانولوشــن،
دادههــای  142نفــر ( 63فــرد مبتــا بــه آلزایمــر 56 ،فــرد
مبتــا بــه نقــص شــناختی خفیــف و  23فــرد ســالم) مــورد
اســتفاده قــرار گرفتهانــد .در ابتــدا دادههــا بــه دورههــای
( 5 )epochثانیـهای تقســیم شــده و ســپس از تبدیــل موجــک
پیوســته و تابــع کاله مکزیکــی بهعنــوان تابــع موجــک مــادر
بــرای پیــش پــردازش ســیگنالها اســتفاده شــده اســت .بــردار
داده کــه بعــد از ایــن تبدیــات بــه دســت آمــده ،بهعنــوان
ورودی یــک شــبکه کانولوشــن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و
خروجــی الیــه  Maxpoolingآن بهعنــوان ورودی یــک شــبکة
خودرمزگــذار ،طــی چنــد الیــه آمــوزش دیــده و خروجــی
آخریــن الیــه قســمت رمزگــذار بــه منظــور طبقهبنــدی
در  3گــروه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .صحــت
طبقهبنــدی بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش  82درصــد
اســت ( .)21مطالعاتــی کــه از شــبکههای عصبــی ماننــد
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بحث و نتیجهگیری

طبــق یافتههــا ،پژوهــش در زمینــه پیشبینــی و تشــخیص
بیمــاری آلزایمــر بــا اســتفاده از شــبکههای عصبــی مصنوعــی،
اهمیــت بــه ســزایی دارد .از آنجایــی کــه بیمــاری آلزایمــر،
پیشــرونده و دارای مراحــل مختلفــی اســت ،در صورتــی کــه
بتــوان ایــن بیمــاری را در مراحــل اولیــه کــه تحــت عنــوان
نقــص شــناختی نامیــده میشــود ،تشــخیص داد ،کمــک
قابــل توجهــی بــه کنتــرل ایــن بیمــاری و حفــظ جــان
بیمــاران خواهــد شــد .انــواع شــبکههای عصبــی ابــزاری مفیــد
بــرای تشــخیص بیمــاری آلزایمــر بــر اســاس ســیگنالهای
الکتروانســفالوگرام میباشــند .عوامــل متعــددی در انتخــاب
یــک شــبکة عصبــی موثــر هســتند ،ماننــد پیچیدگــی داده،
ســختافزار/نرمافزار مــورد نیــاز ،تعــداد افــراد شــرکت
کننــده در مطالعــه ،تناســب شــبکة عصبــی بــا مســاله ،مــدت
زمــان اجــرای برنامــه و همچنیــن بــه علــت ماهیــت انعطــاف
پذیــر بــودن ایــن شــبکهها ،بــا تغییــر در معمــاری آنهــا و
یــا ترکیــب آن بــا ســایر روشهــا ماننــد روشهــای یادگیــری
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پــس انتشــار خطــا ،ژنتیــک ،بازگشــتی و متناقــض اســتفاده
کــرده بودنــد ،همگــی صحتــی کمتــر از  85درصــد داشــتند
و در ایــن جــا بــه جزئیــات آنهــا پرداختــه نشــده اســت.

ماشــین ،میتــوان نتایــج را بهبــود بخشــید .بــا توجــه بــه
بررســی مطالعــات ،اســتفاده از تبدیــل موجک پیوســته روشــی
کارا بــرای اســتخراج ویژگیهــای مهــم ســیگنالها بــه
شــمار میآیــد .شــبکههای عصبــی یادگیــری عمیــق ماننــد
خودرمزگــذار و کانولوشــن نیــز دارای معماریهــای مناســبی
بــه منظــور آمــوزش و طبقهبنــدی دادههــا میباشــند .بــا ایــن
وجــود ،شــبکههای تــک الیــه و یــا شــبکههایی بــا معمــاری
ســاده ماننــد پیشــخور اگــر بــا تعــداد زیــادی داده آمــوزش
داده شــوند ،صحــت قابــل توجهــی بــه دســت خواهنــد داد.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تعــداد افــراد ســالم و
تعــداد افــراد بیمــار بایــد متناســب باشــند در غیــر ایــن صورت
نتایــج بــه دســت آمــده معتبــر نمیباشــد .بــرای اســتفاده از
بعضــی شــبکهها ماننــد  ،NeuCubeمحیــط توســعه نرمافــزار/
ســختافزار خاصــی مــورد نیــاز اســت کــه در دســترس بــودن
ایــن روش را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .همچنیــن در
صــورت کــم بــودن تعــداد افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه،
نمیتــوان نتایــج حاصــل را بــه جامعــه بزرگتــری تعمیــم
داد .بــا توجــه بــه تنــوع شــبکهها و شــرایط موجــود بــرای
حــل یــک مســئله طبقهبنــدی یــا پیشبینــی ،میتــوان
پژوهشهــای متعــددی در ایــن زمینــه انجــام داد و نتایــج
متفاوتــی بــه دســت آورد.

1399  زمستان، شماره يكم،دوره نهم

Paparrigopoulos TJ, Ktonas PY. Performance evaluation
of an Artificial Neural Network automatic spindle
detection system. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc.
2012; 2012: 4328-31.
13. Ruiz-Gomez S, Gómez C, Poza J, GutiérrezTobal G, Tola-Arribas M, Cano M, et al. Automated
Multiclass Classification of Spontaneous EEG Activity
in Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment.
Entropy. 2018; 20.
14. Rodrigues P, Teixeira J. Alzheimer’s disease recognition
with artificial neural networks. 2013. p. 102-18.
15. Bevilacqua V, Salatino AA, Leo CD, Tattoli G,
Buongiorno D, Signorile D, et al., editors. Advanced
classification of Alzheimer’s disease and healthy
subjects based on EEG markers. 2015 International
Joint Conference on Neural Networks (IJCNN); 2015
12-17 July 2015.

[ DOI: 10.52547/shefa.9.1.152 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-10 ]

16. Besthorn C, Zerfass R, Geiger-Kabisch C, Sattel H,
Daniel S, Schreiter-Gasser U, et al. Discrimination of
Alzheimer’s disease and normal aging by EEG data.
Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1997; 103(2):
241-8.
17. Morabito FC, Campolo M, Mammone N, Versaci
M, Franceschetti S, Tagliavini F, et al. Deep Learning
Representation from Electroencephalography of EarlyStage Creutzfeldt-Jakob Disease and Features for
Differentiation from Rapidly Progressive Dementia. Int
J Neural Syst. 2017; 27(2): 1650039.
18. Zhao Y, He L. Deep Learning in the EEG Diagnosis
of Alzheimer’s Disease2014. 340-53 p.
19. Zeiler MD, editor Hierarchical Convolutional Deep
Learning in Computer Vision 2013.
20. Ieracitano C, Mammone N, Bramanti A, Hussain
A, Morabito FC. A Convolutional Neural Network
approach for classification of dementia stages based
on 2D-spectral representation of EEG recordings.
Neurocomputing. 2019; 323: 96-107.
21. Morabito FC, Campolo M, Ieracitano C, Ebadi
JM, Bonanno L, Bramanti A, et al., editors. Deep
convolutional neural networks for classification of mild
cognitive impaired and Alzheimer’s disease patients
from scalp EEG recordings. 2016 IEEE 2nd International
Forum on Research and Technologies for Society and

Industry Leveraging a better tomorrow (RTSI); 2016
Sept 7-9.
22. Berte F, Lamponi G, Calabro RS, Bramanti P. Elman
neural network for the early identification of cognitive
impairment in Alzheimer’s disease. Funct Neurol. 2014;
29(1): 57-65.
23. Kim HT, Kim BY, Park EH, Kim JW, Hwang EW,
Han SK, et al. Computerized recognition of Alzheimer
disease-EEG using genetic algorithms and neural
network. Future Generation Computer Systems. 2005;
21(7): 1124-30.
24. Cho S, Kim BY, Park EH, Chang YS, Kim J, Chung
K, et al. Automatic Recognition of Alzheimer’s Disease
Using Genetic Algorithms and Neural Network 2003.
695-702 p.
25. NeuCube Neurocomputing Software/Hardware
Development Environment for Spiking Neural Network
Applications in Data Mining, Pattern Recognition,and
Predictive Data Modelling. Auckland, New Zealand:
Knowledge Engineering and Discovery Research
Institute 2016.
26. Capecci E, Doborjeh ZG, Mammone N, Foresta FL,
Morabito FC, Kasabov N, editors. Longitudinal study
of alzheimer’s disease degeneration through EEG data
analysis with a NeuCube spiking neural network model.
2016 International Joint Conference on Neural Networks
(IJCNN); 2016 July 24-29.
27. Capecci E, Morabito F, Campolo M, Mammone
N, Labate D, Kasabov N. A feasibility study of using
the NeuCube spiking neural network architecture for
modelling Alzheimer’s disease and mild cognitive
impairment EEG data2014.
28. Kasabov N, Capecci E. Spiking neural network
methodology for modelling, classification and
understanding of EEG spatio-temporal data measuring
cognitive processes. Inf. Sci. (N. Y.). 2015; 294: 565-75.
29. Petrosian AA, Prokhorov DV, Lajara-Nanson W,
Schiffer RB. Recurrent neural network-based approach
for early recognition of Alzheimer’s disease in EEG.
Clin. Neurophysiol. 2001; 112(8): 1378-87.
30. Petrosian A, Prokhorov D, Schiffer R, editors.
Recurrent neural network and wavelet transform based
distinction between Alzheimer and control EEG.

164

1399  زمستان، شماره يكم،دوره نهم

Proceedings of the First Joint BMES/EMBS Conference
1999 IEEE Engineering in Medicine and Biology 21st
Annual Conference and the 1999 Annual Fall Meeting
of the Biomedical Engineering Society (Cat N; 1999 1316 Oct. 1999.
31. Abe JM, Ortega NRS, Mário MC, Del Santo M,
editors. Paraconsistent Artificial Neural Network: An
Application in Cephalometric Analysis. KnowledgeBased Intelligent Information and Engineering Systems;
2005 2005//; Berlin, Heidelberg: Springer Berlin
Heidelberg.
32. da Silva Lopes HF, Abe JM, Anghinah R. Application
of paraconsistent artificial neural networks as a method
of aid in the diagnosis of Alzheimer disease. NM/MIRD
Pam. 2010; 34(6): 1073-81.

[ DOI: 10.52547/shefa.9.1.152 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-10 ]

33. Abe JM, Lopes HFdS, Anghinah R. Paraconsistent
artificial neural networks and Alzheimer disease: a

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

165
165

preliminary study. Dement Neuropsychol. 2007; 1(3): 241-7.
34. Zeinali Y, Story B. Competitive probabilistic neural
network. Integrated Computer-Aided Engineering. 2017;
24:1-14.
35. Sankari Z, Adeli H. Probabilistic neural networks for
diagnosis of Alzheimer’s disease using conventional and
wavelet coherence. J. Neurosci. Methods. 2011; 197(1):
165-70.
36. Kruse DR. Fuzzy neural network. Germany: Institute
for Information and Communication Systems; 2008.
37. Hibino S, Hanai T, Nagata E, Matsubara M, Fukagawa
K, Shirataki T, et al. Fuzzy Neural Network Model for
Assessment of Alzheimer-Type Dementia. J. Chem. Eng.
Jpn . 2001; 34: 936-42.

