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مقدمه

نتایج

• رشد سریع تعداد مبتالیان به اوتیسم
• اهمیت تشخیص زودهنگام در مهار بیماری
• دشواری دسترسی به متخصص برای تشخیص بیماری در مناطق محروم
• وجود نشانگان مشابه در مبتالیان از جمله عالقه به حرکات تکراری و کلیشهای
عوامل فوق ما را برآنداشتند تا سیستمی برای تشخیص خودکار اوتیسم طراحی
نماییم .به این منظور یک سیستم شناسایی الگو طراحی نمودیم که با تحلیل
الگوهای حرکتی کودکان سالم و مبتال در بهترین حالت با دقت  %85.81کودکان
مبتال به طیف حاد اوتیسم و با دقت  %72.14کودکان مبتال به اوتیسم از هر طیفی
را شناسایی میکند.

نتایج حاصل از طبقهبندی کودکان با سیستم طراحیشده در نمودار زیر مشاهده
میشود.
در کاربردهای پزشکی اغلب خطای عدم تشخیص بیماری در فرد مبتال نسبت به
تشخیص بیماری در فرد سالم از اهمیت بیشتری برخوردار است .با توجه به این نکته
استفاده از طبقهبند شبکه عصبی با وجود دقت باال برای سیستم غربالگری مناسب
نبوده و نهایتا از ماشینهای بردار پشتیبان که دارای دقت اندکی پایینتر اما قدرت
تشخیص بیماری باالتری هستند برای غرباگری کودکان مبتال به اوتیسم استفاده
میکنیم.
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در این پروژه به طراحی یک سیستم شناسایی الگو برای تحلیل دادههای حرکتی پرداختیم.
مراحل طراحی این سیستم به شرح زیر میباشد:
• جمعآوری داده :ثبت حرکات بازی کودکان با یک ماشین اسباببازی هوشمند مجهز به
شتابسنج و رمزگذار چرخشی
• پیشپردازش دادهها :یکپارچهسازی دادهها بهمنظور رفع ناسازگاری در دادهها،
پاکسازی دادهها با رفع اختالل به وسیله عبور دادهها از فیلتر ،نرمالسازی دادهها
• استخراج و انتخاب ویژگی :تحلیل دادهها و استخراج  56ویژگی از جمله فرکانسهای
پرتکرار شتاب و دامنه آنها ،سرعت و شتاب رمزگذارهای چرخشی و  ...و سپس کاهش
بعد دادهها به  5بعد با استفاده از الگوریتم PCA
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جمع بندی

دادههای دو رمزگذار چرخشی(قرمز و آبی) و شتاب در راستای (zسبز) برای فرد مبتال به اوتیسم(سمت راست) و فرد
سالم(سمت چپ)

•

•

طبقهبندی :طراحی طبقهبندهای شبکهی عصبی و ماشین بردار پشتیبان و طبقهبندی
دادهها با استفاده از آنها و آموزش و آزمون آنها با روش اعتبارسنجی متقاطع

طبقهبندی:

استخراج و انتخاب ویژگی:

پیشپردازش دادهها:

-شبکهی عصبی

استخراج  56ویژگیمربوط به حرکت

رفع اختالل با عبور دادههااز فیلتر

ماشین بردارپشتیبان

-کاهش بعد با PCA

-نرمالسازی دادهها

ارزیابی عملکرد سیستم طراحیشده :محاسبه دقت و تعداد مبتالیان شناسایی نشده

با توجه به ضرورت تشخیص زودهنگام اوتیسم ،در این پروژه سیستمی برای غربالگری اولیه
اوتیسم در کودکان طراحی نمودیم که با دقت  %72.14کودکان مبتال به اوتیسم و با دقت
 %85.81کودکان مبتال به اوتیسم شدید را غربال میکند .این سیستم عالوه بر دادههای
شتابسنج که در پژوهش مشابه(مرجع  )1استفاده شده ،از دادههای رمزگذار چرخشی نیز
استفاده میکند.
از آنجا که در کاربردهای پزشکی معموال تعداد نمونههای در دسترس محدود و جمعآوری داده
دشوار میباشد ،از تعداد محدودی ویژگی که دارای اکثریت اطالعات مجموعه ویژگیها بودند
استفاده کردیم تا طبقهبندی دچار پارامترزدگی نشود.
در ادامهی این پژوهش پیشنهاد میشود تا برای بهدستآوردن نتایج بهتر ،پژوهش با دادههای
بیشتر و دقیقتر تکرار شود .همچنین از آنجا که دادههای این پژوهش دادههای زمانی هستند
پیشنهاد میشود تا سیستمی برای غربالگری بر اساس روشهای تحلیل سریهای زمانی
طراحی شود.
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 این پروژه با حمایت ستاد علوم شناختی انجام گرفتهاست .محققین الزم میدانند که از دکتر پوراعتماد(دانشگاه
شهید بهشتی) و مرکز تهران اوتیسم برای همکاری تشکر نمایند.

