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تشخيص اردکهاي بيمار بر اساس صداي آنها و به کمک روشهاي هوش مصنوعی
2
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چکيده
در این مقاله روشي هوشمند به منظور طبقهبندی اردکهای سالم و بیمار بر اساس صدای منتشره از آنها طراحي و به
کار گرفته شده است .بدین منظور ابتدا پرندگان بر اساس وضعیت سالمتي به دو طبقهی سالم و بیمار تقسیم و صدای هر
یک توسط یک میکروفن ثبت شد .سیگنالهای تحصیل شده توسط تبدیل سریع فوریه از حوزهی زمان به حوزه فرکانس
انتقال یافتند .سپس  1تابع ویژگي واریانس ،انحراف از معیار ،ریشهی میانگین مربعات ،میانگین و کورتسیس از
سیگنالهای حوزه ی زمان و فرکانس استخراج شدند .از دو طبقهبند شبکه عصبي مصنوعي و ماشین بردار پشتیبان به
منظور شناسایي سیگنالهای صدا استفاده شد .شبکه عصبي مصنوعي توانست به ترتیب با دقت  51و  12/1درصد و
ماشین بردار پشتیبان نیز به ترتیب با دقت  11/5و  32/1درصد بر اساس سیگنالهای حوزه زمان و حوزهی فرکانس،
سیگنالهای صدای مربوط به اردکهای بیمار و سالم را از یکدیگر تشخیص دهند.
واژههاي کليدي :تشخیص پرندگان بیمار ،سیگنالهای صدا ،دادهکاوی ،شبکه عصبي مصنوعي ،ماشین بردار پشتیبان.

مقدمه

*

آنالیز صدای پرندگان ،تشخیص ،شناسایي و در گام بعد
طبقهبندی آنها دارای سابقهی کوتاهي ميباشد و به تازگي
محققین به اهمیت آن پي بردهاند .در واقع صدایي که حیوانات
منتشر ميکنند حاوی اطالعات بسیار ارزشمندی از آنهاست که
از جملهی مهمترین آنها ميتوان به وضعیت سالمت و ضعف،
بیماری ،نوع ،اندازهی جثه ،گونه و مواردی از این دست اشاره
نمود ( .)Lee et al. 2006 ،Harma 2003در واقع بیماریهای
مختلف ،ضعف و یا تفاوت بین گونهها ممکن است باعث شود که
سیگنالهای صوتي منتشره از پرندگان در حوزههای زمان و
فرکانس دارای ویژگيهای متفاوتي باشند .از آنجا که این تفاوت-
ها بارز و قابل تشخیص هستند ،بر اساس آنها ميتوان انواع
ارزیابيهای مختلف را به عمل آورد .از این رو در سالهای اخیر
تجزیه و تحلیل صدای پرندگان به منظور انواع ارزیابيهای
مختلف مورد توجه قرار گرفته است (،)Catchpole, 1982
(.)Robertson et al., 2004( ،)Gaston and O'Neill, 2004
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طبیعت سیگنالهای صوتي باعث شده است که دارای نوفه
فراوان باشند و آنالیز آنها را با مشکل مواجه کرده است .نمود
این معضل در میان سیگنالهای صوتي زیستي مانند صدای
* نویسنده مسئولah_banakar@modares.ac.ir :

1. Noise

حیوانات و پرندگان شدیدتر است .از این رو شناسایي و استخراج
اطالعات الزم از سیگنالهای صوتي پرندگان به راحتي امکان-
پذیر نیست و روشهای خاص خود را ميطلبد .مهمترین مانع
بر سر استفاده از سیگنالهای صدا در ارزیابيهای مختلف از
جاندران ،تاثیرپذیری شدید آن از شرایط محیطي و نوفه است.
یعني جلوگیری از ورود نوفه به سامانه صدابرداری بسیار مشکل
است .در اینگونه موارد ابتدا تالش ميشود تا شرایط دادهبرداری
به نحوی باشد که صداهای مزاحم و اضافه در محیط وجود
نداشته باشند .بعد از دادهبرداری نیز با روشهای مختلف (مانند
آنالیز موجک نوفهزدا) به نویززدایي از سیگنالها ميپردازند .در
مجموع به دو دلیل نخست دشوار بودن دادهبرداری دقیق و قابل
اطمینان و دیگری پیچیده بودن روشهای تجزیه و تحلیل
سیگنالها ،هنوز استفاده از سیگنالهای صدا در ارزیابيهای
مختلف کامال صنعتي و تجاری نشده است.
در تحقیقي سامانهای خودکار را به منظور تشخیص و
طبقهبندی صدای پرندگان و دوزیستان طراحي و به کار گرفتند.
هدف اصلي این پژوهش تشخیص صدای پرندگان از دوزیستان
بود .به عنوان مطالعه موردی 3 ،گونه قورباغه و  9نوع پرنده
مورد بررسي قرار گرفتند .در این پژوهش از سه روش مختلف
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طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان ،1درخت تصمیم 2و آنالیز
جداسازی خطي 9استفاده شد .ساختار این سامانهها بر اساس
آنالیز صدای پرندگان در حوزهی زمان آموزش و توسط دادههای
جدید آزمون شد .دقت طبقهبندی و شناسایي سیگنالها برای
ماشین بردار پشتیبان  31درصد ،درخت تصمیم  13درصد و
آنالیز جداسازی خطي  51درصد به دست آمد ( Acevedo,
 .)Corrada-Bravo et al. 2009این نتایج حاکي از برتری روش-
های هوشمند در تشخیص سیگنالهای زیستي نوفهای و ناپایدار
است.
برای پایش جمعیت پرندگان در محیط زیست از تخمین
جمعیت کلنيهای پرندگان بر اساس صدای تودههای آنها
استفاده شده است ( .)Bardeli, Wolff et al. 2010در این
تحقیق در گام نخست به منظور جداسازی صدای پرندگان از
سایر حیوانات از آنالیز فرکانسي سیگنالهای تحصیل شده
استفاده شد .سپس بر اساس ویژگيهای سیگنالهای نوفه زدایي
شده ،جمعیت تودههای پرندگان تخمین زده شد .نتایج این
پژوهش ابتدا در تشخیص صدای پرندگان از سایر گونهها و
سپس در تخمین تعداد گلهها و تودههای پرندگان در حیات
وحش به کار گرفته شد.
در مطالعه ای به منظور تشخیص و طبقهبندی گونههای
مختلف پرندگان بر اساس صدای آنها ،توابع ویژگي مختلفي از
سیگنالهای صوتي استخراج و مورد پردازش قرار گرفت .نتایج
این پژوهش نشان داد که در طبیعت بر اساس صدای منتشره از
پرندگان ميتوان گونه و جنس آنها را شناسایي نمود .دقت
میانگین سامانهی طراحي شده در این پژوهش در تشخیص
گونههای مختلف پرندگان حدود  12درصد برآورد شد ( Kasten,
 .)McKinley et al. 2010در پژوهشي دیگر به شناسایي محل
تردد و زندگي  11گونه از پرندگان اندمیک نامیبیایي بر اساس
صدای خاص هریک از آنها پرداخته شده است .در این تحقیق
ابتدا به شناسایي نوع پرنده در محلهای مختلف بر اساس
مشخصات صدایي آن گونه و سپس به تخمین تعداد پرندگان هر
توده بر اساس شدت صدای آن توده پرداخته شد .بدین ترتیب
محل تردد و زندگي این پرندگان ردیابي و تعداد جمعیت توده-
های مختلف آنان تخمین زده شد ( Jarvis and Robertson
 .)1999در پژوهش دیگری به شناسایي زیر گونههای مختلف
یک نوع پرنده 1در آمریکای شمالي پرداخته شده است .در این
)1. Support Vector Machine (SVM
2. Decision Three
)3. Linear discriminant Analysis (LDA
4. Cowbird

پژوهش نیز از صدای پرندگان جهت تشخیص زیرگونهی آنها
استفاده شده است ( .)King and West 1977یک راهبرد کلي به
منظور تجزیه و تحلیل سیگنالهای صدای پرندگان توسط
( )Miller 1979ارائه شده است .در این پژوهش صدای پرندگان
و راهکارهای پیشنهادی به منظور نوفهزدایي ،پردازش و نحوهی
تشخیص آنها مورد بررسي قرار گرفته است .مشخصات مشترک
صدای پرندگان و خفاشها در پژوهش دیگری مورد بررسي قرار
گرفته است .این پژوهش تالشي است جهت اینکه ویژگيهای
مشترک فرکانسي بین صداها باعث گمراهي و برآورد اشتباه در
اطالعات مربوط به یک پرنده نشود (.)Carr and Soares 2007
در پژوهشي نیز ارتباط تنوع زیستي پرندگان و حاالت مختلف
آنها با صدایي که از خود منتشر ميکنند بررسي شده است .در
این پژوهش ویژگيهای رفتاری و مورفولوژیکي گونههای مختلف
و تاثیر آنها بر صدای منتشره از پرندگان مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .همچنین از طریق صدای پرندگان به تخمین
وزن آنها نیز مبادرت شده است (.)Gasc et al., 2013
در پژوهش حاضر سامانهای هوشمند به منظور تشخیص و
طبقهبندی اردکهای سالم از پرندگان بیمار بر اساس صدای
آنها طراحي و مورد استفاده قرار گرفته است .از این سامانه به
منظور تشخیص و طبقهبندی اردکهای سالم و بیمار از یکدیگر
استفاده شد .بدین منظور ابتدا تعدادی اردک سالم و بیمار
انتخاب و صدای آنها توسط یک میکروفن ضبط شد.
سیگنالهای تحصیل شده توسط یک سامانه تحصیل داده 1ثبت
6
و به رایانه انتقال یافتند و سپس به وسیلهی نرمافزار متلب
خوانده شدند .در این پژوهش ابتدا سیگنالهای صدا در حوزهی
زمان پردازش شدند .سپس توسط تبدیل سریع فوریه 5به حوزه
فرکانس انتقال یافتند.
پس از ضبط و خوانش سیگنالها در نرمافزار ،در مرحلهی
داده کاوی 1ميبایست اطالعات الزم از آنها استخراج شود .این
اطالعات از طریق استخراج توابع ویژگي 3از سیگنالها اقتباس
ميشوند .توابع ویژگي بیانگر رفتار سیگنالها و عامل مهمي در
شناسایي آنها به شمار ميروند .در این مرحله تعداد پنج تابع
ویژگي از سیگنالهای حوزهی زمان و فرکانس استخراج شد .از
این توابع ویژگي به عنوان ورودی طبقهبندهای شبکه عصبي
مصنوعي ( 11)ANNو ماشین بردار پشتیبان ( 1)SVMاستفاده
5. Data acquisition system
6. MATLAB
)7. Fast Fourier Transform (FFT
8. Data mining
9. Feature extraction
)10. Artificial Neural Network (ANN

ﺑﻨﺎﮐﺎر و ﺧﺰاﯾﯽ :ﺗﺸﺨﯿﺺ اردكﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪاي آﻧﻬﺎ و ...
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ﺷﺪ .از روشﻫﺎي  ANNو  SVMﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺻﺪاي اردكﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ

روي ﺷﺮاﯾﻂ داده ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺻﺪاﺑﺮداري از اردكﻫﺎي
ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺧﺎزﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺻﺪا ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

روﻧﺪ اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در ﺟﺪول
) (1آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
ﻣﯿﺰ آزﻣﻮن و داده ﺑﺮداري

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و دادهﺑﺮداريﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دو
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر  32اردك ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺻﺪاي آﻧﻬﺎ
ﺿﺒﻂ ﺷﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب اردكﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺜﻪ و اﻧﺪازه
آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن و از دﺳﺘﻪي اردكﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻫﺮ
ﮐﺪام از اردكﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ  3ﺑﺎر ﺻﺪاﺑﺮداري ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ

ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻪ داراي ﻧﻮﻓﻪ 2ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻫﺮ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر داراي ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
از اردكﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺪاﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در
ﻃﻮل دورهي آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 17 ،اردك ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ
اﻗﺪام ﺷﺪ .از ﻫﺮﯾﮏ از اردكﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺶ از ﺣﺬف آﻧﻬﺎ  3ﺑﺎر
ﺻﺪاﺑﺮداري ﺷﺪ و از اﯾﻦ  3ﺗﮑﺮار ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻓﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﻣﺠﻤﻮع  49ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﺪا ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدازش
ﺳﯿﮕﻨﺎل و دادهﮐﺎوي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
 32ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اردكﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و  17ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اردكﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺻﺪاﺑﺮداري ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﺪاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
از ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﯾﺰ و ﺻﺪاﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داده ﺑﺮداري
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﺪاي اردك در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﺶ زا و آرام ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ داده ﺑﺮداري اﻋﻢ از
ﻧﻮر ،دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺻﺪا و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم
1. Support Vector Machine
2. Noise

ﻣﺪل ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
ﻧﻮع ﺣﺴﮕﺮ
ﻧﺮخ داده ﺑﺮداري
ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪا

AKG- c 417
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺧﺎزﻧﯽ ﭘﻮﻻرﯾﺰه
 40ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ

20 Hz- 20 KHz
10 mV/Pa
 126دﺳﯽ ﺑﻞ

ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺻﺪا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن داراي ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎً داراي ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاري ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ در
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل از ﺣﻮزهي زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺣﻮزهي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺣﻮزهي زﻣﺎن؛ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ،
ﺳﺎدهﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎﺳﺖ .در ﻗﺮن ﻧﻮزده
ﻣﯿﻼدي ﺟﻮزف ﻓﻮرﯾﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎوب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪي ﺳﯿﻨﻮس و ﮐﺴﯿﻨﻮس
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد .روش ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل در
ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻮرﯾﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ
و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ
) .(Bracewell & Bracewell, 1986اﯾﻦ روش ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺷﺪه و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي
راﯾﺎﻧﻪاي اﺳﺖ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪي زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد
) :(Walker, 1996
)راﺑﻄﻪ (1



dt , when : w  2 f

 jwt

 x (t ) e

X (f ) 



در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل  tو  fﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
) X(fﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪي ﺳﯿﮕﻨﺎل زﻣﺎﻧﯽ ) x(tﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﻣﻘﺪار
 fﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﮕﺮال ﻋﺪدي ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل  xداراي ﯾﮏ
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از حاالت مختلف یک جعبهدنده را نشان ميدهد (
.)2012
یک استخراج ویژگي خوب و خالقانه ميتواند به خوبي
فضای دادههای ورودی به طبقهبند را کاهش داده ،باعث
صرفه جویي در زمان و رسیدن به نتایج بهتر با محاسبات کمتر و
در مجموع افزایش دقت عیبیابي شود .انتخاب تعداد کمي از
ویژگيها باعث ميشود تا خواص و حاالت یک سیگنال به خوبي
برجسته نشود و در نتیجه طبقهبند نتواند بین دو سیگنال
متفاوت تمایزی قائل شود .انتخاب تعداد فراوان توابع ویژگي نیز
باعث ميشود تا طبقهبند در اصطالح سردرگم شود و مجدداً
نتواند تفاوت بین دو گروه ویژگي استخراج شده از دو طبقه
سیگنال را تشخیص دهد (.)Yang, Yang et al. 2003
Khazaee,

داده کاوي و استخراج ويژگی

مقادیر خام سیگنالهای حوزهی زمان یا حوزهی فرکانس
نميتوانند به صورت مستقیم به عنوان ورودی طبقهبند مورد
استفاده قرار گیرند .چرا که این مقادیر گروه بسیار بزرگي از
دادههای خام را در بر ميگیرند و تعبیر ریاضي -فیزیکي خاصي
نیز ندارند .به همین دلیل الزم است تا تعدادی از شاخصهای
سیگنال که دارای تعبیر ریاضي و فرمول خاصي هستند را
استخراج کرده و برای مراحل بعدی که همانا شناسایي سیگنال
است ،از آنها بهره جست .این ویژگيها در واقع توابعي هستند
که بر روی سیگنالها تعریف ميشوند و هریک معرف مناسبي
برای بیان رفتار آنها هستند .شکل  1به خوبي اثر دو نوع
استخراج ویژگي بر شناسایي سیگنالهای ارتعاشي تحصیل شده
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جدول  -2ويژگیهاي استخراج شده از سيگنالهاي صدا
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در پژوهش حاضر  1ویژگي از سیگنالهای صدای اردکها
استخراج شدند .توانایي و مفید بودن این ویژگيها بر اساس
منابع مختلف مورد تایید قرار گرفته است ( Lei, He et al.
 .)2008جدول ( )2نام و فرمول مربوط به توابع ویژگي مورد
استفاده در این پژوهش را نشان ميدهد .در این جدول )x(n
سری زماني سیگنال و  Nتعداد نقاط دادهها 1هستند.
شبکه عصبی مصنوعی

روشهای فراواني برای تشخیص و طبقهبندی سیگنالها معرفي
شدهاند که هریک به اقتضای شرایط حاکم بر مساله دارای
کاربردهای خاص خود هستند و در موارد بسیاری با موفقیت به
کار گرفته شدهاند .از مهمترین طبقهبندها ميتوان به منطق
فازی ،)Ishibuchi, Nakashima et al. 1999( 2شبکه عصبي
1. Data point
2. Fuzzy Logic

بناکار و خزايی :تشخيص اردکهاي بيمار بر اساس صداي آنها و ...

مصنوعي ،)Khazaee, Ahmadi et al. 2013( 1ماشین بردار
پشتیبان k ،)Salahshoor, Kordestani et al. 2010( 2امین
نزدیکترین همسایگي )Liao and Vemuri 2002( 9و غیره
اشاره نمود .شبکه مصنوعي عصبي یکي از رایج ترین و
پرکاربردترین روش های هوش مصنوعي در تشخیص و طبقه-
بندی سیگنالهاست ( Banakar and KARIMI AKANDI
 .)2012در این پژوهش نیز از این روش به منظور طبقهبندی
سیگنالهای صدای پرندگان استفاده شد.
به منظور اجرای یک فرآیند طبقهبندی با استفاده از
شبکههای عصبي ،اولین گام انتخاب ابعاد شبکه است .شبکههای
عصبي همواره با سه الیه تعریف ميشوند :الیه ورودی ،الیه
میاني یا الیهی پنهان و الیه خروجي .در الیه ورودی باید به
تعداد ابعاد هر الگوی ورودی یک نرون قرار داده شود؛ بنابراین
اندازه الیه ورودی را بعد داده های ورودی تعیین ميکند .در
الیه خروجي نیز باید به تعداد طبقات ،نرون وجود داشته باشد.
در مورد تعداد نرونهای الیهی میاني قانون و مبنای خاصي
وجود ندارد و معموال با روش سعي و خطا بهترین تعداد نرون
انتخاب ميشود ( .)Banakar and Azeem 2008همچنین به
طور کلي میزان دادههای آموزش شبکه نباید از  51درصد کل
دادهها بیشتر باشد .در این پژوهش  61درصد دادهها به آموزش
و مابقي آنها برای آزمون شبکه اختصاص یافتهاند.
1
در این تحقیق از شبکه عصبي پیشخور دوالیه و الگوریتم
آموزش لونبرگ -مارکوارت 1استفاده گردید .تعداد نرونهای
ورودی شبکه عصبي به تعداد توابع ویژگي استخراج شده از
دادهها یعني  1عدد تعیین شد .همچنین الیهی خروجي نیز با 2
نرون تعریف شد که معرف دو حالت ممکن برای سیگنالهاست:
الف -سیگنالهای مربوط به پرندگان بیمار؛ ب -سیگنالهای
مربوط به پرندگان سالم .اما مهم ترین الیه در طراحي شبکه
عصبي الیه میاني (الیه پنهان) است .به منظور نیل به بهترین
عملکرد شبکه ،تعداد مختلف نرونهای الیه میاني از  1تا 11
مورد آزمایش قرار گرفت که از این میان بهترین نتایج در حوزه
زمان و فرکانس به ترتیب در شبکهای با  6و  2نرون در الیه
میاني به دست آمد .در نهایت با توجه به توضیحات داده شده
ساختار بهینه شبکه عصبي طراحي شده برای تحلیل
سیگنالهای حوزهی زمان  1*6*2و برای طبقهبندی
سیگنالهای حوزهی فرکانس  1*2*2انتخاب شد.
)1. Artificial Neural Network (ANN
)2. Support Vector Machine (SVM
)3. K- nearest neighbor (KNN
4. FeedForward Neural Network
5. Levenberg_Marquardt Learning Algorithm
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ماشين بردار پشتيبان

ماشین بردار پشتیبان یک روش بسیار نیرومند در تشخیص و
طبقهبندی عیوب است و کاربردهای بسیار فراواني در پایش
وضعیت یافته است .ماشین بردار پشتیبان در بسیاری مواقع
برتریهای بزرگي نسبت به دیگر روشهای هوش مصنوعي دارد.
به عنوان مثال این طبقهبند نسبت به آشفتگي در عملکرد با
افزایش تعداد ویژگيها به خوبي مقاومت نشان ميدهد ( Hu et
 .)al., 2007ماشین بردار پشتیبان را برای نخستین بارکورتس و
وپنیک در سال  1331میالدی بر پایه تئوری یادگیری آماری بنا
نهادند .ایدهی محوری در این روش طبقهبندی ،آن است که
داده های هر کالس را به عنوان یک مجموعه در فضای  nبعدی
ترسیم نموده ،سپس با استفاده از یک ابر صفحه فرضي کالسها
را از یکدیگر جدا نمود (.)Cortes & Vapnik., 1995
فرض شود تعدادی داده ی آموزشي وجود داشته باشد،
یک مجموعه از نقاط به فرم:

, yi {1, 1}} i  1, 2,..., N

p

D  {( xi , yi ) xi 

که مي تواند  1یا  -1باشد ،که مشخص مي کند نقطه
متعلق به چه کالسي است .هر یک بُردار  pبعدی است.
مطلوب است جداکنندهی بیشینه حاشیه ای پیدا شود تا نقاطي
که آن ها برابر  1است از نقاطي که آن ها  -1است را جدا
کند .هر ابرصفحه مي تواند به صورت یک مجموعه از نقاط  xکه
رابطه ی زیر را ارضا مي کند ،نوشته شود:
N

f ( x)  wT .x  b   w j x j  b  0
j 1

بُردار  wیک بُردار نرمال است .این بُردار که بر ابرصفحه
عمود است پارامتر آفست ابرصفحه از مبدأ در امتداد بُردار
نرمال  wميباشد .مي خواهیم  wو  bرا طوری انتخاب کنیم که
حاشیه یا فاصله ی بین ابرصفحه های موازی بیشینه شود به
نحوی که ابرصفحه های موازی تا آنجا که مي توانند از هم دور
باشند و همچنان داده ها را بتوان جدا کرد .این ابرصفحه های
موازی ميتوانند با معادله های زیر توصیف شوند:

w.xi  b  1 , yi  1

w.xi  b  1 , yi  1
(رابطه )1
توجه شود که اگر داده های آموزشي را بتوان به صورت
خطي جدا کرد ،مي توان دو صفحه جداکننده را طوری انتخاب
کرد که هیچ نقطه ای (داده ای) بین آن ها نباشد و سپس سعي
شود که فاصله آنها بیشینه باشد .با استفاده از هندسه ،فاصله
بین این دو ابرصفحه (پهنای حاشیه) را که برابر ‖ ‖ ميباشد،
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پیدا ميشود .بنابراین ميبایست ‖ ‖ را کمینه و از قرارگرفتن
نقاط در حاشیه جلوگیری کرد .معادالت ( )1و ( )1را مي توان
برای هر  iبه صورت زیر نوشت:

yi (w.xi  b)  1
مشکل است ،زیرا به ‖ ‖
حل مسئله بهینه سازی
‖ ‖
بستگي دارد .مي توان معادله قبل را با توجه به رابطهی ()5
بدون تغییر راه حل ،جایگزین کرد.
1
2
w  w
2
بنابراین ،ابرصفحه ی بهینه با رابطه ی بهینه سازی کمینه
1 2
به شرط زیر به دست مي آید:
کردن w
2
yi (w.xi  b)  1 i  1, 2,..., N
رابطه ی ( )1مي تواند با ضرایب الگرانژ غیرمنفي به
صورت زیر بیان شود:
N
1
2
w    i  yi ( wT xi  b)  1
2
i 1
ميبایست )
⃗⃗ ( نسبت به  wو  bکمینه شود:

L( w, b, a) 

N

L( w, b, a)  0  w    i xi yi
w
i 1
N

L( w, b, a)  0    i yi  0
b
i 1
‖ ‖
اکنون مي خواهیم با استفاده از رابطه ی
و جایگزیني روابط ( )11و ( )11که از فرم دوگان مسئله بهینه
سازی  SVMبه دست آمدند ،مسئله بهینه سازی بیشینه کردن
)
⃗⃗ ( نسبت به را حل کرد:
(رابطه )12





N
N
N
1 2 N
1
L (w , b , a )  w    i y i (w T x i  b )  1  w T w    iw T x i y i  b  i y i   i
2
2
i 1
i 1
i 1
i 1

بنابراین:
(رابطه )19
1 N N
) i j yi y j ( xi .x j
2 i 1 j 1

N

L( w, b, a)  i 
i 1

به شرطي که:
(رابطه )11
 0 , i  1, 2,..., N ,  i  0

نویسي درجه دو استاندارد حل شود .جواب به صورت زیر
خواهد شد:
N

(رابطه )11

w    i x i y i ; & b  1 w .x i
i 1

تنها تعداد کمي از ها مي توانند بزرگ تر از صفر باشند
هستند که روی
که این تعداد دقیقاً بُردارهای پشتیبان
حاشیه قرار دارند و رابطه ی ( )6را ارضا مي کنند .همچنین
بُردارهای پشتیبان رابطه ی زیر را نیز ارضا مي کنند:
(رابطه )16

w.xi  b  yi  b  w.xi  yi

نتايج و بحث
سيگنالهاي حوزهي زمان

در این پژوهش صدای اردکهای سالم و بیمار ابتدا توسط یک
میکروفن ثبت و سپس سیگنالهای آنالوگ تحصیل شده توسط
نرم افزار متلب خوانده و به صورت یک سری زماني درآمد.
شکلهای  2و  9یک نمونه از سیگنالهای صدای تحصیل شده
از پرندگان را در حاالت بیمار و سالم نشان ميدهند.
با نگاهي گذرا به سیگنالهای نشان داده شده ميتوان
تفاوتهای خاص بین صدای این دو دسته از اردکها را مشاهده
نمود .نخست آنکه شدت صدای اردکهای سالم به صورت
میانگین از صدای اردکهای ضعیف و بیمار بیشتر است .دیگر
تفاوتي که از روی نمودارها به چشم ميخورد یکنواختي بیشتر
صدای اردکهای سالم نسبت به اردکهای بیمار است؛ یعني
صدای اردکهای سالم دارای شدت و یکنواختي بیشتری هستند
در حالي که سیگنالهای صدای اردکهای بیمار مواج و
ضعیفتر است .البته صدای شدید در سیگنالهای مربوط به
اردکهای بیمار نیز مشاهده ميشود اما این شدت مقطعي است
و بیشتر به صورت یک نویز با فرکانس باال در میان صدای اصلي
با فرکانس کمتر خود را نشان ميدهد .تفاوتهای یاد شده هم
بر اساس دانستههای قبلي قابل توجیه و پذیرفتني است و هم
در بخش نتایج مربوط به استخراج ویژگي نیز مورد تایید قرار
گرفتهاند (.)Al-Balushi and Samanta 2002
سيگنالهاي حوزهي فرکانس

N

 y

i

i

i 1

اکنون این مسئله مي تواند توسط تکنیکهای برنامه

در این پژوهش سیگنالهای تحصیل شده در حوزهی زمان
توسط تبدیل سریع فوریه به حوزهی فرکانس انتقال یافتند.
انتقال سیگنالها به حوزهی فرکانس باعث نویز زدایي و
همچنین در اختیار داشتن اطالعات فرکانسي صدای پرندگان
1. Quadratic programming

بناکار و خزايی :تشخيص اردکهاي بيمار بر اساس صداي آنها و ...

ميشود ( .)Wang, 2013بدین ترتیب بسیاری از تفاوتهای
صدای پرندگان که از طریق آنالیز سیگنالهای حوزهی زمان
قابل تشخیص نیستند ،از طریق آنالیز سیگنالهای فرکانسي در

دسترس قرار ميگیرند .شکلهای  1و  1به ترتیب یک نمونه از
سیگنالهای صدای پرندگان سالم و بیمار را در حوزهی فرکانس
نشان ميدهند.
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ﺷﮑﻞ  -5ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﺪاي اردك ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﻮزهي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

ﻧﺘﺎﯾﺞ داده ﮐﺎوي

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺟﺪول  -3ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي زﻣﺎن

ﺗﻮاﺑﻊ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از دادهﮐﺎوي
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺣﻮزهي زﻣﺎن و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺟﺪولﻫﺎي ) (3و ) (4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺣﻮزهي زﻣﺎن و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه دو وﯾﮋﮔﯽ وارﯾﺎﻧﺲ و
اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهي ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮﭼﻪ وارﯾﺎﻧﺲ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ آن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﻮاجﺗﺮ اﺳﺖ
) .(Engel, Gilmartin et al. 2000ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وارﯾﺎﻧﺲ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺻﺪاي
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻢ،
داراي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻐﺸﻮشﺗﺮ ،ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖﺗﺮ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .(McKay, Fujinaga et al. 2005دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و
رﯾﺸﻪي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت و ﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎي
) (3و ) (4ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و رﯾﺸﻪي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺻﺪاي اردكﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺻﺪاي
اردكﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﺪت ﺻﺪاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖﺗﺮ
از ﺻﺪاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ).(Nowak, Wagoner et al. 1997
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻬﻮدي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را

ﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯽ

ﻧﺎم وﯾﮋﮔﯽ

اردك ﺳﺎﻟﻢ

اردك ﺑﯿﻤﺎر

وارﯾﺎﻧﺲ
اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر

------

+ %54
+ %28

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
رﯾﺸﻪ ي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت

+ %50
+ %25

-------

ﺟﺪول  -4ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

ﻧﺎم وﯾﮋﮔﯽ

ﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯽ
اردك ﺳﺎﻟﻢ

اردك ﺑﯿﻤﺎر

وارﯾﺎﻧﺲ
اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر

------

+ %96
+ %55

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
رﯾﺸﻪي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت

+ %29
+ %48

-------

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ در ﺣﻮزهي زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي
ﺻﺪاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ دادهﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 49ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داده 28 ،ﺳﯿﮕﻨﺎل )ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً
 60درﺻﺪ دادهﻫﺎ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و وزنﻫﺎي
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮونﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﺖ
ﺷﺒﮑﻪ در دادهﻫﺎي آﻣﻮزش  91/ 7درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ 21
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  40درﺻﺪ دادهﻫﺎ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن
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شبکه و یافتن توانایي آن در تمایز بین سیگنالها به شبکه وارد
شدند .در این مرحله شبکه عصبي بر اساس ویژگيهای استخراج
شده از سیگنالهای صدای پرندگان در حوزهی زمان توانست با
دقت  51درصد پرندگان بیمار و سالم را شناسایي کرده و
طبقهبندی نماید .جدول ( )1و جدول ( )6به ترتیب ماتریس
اغتشاش دقت شبکه عصبي مصنوعي در دادههای آموزش و
آزمون را نشان ميدهند .در این جداول تعداد نمونهها و نوع
تصمیمات شبکه عصبي دیده ميشود .با توجه به جدول ()1
مشاهده ميشود که شبکه عصبي از میان هجده اردک سالم،
پانزده عدد را به درستي طبقهبندی کرده است .همچنین شبکه
هر ده اردک بیمار را به درستي در طبقهی بیمار جای داده
است.
جدول ( )6عملکرد شبکه عصبي در دادههای آزمون را
نشان ميدهد .همانگونه که در این جدول پیداست ،شبکه
عصبي از میان چهارده اردک سالم 1 ،مورد را به غلط بیمار
تشخیص داده است که این بدترین عملکرد شبکه در تحلیل
دادهای این پژوهش بوده است .بنابراین شبکه در تشخیص
پرندگان بیمار بهتر عمل کرده و از  5اردک بیمار تنها یکي را به
اشتباه سالم نامیده است.
جدول  -9ماتريس اغتشاش شبکه عصبی در دادههاي آموزش -حوزهي
زمان

خروجي شبکه عصبي
طبقه واقعي

سالم

سالم
11

بیمار
9

دقت ()%
%19/9

بیمار

1

11

%111

دقت میانگین%31/5 :

جدول  -6ماتريس اغتشاش شبکه عصبی در دادههاي آزمون -حوزه-
ي زمان

خروجي شبکه عصبي
طبقه واقعي

سالم
بیمار

سالم
3
1

بیمار
1
6

دقت ()%
%61/2
%11/5

دقت میانگین%51 :

139

دقت شبکه در تشخیص و طبقهبندی پرندگان از طریق آنالیز
سیگنال صدای آنها در حوزهی فرکانس نیز به دست آید .تعداد و
تقسیم بندی نمونهها در حوزهی فرکانس نیز مانند حوزهی زمان
انتخاب شد .دقت شبکه عصبي مصنوعي در تشخیص و
طبقهبندی پرندگان در دادههای آموزش و آزمون به ترتیب
 32/2درصد و  12/1درصد به دست آمد .نتایج نشان ميدهد که
دقت تشخیص صدای پرندگان بیمار و سالم با استفاده از داده-
های حوزهی فرکانس با دقت بیشتری همراه بوده است
( .)Chedad, Moshou et al. 2001جدولهای ( )5و ( )1به
ترتیب ماتریس اغتشاش عملکرد شبکه عصبي در تشخیص
صدای پرندگان بیمار و سالم بر پایهی سیگنالهای حوزهی
فرکانس را نشان ميدهند .در جدول ( )5مشاهده ميشود که
شبکه عصبي از میان هجده پرندهی سالم ،هفده مورد را به
درستي سالم و یکي را به اشتباه بیمار تشخیص داده است.
همچنین از میان  11پرندهی بیمار یک مورد را به اشتباه در
طبقهی پرندگان سالم جای داده است .با توجه به جدول ( )1نیز
ميتوان دید که عملکرد شبکه در تحلیل دادههای حوزهی
فرکانس بهبود یافته است .چرا که از میان  11اردک سالم ،سه
اردک را بیمار تشخیص داده است .این در حالي است که در
طبقهبندی بر اساس دادههای حوزهی زمان ،از  11پرندهی سالم،
 1مورد را بیمار تشخیص داده بود.
با نگاهي به جدولهای ( )1و ( )6به روشني پیداست که
اگرچه عملکرد شبکه در تشخیص پرندگان بیمار بر اساس
سیگنالهای حوزهی زمان خوب بوده است ،اما در تشخیص
پرندگان سالم با دقت کمتری عمل نموده است .از آنجا که هدف
این پژوهش تشخیص پرندگان بیمار بوده است ،دقتهای به
دست آمده قابل قبول ميباشند .بنابراین باید سامانهی هوشمند
به نحوی طراحي شود که بتواند با دقت مناسبي پرندگان سالم
را نیز به خوبي تشخیص دهد .با نگاهي به جدولهای ( )5و ()1
ميتوان دریافت که با استفاده از اطالعات به دست آمده از
دادهکاوی سیگنالهای فرکانسي ،دقت شبکه عصبي هم به
صورت میانگین و هم در تشخیص پرندگان سالم نیز افزایش
یافته ا ست .این نتایج حاکي از آن است که استفاده آنالیز
فرکانسي صدای پرندگان در تشخیص بیماریهای آنان مفیدتر
است (.)Exadaktylos, Silva et al. 2008

شناسايی سيگنالها در حوزهي فرکانس به کمک شبکه عصبی

شناسايی سيگنالها در حوزهي زمان به کمک ماشين بردار

مصنوعی

پشتيبان

در این مرحله ویژگيهای اقتباس شده از سیگنالهای صدای
پرندگان در حوزهی فرکانس ،به شبکه عصبي خورانده شدند تا

در این تحقیق ،از روش ماشین بردار پشتیبان نیز به منظور
تشخیص و طبقهبندی سیگنالهای صدا استفاده شد .بهترین
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نتایج با استفاده از تابع کرنل پایه شعاعي و مقدار بهینه σ=1.1

شناسايی سيگنالها در حوزهي فرکانس به کمک ماشين بردار

بود .جدول ( )3و ( )11به ترتیب دقت روش ماشین بردار
پشتیبان در تشخیص پرندگان بیمار و سالم بر اساس صدای آنها
برای دادههای آموزش و آزمون را نشان ميدهد.
با مقایسه جدولهای ( )1و ( )3ميتوان دریافت که دقت
روش ماشین بردار پشتیبان در دادههای آموزش و بر اساس
سیگنالهای حوزهی زمان از دقت شبکه عصبي بیشتر بوده
است .همچنین با دقت در جدولهای ( )6و ( )11مشاهده
ميشود که دقت طبقهبند ماشین بردار پشتیبان در دادههای
آزمون سیگنالهای زماني نیز نسبت به شبکه عصبي بیش از 11
درصد افزایش یافته است.

پشتيبان

جدول  -4ماتريس اغتشاش شبکه عصبی در دادههاي آموزش-
حوزهي فرکانس

خروجی شبکه عصبی
طبقه واقعی

سالم
15
سالم
1
بیمار
دقت میانگین%32/2 :

بیمار
1
3

دقت ()%
%31/1
%31

جدول  -3ماتريس اغتشاش شبکه عصبی در دادههاي آزمون-
حوزهي فرکانس

خروجی شبکه عصبی
طبقه واقعی

سالم
11
سالم
1
بیمار
دقت میانگین%12/1 :

بیمار
9
6

دقت ()%
%51/6
%11/5

در این مرحله ویژگيهای استخراج شده از سیگنالهای حوزهی
فرکانس به عنوان ورودی طبقهبند ماشین بردار پشتیبان به کار
گرفته شدند .جدول ( )11دقت این روش در تشخیص و
طبقهبندی دادههای آموزش در حوزهی فرکانس را نشان
ميدهد .جدول ( )12نیز دقت ماشین بردار پشتیبان در
تشخیص دادههای آزمون در حوزهی فرکانس را نشان ميدهد.
با دقت در جدولهای ( )11و ( )12ميتوان دریافت که دقت
روش  SVMدر دستهبندی سیگنالهای حوزهی فرکانس بیشتر
از سیگنالهای حوزهی زمان است .این نتیجه در مورد روش
شبکه عصبي نیز صادق است .یعني با مقایسه جدولهای ( )6و
( )1ميتوان مشاهده نمود که دقت شبکه عصبي در طبقهبندی
سیگنالهای حوزهی فرکانس بیشتر از سیگنالهای حوزهی
زمان است .جدول ( )19مقایسهای بین دقتهای به دست آمده
بر اساس سیگنالهای مختلف و روشهای مختلف را نشان
ميدهد .با دقت در جدول ( )19ميتوان دو نتیجهگیری کلي را
بیان نمود :نخست آن که به صورت کلي دقت طبقهبندی با
استفاده از سیگنالهای حوزهی فرکانس بیشتر از سیگنالهای
حوزهی زمان است؛ و دیگر آنکه در این مطالعه موردی دقت
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان بیشتر از دقت شبکه عصبي
است.
جدول  -33دقت طبقهبند ماشين بردار پشتيبان در دادههاي آموزش
و بر اساس سيگنالهاي حوزهي فرکانس

خروجی SVM

جدول  -5دقت طبقهبند ماشين بردار پشتيبان در دادههاي آموزش و بر

خروجی SVM

طبقه واقعی

سالم
11
سالم
1
بیمار
دقت میانگین% 31 :

بیمار
1
3

دقت ()%
%111
%31

طبقه واقعی

اساس سيگنالهاي حوزهي زمان

سالم

بیمار

دقت ()%

سالم

11

1

%111

بیمار

1

3

%31

دقت میانگین% 31 :

جدول  -32دقت طبقهبند ماشين بردار پشتيبان در دادههاي آزمون و
بر اساس سيگنالهاي حوزهي فرکانس

جدول  -30دقت طبقهبند ماشين بردار پشتيبان در دادههاي آزمون و

خروجی SVM

بر اساس سيگنالهاي حوزهي زمان

خروجی SVM

طبقه واقعی

طبقه واقعی

سالم
11
سالم
1
بیمار
دقت میانگین% 11/5 :

بیمار
1
5

دقت ()%
%51/1
% 111

سالم

بیمار

دقت ()%

سالم

12

2

% 11/5

بیمار

1

5

% 111

دقت میانگین% 32/1 :
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 مقايسه دقتهاي به دست آمده با استفاده از روشهاي مختلف-31 جدول

دقت شبکه عصبي مصنوعي
دادههای آزمون
% 51
% 12/1

دادههای آموزش
% 31/5
% 31/1

دقت ماشین بردار پشتیبان
دادههای آزمون
% 11/5
% 32/1

 طبقهبند ماشین بردار پشتیبان بر اساس.طبقهبندی کند
سیگنالهای حوزهی زمان و در دادههای آموزش و آزمون به
 درصد توانست اردکهای بیمار و11/5  و31 ترتیب با دقت
 همچنین این طبقهبند بر اساس.سالم را تشخیص دهد
سیگنالهای حوزهی فرکانس و در دادههای آموزش و آزمون به
 درصد توانست اردکهای بیمار و32/1  و31 ترتیب با دقت
 نتایج این پژوهش تاکید ميکنند که.سالم را طبقهبندی کند
روش ماشین بردار پشتیبان در طبقهبندی سیگنالهای صدای
.اردکها بهتر از روش شبکه عصبي مصنوعي عمل کرده است
همچنین تحلیل فرکانسي سیگنالهای صدا موثرتر و دقیقتر از
 نتایج این پژوهش نشان.تحلیل سیگنالها در حوزه زمان است
ميدهند که استفاده از روشهای هوشمند به منظور پایش سالمت
 نتایج این پژوهش ميتواند در.پرندگان مفید و کاربردی است
تشخیص بیماریهای پرندگان موثر واقع شود و روش مناسبي برای
.پایش سالمت آنها در واحدهای پرورش پرندگان باشد

دادههای آموزش
% 31
% 31

روش
نوع دادهها
سیگنالهای حوزهی زمان
سیگنالهای حوزهی فرکانس

نتيجهگيري کلی
در این مقاله سامانهای هوشمند جهت شناسایي و طبقهبندی
،اردکهای بیمار و سالم بر اساس صدایي که ایجاد ميکنند
 در این سامانه سیگنالهای صدای پرندگان.طراحي شده است
به صورت جداگانه در حوزهی زمان و حوزهی فرکانس مورد
 ویژگي1  در مرحلهی داده کاوی.تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
 این توابع.مهم از سیگنالهای صدای هر دو گروه استخراج شد
به عنوان ورودی طبقهبند شبکه عصبي مصنوعي مورد استفاده
قرار گرفتند تا دقت سامانه در شناسایي اردکهای بیمار و سالم
 دقت شبکه عصبي مصنوعي در.از یکدیگر به دست آید
تشخیص و طبقهبندی پرندگان بر اساس سیگنالهای حوزهی
51  و31.5 زمان برای دادههای آموزش و آزمون به ترتیب
- همچنین شبکه عصبي با استفاده از ویژگي.درصد به دست آمد
های مستخرج از سیگنالهای حوزهی فرکانس توانست پرندگان
 درصد در آموزش و آزمون12/1  و31/1 بیمار و سالم را با
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