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ق يضرورت انجام تحقمقدمه و . 1.1

ق يق ، نحوه انجام تحقيروش تحق، قيق، اهداف تحقيضرورت انجام تحقبريمرور كلبهن فصليا

. ه شده استح داديك از موارد توضير به صورت خالصه  هريافته است كه در زياختصاص 

ق يضرورت انجام تحق

ضرورت انجام اين تحقيق به ازاي هريك از زير سيستمهاي آن به تفكيك بيان شده است، اين زير 

سيستمها شامل زير سيستم تشخيص آسم، ارزيابي شدت آسم و تعيين سطح كنترل آسم، تعيين درجه 

. شدت حمله آسمي، و تعيين مرگ آسمي اختصاص يافته است

تشخيص آسم1.1.1

به صورت فزاينده اي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته گسترش يافته آسم و آلرژي شيوع 

ميزان شيوع آسم را در كشورهاي آلبانيا، آستاريا، بلگويم، 1998مطالعه بين المللي در سال . است

استراليا، ين ميزان در كشورهاي ا. نشان داد1.4- 4.2%استونيا، آلمان، هند، ايران، التوايا، هلند در رنج 

.بوده است26.5-%27.1ستيراكا و نيوزلند كا

له تحقيقات نشان مي دهد كه تفاوت قابل توجهي ميان ميزان شيوع آسم تشخيص داده شده به وسي

اين امر نشان دهنده اين موضوع . نشانه ها وجود داردپزشكان متخصص آسم و شيوع آسم مرتبط با 

پيامدهاي عدم تشخيص آسم شامل تاثيرات قابل . آسم معموال قابل تشخيص نيستاست كه بيماري 

زندگي افراد ، تاثير در مسير شغلي ، جنبه هاي احساسي توجه و ايجاد محدوديتهاي شديد بر روي 

. يادگيري كودكان خواهد داشت

ارزيابي شدت و كنترل آسم 1.1.2



٣

در معاينه هاي اوليه و سطح كنترل آسم در معاينه تجويز دارو در بيماري آسم بر اساس شدت آسم 

با بيماريهاي ز شده و ارتقاء دانش افراد در ارتباطعلي رقم بهبود كيفيت داروهاي تجوي. هاي بعدي است

بهبود رضايت بخشي از نحوه درمان  نداشته و همواره در جستجوي روشهاي ريه ، بيماران آسمي 

ين نارضايتي ، عدم تشخيص آسم و عدم استفاده از داروهاي لي ادليل اص. هستندجديد براي درمان

. درماني به اندازه كافي است

ارزيابي شدت آسم و يا تعيين سطح كنترل بر اساس نشانه هاي تنفسي، حمله هاي آسمي و يا نتايج به 

.اشتباه، سطح شدت و كنترل آسم مي شوددست آمده از تستهاي ريه ممكن است منجر به تشخيص 

. سيستم خبره فازي امكان ارزيابي صحيح اين تشخيص را فراهم مي كند

ارزيابي شدت حمله آسمي  1.1.3

دليل . شدت حمله آسم معموال توسط بيمار، خانوده وي و يا پزشكان اشتباه تشخيص داده مي شود

مله آسمي اگر شدت ح. اصلي اين موضوع اندازه گيري اشتباه عملكرد ريه در ارزيابي شدت آسم است

شدت حمله نشود، احتمال مرگ آسمي در طول اشتباه تشخيص داده شود و به صورت صحيح درمان

. سيستم خبره فازي قادر است تا شدت حمله آسمي را به درستي ارزيابي كند. آسمي افزايش مي يابد

مرگ آسمي  1.1.4

ه و ناگهاني در بيماراني با آسمي فقط مختص به بيماراني با شدت باال نيست، مرگ غير منتظرمرگ

سيتمهاي هوشمند همانند سيستمهاي خبره فازي قادرند تا به . شدت متوسط و پايين وجود دارد

. پزشكان و بيماران آسمي براي مرگ آسمي اطالع دهند

ق ياز انجام تحقهدف . 1.2
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زير سيستم تدوين كه در پنچ آسم است يماريبيبرايستميجاد سيق اين تحقياز  انجام ايهدف كل

به نتيجه اين پايان نامه ير بخشهايبه عنوان زدر زير با بيان اهداف هركدام از زير سيستمها. شده است 

. هدف كلي از انجام اين تحقيق ذكر مي شود

تشخيص آسمهدف از 1.2.1

ازي هدف از ايجاد اين زير سيستم خبره فازي تحت وب تشخيص آسم بوده است، اين سيستم خبره ف

آسم از لحاظ داشتن و يا نداشتن قادر مي سازد تا بيماري خود رارامشكالت تنفسيدارايبيماران 

وروديهاي مورد نياز براي اين سيستم شامل نشانه هاي تنفسي و سابقه بيمار شامل . چك كنند

به آزمايشگاهي داده هاي وه بر اين وروديها، دانشعال. فاكتورهاي ژنتيكي، اجتماعي، و پزشكي وي است

عنوان بخش مجزا در پايگاه دانش ذخيره شده است كه مي تواند براي تشخيص آسم در بيمارستانهايي 

.كه امكان اندازه گيري تست ريه و تستهاي آتوپي را دارند مورد استفاده قرار گيرد

ارزيابي سطح كنترل آسم و تعيين شدت آسمهدف از ايجاد سيستم خبره براي1.2.2

متغيرهاي از ايجاد اين زير سيستم ارزيابي سطح كنترل آسم و تعيين شدت آسم با استفاده از هدف 

مختلفي است كه براي ارزيابي شدت و كنترل آسم به كار ) scores(راهنماهاي مشابه و غير مشابه از 

وازي هاي ورودي و پردازش كليه متغيرها به صورت ممتغيردرمي رود، در نظر گرفتن عدم اطمينان

. امكان تشخيص صحيح سطح كنترل آسم و شدت آسم را فراهم مي كند

تعيين شدت حمله آسميهدف از ايجاد سيستم خبره براي1.2.3

امكان تشخيص صحيح شدت حمله آسمي را فراهم مي 4سيستم خبره فازي پيشنهاد شده در بخش 

. و روند درمان را سرعت بخشدكند، كه مي تواند منجر به تجويز صحيح دارو از طرف پزشك شود 

مرگ آسميهدف از ايجاد سيستم خبره براي 1.2.4
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ذخيره دانش بيماراني است كه در اثر بيماري آسم فوت كرده اند، هدف نهايي بخش پنجم اين سيستم 

مرگ با استفاده از اين دانش ذخيره شده در پايگاه دانش مي توان به بيماران آسمي كه در معرض 

. د هشدار هاي الزم را دادآسمي هستن

محدوده و روش انجام تحقيق. 1.3

: ن شده استيتدومرحله5ر در يه زيق بر اساس روين تحقيا

اين منابع شامل پزشكان . منابع الزم براي جمع آوري دانش شناسايي شدندمرحلهدر اين: 1مرحله 

. مي شود) هنماهاكتابها، مقاالت، و را( متخصص با تجربه،  منابع نوشته شده

گرد آوري شده است، اين متدها اين دانش بر اساس متدهاي موجود در جمع آوري دانش : 2مرحله 

. شامل مصاحبه هاي ساختار يافته، و غير ساختار يافته و پروتكلهاي ميان پزشكان و بيماران است

، رويكردهاي حل مساله در اين مرحله دانش جمع آوري شده  به منظور كشف دانش ابتكاري: 3مرحله 

در اين مرحله همه متغيرهاي موثر در هر بخشي از سيستم . و فرا دانش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

.مشخص مي شوند

ل شبكه معنايي و يا در مرحله او. در اين مرحله سيستم مورد نظر در سه فاز تدوين شد:  4مرحله 

در فاز دوم ماژولهاي مرتبط با هريك از بخشهاي . شدهر بخش از سيستم ارائهشبكه استنباط عمومي

در فاز سوم موتور . ارائه شد) rules(به صورت قوانين و دانش هر ماژول شدزير سيستم تشخيص داده 

. استنباط سيستم طراحي شد

 validationو  verificationسيستم خبره فازي ايجاد شده ، بر اساس تكنيكهاي :  مرحله پنجم

.رزيابي قرار گرفته استمورد ا

ق يتحقيهاينوآور. 1.4
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شود يجاد ميآسم ايماريبيابيو ارزصيمراحل تشخيبرايستم خبره فازيك سيان نامه ين پايدر ا

: شودير ميعمده زيهايكه شامل نوآور

مرتبط با نشانه ها و داده يآسم بر اساس داده هايماريص بيتشخيبرايستم خبره فازيس•

.فرديخيمربوط به سابقه تاريها

و يشگاهيآزماي، داده هايماريبيآسم بر اساس نشانه هاص يتشخيبرايستم خبره فازيس•

يكيژنت

ن شدت آسم يتخمبراييستم خبره فازيس•

سطح كنترل آسميابيارزيبرايستم خبره فازيس•

ين شدت حمله آسمييتعيبرايستم خبره فازيس•

.قرار دارنديكه در معرض مرگ آسميماران آسميهشدار به بيبرايستم خبره فازيس•

ق ين تحقينحوه تدو1.5

: ر بوده استيزيان نامه بر اساس فصلهاين پاين اينحوه تدو

، يدر پزشكيفازهخبريتمهايو سيموضوع كه شامل كاربرد هوش مصنوعينظريمبان: فصل دوم

يمارين سطح كنترل بيين شدت آسم ، تعييص و تعيت مربوط به تشخالآسم ، مشكيماريف بيتعر

. استيمرگ آسمينيش بي، و پين شدت حمله آسمييآسم، تع

و ييح شبكه معنايدهد كه  شامل توضيح ميرا توضستميجاد سياين فصل چگونگيا: فصل سوم 

. ستم استير بخش ازسيهر زيستم و ساختار كلير بخش از سيجاد شده در هر زين ايقوان

ج به دست يستم است كه با نتايبخش از سر يج به دست آمده از هرزين فصل شامل نتايا: صل چهارم ف

. سه شده استيپزشكان مقاتشخيصآمده از
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يشنهادات برايستم هوشمند و ارائه پين سياز ارائه ايريجه گيرنده  نتين فصل در برگيا:  فصل پنجم

.  ستم استينده سيبهبود  آ
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ل دومفص

مباني نظري موضوع

سيستم خبره فازي براي تشخيص و ارزيابي بيماري 

آسم
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ماران ير  بيش مرگ وميدر حال توسعه موجب افزايبودن تعداد پزشكان متخصص در كشورهايناكاف

نه يازمند به اختصاص هزيست و نين كشورها  در كوتاه مدت  قابل حل نيدر ااين مشكلشده است، 

يت زندگيفيك،ش تعداد پزشكان متخصصيافزايمنتظر ماندن برا. استن در بلند مدتيگسنيها

از ياريتعداد بسگت منجر به مرير قرار خواهد داد و در نهاياز افراد را در جامعه تحت تاثياريبس

.ماران خواهد شديب

ستم هوشمند يد از سيلده ها به منظور تقيامطالعه پديده اي است كه هدف از ايجاد آنيهوش مصنوع

.استوتريكامپتوسطسيستم هوشمندپياده سازيو يانسان

يدر پزشكيهوش مصنوع2.1

ه درمان موجب يمناسب در مراحل اوليصيتشخيروشهاارائهبا استفاده از تواند يوتر ميكامپيتكنولوژ

ر خالصه يتواند در موارد زيميدر پزشكيبالقوه هوش مصنوعيكهايتكن. ر افراد شوديكاهش مرگ و م

].٣٣[شود

ياطالعات پزشكيو مستند ساز، ارائهي، سازماندهيابيارزيشگاه برايك آزمايفراهم آوردن •

يقات پزشكي، آموزش و تحقيريم گيت از تصميحمايد برايك ابزار جديفراهم آوردن •

ر علوم يو ساي، علوم شناختيوتري، كامپيتها در علم پزشكيفعاليكپارچه سازي•

نده يآيان پزشكيدانشجويبرافراهم آوردن پايگاه دانش مناسب•

يندهاي، انجام فرا، اطالعات و دانش هادادهيره سازيوتر در ذخيت كامپيش ظرفير افزاياخيدر سالها

مختلف، پزشكان را يهايرمايص بيز در تشخيت آميموفقينرم افزارهايو طراحتوسط كامپيوتر دهيچيپ

.متقاعد كرده استيدر پزشكياستفاده گسترده از هوش مصنوعيبرا



١٠

ارتقاء ودرمان ينه هايافراد ، كاهش هزيهوشمند به منظور بهبود سالمتيستمهاياز سياريبس

هوشمند يستمهايمختلف سياز جنبه هايستمهاين سيا. جاد شده استياافراد يت زندگيفيك

. كنندياستفاده ميفازيستمهايخبره  و سيستمهاي، سيعصبير، شبكه هايهمانند پردازش تصو

ن مرگ ييشدت آسم، تعيابيص آسم ، ارزيستم هوشمند در تشخيجاد سيايان نامه براين پايدر ا

از قابليتهاي سيستم خبره و يو مر گ آسمين درجه آسمييتعن سطح كنترل آسم ،يي، و تعيآسم

.استفاده شده استمنطق فازي

خبره يستمهايس2.2

كاربران يرنده دانش برايكه در برگيوتريكامپيا برنامه هايبردانش يمبتنيستمهاياستفاده از س

برنامه ،خبرهيستمهايس.]�١٠[افته استيش يبه شدت افزايطه هوش مصنوعياست در حيينها

از دانش كه ينكه در نواحيا ايكنند يد ميافراد خبره را تقليذهنيه هايهستند كه رويوتريكامپيها

خبره در دسترس يستمهايت قابل توجه سياهم.]١�[روند يوجود ندارد به كار ميچ فرد خبره ايه

. استيدر هرزمان و مكانيك فرد خبرهبودن دانش و تجربه

ست؟ يستم خبره چيك سيساخت يمساله مناسب برا2.2.1

ت يماهيا دارايصفحه گسترده ها قابل حل هستند ويكه با استفاده از محاسبات كامپوتريمسائل

ا برنامه يم ياز تصميبانيپشتيابزارها. ستنديخبره نيستمهايسيبرايهستند ، مسائل خوبيقطع

ساخت ين مسائل برايبهتر. ن مسائل هستنديحل ايمناسب برايداهايمتعارف به عنوان كانديها

انسان مسائل . كننديحل مسائل استفاده ميبرايار انسانهستندكه از ابتكيمسائلخبره يستمهايس

با هاتمين الگوري، احل مي كنندحل مسالههايتميالگورويوروديب داده هايخود را بر اساس ترك

ستم خبره كارامد قادر به يس.  رديگيشكل مياستفاده از دانش كسب شده و تجربه فرد در ذهن و

با .  وتر در حل مسائل استيكامپيتهايفرد خبره با قابليريم گيتصمسم يو مكانيب دانش ذهنيترك
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متخصص ازمند به استفاده  از قدرت شهود و قضاوت فرد ينياكثر مسائل در پزشكاينكهتوجه به

خبره يستمهايساخت سيبرايمناسبموارد قابل حل هستند ، ياطات منطقباستنو بر اساس هستند

. هستند

يخبره در پزشكيستمهايسيدسته بند2.2.2

:شونديطبقه دسته بند8توانند در يممورد استفادهخبره بر اساس اهدافيستمهايس

يط فعليامد شرايان پيخبره بيستمهايسوعن نياايجادهدف از: يش آگهيو پينيش بيپ-

متعلق به باردارهنگام نوزادان در زنان سك تولد زود يريابيارزيبراساخته شدهستم خبرهيس. است

.]7[ستمها استين نوع دسته از سيا

موجود با يهاياستنباط از ناهنجار،خبرهيستمهاين گونه سيجاد ايهدف از ا: ينيش بيپ-

].7[يص و درمان عفونت خونين در تشخيسيستم مايهمانند س;استفاده از مشاهده است

. دنكنيميسازماندهياصخهايتياء را طبق محدودياش،ستمهاين گونه سيا: يطراح-

. كودكاندره ياوليبهداشتيمراقبتهايهوشمند برايستم ارجائيك سي، ICHTستم يهمانند س

كنترل وزن، ( سك يرياز فاكتورهايمناسب را بر اساس برخييو داروييم غذايستم رژين سيا

. كنديز ميوتجيير كودكان روستاينرخ مرگ مبه منظور كاهش ) ه يون  و تغذيناسيواكس

يتحقق اهداف پزشكيبرايزيخبره به منظور برنامه ريستمهاين نوع از سيا: يزيبرنامه ر-

دسته از ن يروند از ايدرمان به كار ميزيبرنامه ريخبره كه برايستمهايس. رونديبه كار م

].12[هستند سيستمها

ج مشاهده شده به كار يده و نتاشيزيج برنامه ريسه نتايستمها به منظور مقاين سيا: نظارت-

رود يهشدارها در اتاق عمل به كار منظارت و كنترل يخبره كه برايستمهايروند، همانند سيم

]92.[
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يستم خبره برايس. ز شده استيدرمان تجومديريتخبره يستمهاين نوع سيهدف ا: درمان-

]. 110[است ديابت از اين دسته از سيستمهادرمان 

ص، درمان يخاص همانند تشخينه هايت افراد در زميهدايستمها براينوع از سنيا: آموزش-

يصهايآموزش تشخيخبره  براستم يس. روديبه كارميان پزشكيو ارتفاء عملكرد دانشجو

]. 80[متعلق به اين دسته از سيستمها استكيكروسكوپيم

. روندين و نظارت به كار مدرما، ينيش بير، پيتفسيستمها براين سيا: تيريكنترل و مد-

. در اين دسته قرار مي گيرد] 29[حاد ييت دارويت مسموميريمديستم خبره برايك سي

روند يبه كار ميپزشكيدهانيفرايمدلسازيبرايه سازيشبخبرهيستمهايس: يه سازيشب-

. كنديط خاص فراهم ميك شرايمختلف يمطالعه جنبه هاينه را برايكه زم

ستم خبره ياختار سس2.2.3

.نمايش داده شده است2.1ساختار معمول سيستمهاي خبره در شكل 

: يك سيستم خبره شامل اجزاي زير مي شود

اين دانش به . پايگاه دانش شامل اطاعات ساختار يافته براي كد سازي دانش پزشكي است : پايگاه دانش

. تركيبي از آنها ذخيره مي شودصورت شبكه هاي معنايي، ساختاري  ، منطق پيش بيني  يا

دانش موجود در پايگاه دانش در صورتي قابل استفاده است كه از يك مكانيسم : موتور استنتاج

موتور استنتاج در برگيرنده . استفاده شودر رسيدن به نتايج مورد نظراستداللي در سيستم به منظو

در پايگاه دانش را بر عهده دارد، موتور استنتاجرويه استفاده از دانش است و هدايت قاعده هاي موجود 
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 working(با داده هاي حافظه كاري در پايگاه دانش را قوانين موجود (antecedents)مقدمات 

memory (موتور استنتاج امكان استفاده از فرا دانش . براي يافتن نتيجه نهايي مقايسه مي كند

(Meta- knowledge) را فراهم مي كند، فرا دانش مسئول پديدار شدن دانش در بخش رابط كاربر

(user interface) ، مشاركت دانش در مكانيسم استدالت و آغاز و اتمام فرايند جستجو در پايگاه

اين دو دسته مكانيسمهاي اصلي موتور جستجو به دو دسته عمده تقسيم بندي مي شوند،.  دانش  است
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است)(backward chainingو زنحيره پس رو (forward chaining)ه پيش رو زنجيرشامل

]6.[

حافظه كوتاه مدت شامل اطالعاتي است درطالعات موجود ا:(Working memory)حافظه كاري 

كه كاربر در جريان مشاوره به سيستم انتقال مي دهد يا از پايگاه داده يا ساير نرم افزارها كه با سيستم 

. تعامل هستند به دست مي آيددر 

يك رابط كاربري را ميان سيستم و برنامه به ،اين ماژول از سيستم:user interface)(رابط كاربر

. منظور استفاده موثر از برنامه فراهم مي كند

يك سيستم خبره بايد توانايي توجيح نتايج به : Explanatory possibility)(نتايجامكان توجيح

به عنوان مثال يك سيستم خبره بايد توانايي توجيه يك داروي . ده را براي كاربر داشته باشددست آم

. تجويز شده را داشته باشد

اين ماژول در برخي از سيستمهاي خبره مسئول به روز رساني دانش  يا فرا دانش :ماژول كسب دانش

. متخصص حاصل مي شودموجود در پايگاه دانش است كه از طريق يك تعامل فعال با فرد

اين . پوسته سيستم خبره محيطي است كه اجزاي سيستم خبره را در برمي گيرد: پوسته سيستم خبره

پوسته ها معموال در بر گيرنده مكانيسم استنباط هستند كه براي دامنه هاي مختلفي از دانش مفيد 

. هستند

چرخه ايجاد يك سيستم خبره 2.2.4

]: 6[ه در طي شش فاز به صورت زير تكميل مي شودايجاد يك سيستم خبر

تعريف مساله :  1فاز 

كسب دانش : 2فاز 

طراحي سيستم: 3فاز 
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تست و ارزيابي سيستم:  4فاز 

مستند سازي: 5فاز 

نگهداري سيستم: 6فاز 

تعريف مساله :  1فاز 

ره به منظور يك سيستم خبتعيين انگيزه يك سازمان براي استفاده از،اولين مرحله در تعريف مساله

، بره بايد بر اساس مطالعات توجيهيكانديدادهاي موجود براي ساخت سيستم خ. حل يك مشكل است

بهترين پروژه، پروژه اي با دامنه محدود است كه مهندس دانش با . هزينه صورت گيرد-و تحليل سود

. سازماندهي گروه سيستم خبره وارد مرحله كسب دانش مي شود

دانش (Extraction)و اقتباسacquisitions)(  كسب:2ز فا

مفاهيم جديد براي حل يك مشكل در يك دامنه فرايندي براي فراهم آوردن ساختار كسب دانش 

دانش با جمع آوري در مقايسه با مرحله كسب دانش شامل (Extraction)اقتباس . مشخص است

. مشاهده فرايند تصميم گيري كارشناسان است

اين فرايند مهمترين فرايند كسب . كسب دانش مهمترين چالش براي ايجاد سيستمهاي خبره است

اين فرايند به عنوان فرايند ترجمه مدل استدالل انساني به برنامه هاي كامپيوتري تعبيه مي . دانش است

. شود

:متدهاي كسب دانش شامل موارد زير مي شود

متدهاي كسب دانش از يك فرد خبره•

مهمترين روش براي كسب دانش از يك فرد خبره استفاده از : )Interview(مصاحبه-

دانش عمومي را در ،دانشفرد خبره با استفاده از مصاحبه هاي ساختار يافته .  مصاحبه است

. مراحل ابتدايي و دانش خاص را در مراحل پيشرفته استخراج مي كند
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task performanceعملكرد وظيفه و قوانين- and protocols)( : مشاهده يك فرد خبره

يك روش مناسب براي اقتباس الگوريتم ذهني و جزئيات دانش از يك در زمان حل يك مشكل 

. فرد خبره است

ها براي تعدادي محدودي از متداين : (though case method)گاهي متدهاي موردي-

. آموزش در دامنه اي مشخص ايجاد مي شود

با استفاده از روش درخواست سيستم خبره با دانش حل يك مشكل :  اتقسواالت و تحقي-

استفاده از پرسيدن از افراد خبره براي توصيف متدهاي استدالل در سواالت باز مورد استفاده 

. قرار مي گيرد

متدهاي كسب دانش از چندين فرد خبره •

روشهاي جايگزين براي حل بااين متد به منظور توليد ايده هاي بسيار در ارتباط:طوفان مغزي-

. مشكالت تصميم گيري به كار مي رود

با استفاده از اين متد سعي در ايجاد توافق در ميان افراد خبره دانش مهندس:  روش دلفي-

. براي حل مشكالت به كار مي رود 

غذ در طول كاربرد اين متد، افراد شركت كننده ايده هاي خود را  بر كا:  تكنيك گروه اسمي-

ايده هاي خود را اصالح ،، سپس افراد گروه با استفاده از مطالعه ايده هاي يكديگرمي نويسند

. كرده و سپس بهترين ايده از ميان ايده ها انتخاب مي شود

طراحي : 3فاز 

در اين مرحله، يك نمونه اوليه از سيستم ايجاد شده و سپس اين نمونه از سيستم اصالح مي شود تا 

: مراحل طراحي يك سيستم شامل موارد زير مي شود. ي كه سيستم به تكامل خود برسدمرحله ا

انتخاب تكنيك بازنمايي دانش .1

انتخاب تكنيك كنترل.2
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انتخاب نرم افزار ايجاد سيستم خبره.3

ايجاد يك نمونه اوليه از سيستم.4

ايجاد يك محيط ارتباط با كاربر.5

ايجاد محصول نهايي .6

انواع دانش كه در پايگاه دانش ارائه مي شود بر اساس فاكتورهاي : ايي دانش انتخاب تكنيك بازنم. 1

و circumstances)(، مقتضيات مورد استفاده )prevailing information(ميزان عموميت 

. در سه طبقه دسته بندي مي شود(intended use)هدف مورد استفاده 

دانش بر اساس ابتكار و تجربه كه اين نوع از : ) (Surface knowledgeدانش سطحي-

. پزشكان در طي فرايند حل مسائل مشابه به دست مي آورند پايه گذاري مي شود

اين دانش در بر گيرنده استدالل از اصول اوليه است كه : Deep knowledge)(دانش عمقي-

. پايه حل مشكل را شكل مي دهد و معموال در طي فرايند آموزش به دست مي آيد

اين نوع از دانش، دانش عمقي است : )Compiled knowledge(ش گرد آوردي شدهدان-

اين دانش به .  كه با شيوه اي مناسب در پايگاه دانش يك سيستم خبره سازماندهي شده است

قواعد. راحتي قابل بازيابي بوده و براي حل مسائل مورد استفاده قرار مي گيرند 

Productions rules) (ه از دانش هستنداز اين دست.

: دانش بر اساس منبعي كه دانش از آن اقتباس مي شود به دو طبقه دسته بندي مي شود

اين دانش داراي پايايي ):  Active human expertise(دانش كسب شده از فرد خبره -

. مصاحبه به دست مي آيدهايبااليي بوده و معموال براساس متد

منابع نوشته شده همانند كتابها، مجله ها، وب سايتها، : (Latent expertise)دانش نهفته -

. جزء اين دسته از دانش هستند

. يك پايگاه دانش كارآمد نيازمند اين دو دسته از دانش است
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:دانش بر اساس نقش در پايگاه دانش به دو دسته تقسيم بندي مي شود

مربوط به قواعد ) attributes(مشخصه ها : )(Declarative knowledgeدانش اخباري -

. جزء اين دسته از دانش هستند كه در فرايند حل مساله مشاركت دارند

مناسب را براي حل مساله در بر دارد، فرا قواعد هاياين نوع از دانش متدلوژي: دانش رويه اي-

)(Meta rulesجزء اين  دسته از قواعد هستند .

: يي دانش شامل موارد زير مي شودتكنيكهاي باز نما: تكنيكهاي باز نمايي دانش

آيتمها در مياناين تكنيك به منظور ارائه روابط: Semantic network)(شبكه معنايي-

اين آيتمهاي به صورت گره هايي بازنمايي مي شوند كه . به كار مي روددامنه حل مشكل

. بيانگر نوع ارتباط ميان اين گره ها است،برچسب روابط ميان آنها

است كه در برگيرنده دانش ) slots(يك چارچوب داراي شيارهايي : ) Frames(بهاچارچو-

دانش شامل اطالعات يك وهله است كه ويژگيهاي مربوط به . اخباري و دانش رويه اي است

. اين وهله در شيارهاي مربوط به چارچوب سازماندهي شده است

براي بازنمايي استراتژيها، روش رسميساده ترين كالس از معماري كه فراهم كننده يك : قواعد-

قوانين در پايگاه دانش به . فرايند تصميم گيري، و دانش اخباري است، قوانين توليدي است

صورت مستقل ارائه مي شوند بدين مفهوم كه آنها اطالعات را به ساير قوانين از طريق قوانين 

نتيجههكنندرد(به صورت منفي قوانين همچنين . واسطه دريافت مي كنند يا انتقال مي دهند

قواعد معموال همراه با فرا . ارائه مي شوند)  تاييد كننده نتيجه يك قاعده(و يا مثبت) قاعده

كه مسئول هستندقواعد نوع خاصي از قواعد ) فرا(متا . قواعد در پايگاه دانش ارائه مي شوند

د كه كدام قاعده سازگار با داده اين قواعد تعيين مي كنن. فرايند استدالل در سيستم هستند 

اين قواعد مكانيسم جستجو را در پايگاه دانش ساده مي . ده توسط كاربر استهاي  داده ش
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دو نوع از مكانيسمهاي كنترل ) backward(و پس رو (Forward)زنجيره پيش رو . كنند

.سيستمهاي مبتني بر قواعد هستنداصلي در

oنش برخي از قواعد بر اساس معيارهاي مخصوصي در سيستمهاي مبتني بر پايگاه دا

ده مي همانند نتايج قواعد در گروههاي مخصوصي طبقه بندي مي شوند كه ماژول نامي

قواعد را در هر ماژول در برگيرنده قوانين مخصوصي است كه ميسر جستجوي. شود

. سيستم مشخص مي كند

ابتدايي از منطق صوري يك سيستمنطق خبريم):predicate logic(خبري منطق -

(formal logic)منطق خبري در زمينه . كه درستي يا نادرستي يك گزاره را تعيين مي كند

. بر دانش ابتكاري و يا رويه اي براي حل مسائل تكيه مي كنند مناسب نيستندهايي كه 

ت اسكرپيت يك سري زماني مرتبط از چارچوبهايي است كه در برگيرنده اطالعا: اسكريپت-

برنامه زمانبندي توليد در كارخانه ،مثالي از ارائه اسكرپيت ها. مرتبط از رويدادهاي متوالي است

.ها است

اين متد از بازنمايي ): objective, attribute, value(ارزش - ويژگي- سه وجهي وهله-

. اين متد يك روش رايج از شبكه معنايي است. شناخته مي شود O-A-Vتحت عنوان دانش 

سيستمهاي خبره در زمان حاضر معموال بر اساس تركيبي از روشهاي ارائه : حالت تركيبي -

. دانش كه در باال ذكر شد، ساخته مي شود

تكنيك كنترل سيستم بر اساس مكانيسم استناط سيستم خبره ساخته مي :تكنيك كنترل انتخاب .2

يا ) (goal agendaدستور هدف زنجيره پيش رو و،اين مكانيسمها شامل زنجيره پس رو. شود

. تركيبي از اين روشها است
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نرم افزارهاي مورد استفاده براي توسعه سيستم خبره بر اساس : هنتخاب نرم افزار ايجاد سيستم خبرا.3

عالوه بر اين . انتخاب مي شودويژگيهاي دانش ارائه شده و تكنيك كنترل سيستمفاكتورهايي همانند 

. سيستم بايد مورد توجه قرار گيردپياده سازيرت برنامه نويسي تيم منابع موجود و مها

. است) (incrementalايجاد يك سيستم خبره يك رويكرد پيش رونده : ايجاد يك نمونه اوليه . 4

معايب سيستم ايجاد ،مهندس دانش تالش مي كند تا با توسعه دانش از افراد خبره و كاربران سيستم

و نتايج سيستم را با نتايج ارائه شده با پزشكان مقايسه كند و سيستم را به نمونه مي سازدشده را رفع 

و (verification)ستم دو معيار بهبود سيستم يعني بازبيني در مرحله توسعه سي. واقعي نزديك كند

].35[مورد توجه قرار مي گيرد(validation)اعتبار سنجي 

ايجاد بخش ارتباط با كاربر . 5

بخش ارتباط با كاربر بايد داراي . بخش ارتباط با كاربر به موازات توسعه سيستم بايد ايجاد شودايجاد

:سه ويژگي اصلي زير باشد

.بايد قرار گيرندموارد مشابه در مكانهاي مشابه: (consistency)سازگاري -

يد وجود بابيان توضيحات شفاف مرتبط با توضيحات مرتبط با صفحه : clarity)( شفافيت -

. داشته باشد

امكان ايجاد پيغام خطا در صورتي كه كاربر داده هاي خود را اشتباه وارد كرد، وجود : كنترل -

. داشته باشد

ايجاد محصول. 6

. نمونه اوليه از سيتم با اصالح دانش موجود در پايگاه دانش به سيستم اصلي تبديل مي شود

خبرهتست سيستم  2.2.5
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و پذيرش ) system validation( اعتبار سنجي يك سيستم معموال بر اساس تكنيك فرايند ارزيابي 

ريزي شده اعتبار سنجي توانايي سيستم را تحقق اهداف برنامه . است(user acceptance)كاربر 

:مورد توجه قرار مي دهد، بنابراين اعتبار سنجي بايد بر اساس معيارهاي زير صورت گيرد

يستماعتبار سنجي نتايج س-

اعتبار سنجي فرايند استدالل سيستم -

بر اساس فاكتورهاي زير مورد ارزيابي قرار مي ش رار دادن نيازهايكاربر تونايي سيستم را در مخاطب ق

: دهد 

راحتي استفاده از سيتم-

شفافيت سواالت مربوطه-

كاربرد پذيري سيستم -

مستندسازي 2.2.6

خبره كمك مي كند و باعث افزايش پايايي و اعتبار سيستم مستند سازي به بهبود درك فرد از سيستم 

] :6[دانش كه بايد مستند سازي شود شامل موارد زير مي شود . مي شود

مرجعي براي توسعه ايجاد سيستم خبره-

مرجعي براي گزارش نهايي-

مرجعي براي نگهداري سيستم خبره-

نگهداري سيستم  2.2.7

ينه اي به صورت تدريجي تغيير مي كند، توانايي يك سيستم  براي از آنجايي كه دانش موجود در هر زم

نگهداري امري ضروري براي در پايگاه دانش يك سيستم خبره اضافه كردن، تغيير و حذف دانش 

. فرايندي است كه بيشترين هزينه سيستم خبره را به خود اختصاص مي دهد،نگهداري.سيستم است
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نگهداري سيستم خبره مورد توجه قرار مي گيرد شامل موارد زير مهمترين مباحثي كه بايد در بحث

:مي شود

.ه دانش سيستم خبره بايد از مكانيسم استنتاج سيستم مستقل باشدپايگا-

.پايگاه دانش سيستم خبره بايد به صورت ماژول بندي طراحي شود-

فرا قواعد بايد به صورت انعطاف پذير طراحي شود-

ار و زبان برنامه نويسي، قابليت حمل سيستم، و امكان اصالح پذيري مباحث مرتبط با نرم افز-

.سيستم بايد مورد توجه قرار گيرد

عدم اطمينان در سيستمهاي خبره2.3

وظيفه مهندس دانش در نظر . ممكن است با عدم قطعيت همراه استجود در سيستم خبره مودانش

دانش از چندين منبع ناشي مي شود كه در يت عدم قطع. گرفتن عدم اطمينان در بازنمايي دانش است

.زير به آنها اشاره اي خواهيم داشت

فرد خبره همواره از ابزارهايي كه در فرايند استدالل خود استفاده مي كند، :فرايند كسب دانش•

.آگاه نيست

بازنمايي دانش ممكن است عدم قطعيت را به دانش ارائه شده تحميل : فرايند بازنمايي دانش•

.اغلب موارد دانش ارائه شده قابل انتقال به كامپيوتر بدون تغيير نيست. ايدنم

مهندس دانش قادر به جمع آوري كل دانش از فرد خبره نيست و به همين : دانش ناكافي •

. جهت دانش جمع آوري شده با يك عدم قطعيت همراه خواهد بود

.]40[جه قرار گيرد، چندين نكته بايد مورد توبه منظور در نظرگرفتن عدم اطمينان در سيستمهاي خبره 

را در سيستمهاي خبره ارائه دهيم؟چگونه عدم قطعيت.1

دم قطعيت هستند با هم تركيب كنيم؟چگونه داده هايي كه داراي ع.2
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؟با استفاده از داده هايي كه داراي عدم قطعيت هستند نتيجه نهايي را استنباط كنيمچگونه .3

. ه از مكانيسمي كه منطق فازي ناميده مي شود، پاسخ داده مي شوداين سواالت با استفاد

مثالهايي از عدم قطعيت2.3.1

: در اينجا مثالي از عدم اطمينان در بيماري آسم به صورت زير مطرح مي كنيم

:در تشخيص آسم به صورت زير عنوان شده استمثالي از نتايج تست اسپيرومتري 

اگر 

% 15در يك ثانيه بزرگتر از ) FEV1) (Forced Expiratory Follow(خروجي هوا سرعت جريان 

باشد

پس 

. استزيادامكان وجود آسم 

به نظر (crisp)مطرح مي شود در نگاه اول مقدار قطعي Bتحت عنوان در اين مثال <15% مقدار 

.مثال باال داراي عدم قطعيت استدرزيادكلمه در حالي كه. مي رسد

متغير زباني است كه داراي عدم قطعيت است، به گونه اي كه پزشكان مختلف نظرات ك كلمه زياد ي

عالوه . متغيير خواهد بود.] 5.  9[اين مقدار در دامنه اي . آن ندارنديكساني در ارتباط با مقدار عددي 

يك با بر اين يك پزشك ممكن است همه اعداد را در اين دامنه به عنوان زياد بپذيرد، اما هر عددي

اين مجموعه با ويژگي درجه عضويت براي هريك .  درجه عضويت متفاوت عضو اين مجموعه خواهد بود

. ارائه شده است2.2نگارهشماتيك مجموعه فازي در نگاره.از اعضا يك مجموعه فازي ناميده مي شود

Xط ، پايين و يك مجموعه جهاني است كه ساير مجموعه هاي فازي را كه شامل خيل زياد ، متوس

درجه عضويت هر عضو در مجموعه فازي زياد 2.2نگارهدر .خيلي پايين نيز مي شود را در بر مي گيرد

. كاهش مي يابد،رنگ با افزايش درجه شفافيت
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كه آيا يك اين سوال را به ذهن مي رساند<15% قاعده باال مقدار )antecedent(در فرضيه مقدم

يك عدم قطعيت Bدر اين مجموعه عضويت دارد؟ به نظر مي رسد كه FEV1 ،14.75بيمار با مقدار 

تالي زياد در نظر گرفته شود، بنابراين اين مجموعه مي تواند به دروني را به همراه دارد زماني كه با 

عنوان يك مجموعه فازي در نظر گرفته شود، به گونه اي كه هريك از اعضاي آن داراي يك درجه 

در اين . را نشان مي دهدBشماتيك مجموعه فازي نگاره2.3نگاره . اين مجموعه باشندعضويت براي 

. با افزايش شفافيت رنگها  كاهش مي يابدBدرجه عضويت اعضا در مجموعه نگاره

تئوري مجموعه فازي  2.4

ابزاري براي مدل به عنوان) 1965(سال پيش توسط لطفي زاده 40نزديك به يمجموعه هاي فاز

به وسيله تابع ) 15<زياد يا (Aمجموعه فازي . سازي عدم قطعيت در زبان طبيعي معرفي شده است

: زير تعريف مي شود

µA(x): X → [0,1] [1]

9

Fuzzy 
set of 
High 

ديدگاه شماتيك از مجموعه فازي زياد2.2نگاره 

.3 
 

.2

.1 .0001

.4 

1 .5 

.6 
.8

.7 

Universe of   Discourse (X)
Definition fuzzy set high

High = {(.1, 0), (.2, 0), (.3, 0), (.4, 
0), (.5, .4), (.6, .7), (.7, 1), (.8, .8), 
(.9, .6), (1,.4)}
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µA تابع مشخصه تعميم يافته است؛Xاي هر بر. اشاره اي به مجموعه جهاني داردx∈X ،µA(x)

يك مجموعه فازي اغلب ].40[استAمجموعه فازي عضو xبيانگر اين امر است كه با چه درجه اي 

:به صورت زير بيان مي شود

A = {(x, µA(x))|x ∈ X} [2]

عمليات در مجموعه هاي فازي 2.4.1

. هاي فازي در ارتباط با مكانيسم استنباط سيستم مورد توجه قرارمي گيردعمليات در مجموعه 

. متمم، اجتماع و اشتراك دسته بندي مي شودبه سه صورت عمليات مخصوص در مجموعه هاي فازي

Universe of   Discourse (X)
Definition fuzzy set B: (> 15) 

B = {((16,50], 1), …, (15.75,.9), . . ., 
(13,.4), . . . ,(12, .01) }

Fuzzy
Set of  
>15 (B)

>
1615.001,

17,….

.

crisp
Set of  
>15 (B)

12

Figure 2.3 the schematic view of fuzzy set of B(>15)
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در مجموعه فازيمتمم•

Aمتعلق به xبه عنوان درجه اي كه A(x)باشد، Xيك مجموعه فازي در مجموعه جهاني Aاگر 

. استcAمتعلق به xدرجه اي است كه cA(x). است، تعريف مي شود

: به صورت تابع زير تعريف مي شود cAمتمم 

]1.0[]1,0[: →c [3] 

: بايد حداقل دو تا شرايط زير را در بر داشته باشد تا به عنوان متمم فازي شناخته شودcتابع 

- boundary conditions : 0)1(,1)0( == cc

- monotonicity             :      )()( bcacba ≥⇒≤

:شرايط ديگري كه مي تواند براي متمم فازي در نظر گرفته شود شامل موارد زير مي شود

- c is a continuous function 

- c is involutive, which m

eans that c(c(a)) = a  

:زير مي شودعملگراهاي مخصوص متمم فازي شامل موارد

- Standard fuzzy complement:  ]1,0[]1,0[: →zc , aacz −=1)(

- Parametric complements that are defined by Yager,  Sugeno, and Tonaro [٨]. 

اشتراك •

: به صورت زير تعريف مي شودBو Aاشتراك در دو مجموعه فازي 
The intersection on two fuzzy set A and B is defined by a binary operation on the unit 

interval; a function with the following form 

]1,0[]1,0[]1,0[: →×t

For each element x ∈X the argument of the function is the pair of the element’s 

membership grades in set A and in set B, and yields the membership grade of the 

element in the set constituting the intersection of A and B, thus 

)](),([))(( xBxAtxBA =∩

∋a, b, dبراي هر اشتراك در دو مجموعه فازي بايد حداقل شرايط زير را  : داشته باشد[0,1]
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- boundary condition:    aat =)1,(

- monotonicity:               ),(),( datbatdb ≤⇒≤

- commutativity:             ),(),( abtbat =

- associativity :               ( ) ( )dbattdbtat ),,(),(, =

The standard t-norms that frequently used as fuzzy intersections (each defined for all a, b 

∈ [0, 1])

- Standard intersection:       ),min(),( babat =

- Algebraic product:            abbat =),(

- bounded difference:          )1,0max(),( −+= babat

- Drastic intersection:         







=
=

=
otherwise

ab
ba

batdrastic
0

1
1

),(

- Parametric t-norm that defined by Yager , Schweizer and Sklar, Dubois, Weber,                   
Yu and Frank [13]

The following relation is between defined t-norms:  

),(),(),(: min batbatbatnormt drastic ≤≤−∀

اجتماع •

.به صورت زير تعريف مي شودBو Aاجتماع در دو مجموعه فازي 

The general fuzzy union on two fuzzy sets A and B is defined by a function 

]1,0[]1,0[]1,0[: →×s

The  arguments of the function is pair consisting of the membership grade of some 

element x I fuzzy set A and the membership grade of that same element in fuzzy set B. 

the function returns the membership grade of the element in the set  AUB. Thus the 

general form of union of fuzzy set is 
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)](),([))(( xBxAsxBA =∪

The fuzzy union must satisfy at least the following axioms for all a, b, d∈ [0,1]:

- Boundary condition:     aas =)0,(

- Monotonicity:               ),(),( dasbasdb ≤⇒≤

- Commutativity:            ),(),( absbas =

- Associativity :               ( ) ( )dbassdbsas ),,(),(, =

The standard s-norms that frequently used as fuzzy intersections (each defined for all a, b 

∈ [0, 1]) are as follows.

- Standard union:     ),max(),(max babas =

- Algebraic:            abbabas −+=),(

- Bounded:               s(a, b) = min (1, a+b) 

- Drastic:                 







=
=

=
otherwise

ab
ba

basdratic
1

0
0

),(

- Parametric s-norm that defined by Yager , Schweizer and Sklar, Dubois, 
Weber,Yu and Frank [14]

The following relation is between defined s-norms:  

),(),(),(: max basbasbasdrasticnormS ≥≥∀ −

تركيب عملگرها •

: تركيب عملگراها در دو مجموعه فازي به صورت زير تعريف مي شود
The operations of intersections and union are dual with respect to the complement in the 

sense that they satisfy Demorgan laws: 

BABA ∪=∩ BABA ∩=∪
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In operation on fuzzy set , t –norm, s-norm and complements can satisfy the duality. The 

t-norm t and s-norm s are dual with respect to a fuzzy complement c iff 

- c(t (a ,b)   =  s (c(a),c(b))      

- c(s(a , b)) = t(c(a), c(b)) 

The following t-norm and s-norm are dual with respect to the standard complement cs

- < min (a,b) , max(a, b), cs>

- <ab, a+b – ab , cs>

- <max(0, a+b-1) , min(1 , a+b), cs>

- <tmin (a,b) , smax(a,b), cs>

سيستم خبره فازي 2.5

سيستم خبره فازي ، سيستمي است كه مقدمهاي قواعد يا تالي قواعد متغييرهاي زباني يا اعداد فازي 

.  هستند كه ماهيت عدم قطعيت را در بر دارند

ساخت يك نمونه اوليه از سيستمهاي خبره فازي

براي مثال در . دي و خروجي داده ها استساخت سيستمهاي خبره فازي نيازمند يافتن ارتباط ميان ورو

از . استپزشك و خروجي سيستم تشخيص پزشكي، داده هاي ورودي نشانه هاي بيماري هستند 

مشخص نيست، رويكرد جعبه سياه مي تواند ارائه آنجايي كه روابط ميان داده هاي ورودي و خروجي

عبه سياه براي داده هاي ورودي و خروجي ارائه دهنده رويكرد ج2.4نگارهدهنده رفتار سيستم باشد، 

. در تعيين سطح كنترل آسم است
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شناسايي به دو ].  15[شناسايي ذكر مي شود دستيابي به دانش در جعبه سياه معموال تحت عنوان 

شناسايي ساختار به دو بخش . و شناسايي پارامترهاشناسايي ساختار. بخش مجزا تقسيم مي شود

تقسيم مي شود؛ 

به عنوان مثال در . ، يافتن متغيرهاي ورودي مورد توجه قرار مي گيردAنوعدر . BنوعوAنوع

مرتبط با پزشكي ، ساختن يك سيستم خبره براي بيماري آسم نيازمند يافتن كليه نشانه هاي تنفسي

.ميان كليه نشانه هاي تنفسي مربوط به ريه استبيماري آسم از 

تعيين سطح براي مثالبه عنوان. ميان متغيرهاي ورودي و خروجي دارداشاره به يافتن رابطهBنوع 

به صورت ، ارتباط ميان شدت نشانه هاي تنفسي و تعيين سطح كنترل آسم )4نگاره ( كنترل آسم 

.بيان شده استقاعده زير 

If 
Degree of severity respiratory symptoms is medium low
AND
Instability of asthma is low
AND
Degree of bronchial obstruction is normal
AND

شماتيك از رويكرد جعبه سياه در سطح كنترل آسمنگاره-2.4نگاره

Current treatment

Degree of bronchial obstruction

Deg
ree
 of r

esp
irato

ry s
ymp

tom
s

Subjective factor

Instability of asthma

Good 

Fair

Very poor

poor

Ex
cel
len
t

Input data Out put data

Question: what is the 
relationship between input and output data?
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Current treatment is low
AND  
Subjective factor is good 
Then 
Control of asthma is good 

در سيستمهاي . يافتن رابطه ميان داده هاي ورودي و خروجي معموال به صورت قواعد بيان مي شود

اما در سيستمهاي خبره . در نظر گرفتن اين مرحله براي ساخت سيستم خبره كافي استخبره معمولي، 

. نيازمند دومين مرحله از شناسايي، يعني شناسايي پارامترها استفازي، بازنمايي عدم قطعيت در قواعد 

براي . هستندك مجموعه فازيدر مدل فازي، پارامترها در واقع درجه عضويت در ي:  شناسايي پارامترها

، و ) Normal(، نرمال ) low(شده است، متغيرهاي زباني كمهارائ2.4نگارهكه درمثال در قاعده اي

. به عنوان مجموعه هاي فازي در پايگاه دانش ارائه شده اند) good(خوب 

انجام نكته قابل توجه اين امر است كه شناسايي ساختار و پارامتر در عمل به صورت مستقل قابل 

.ستني

خبره فازيرويكردهاي شناسايي سيستم2.5.1

رويكرد مستقيم و رويكرد غير مستقيم كه در زير : تم وجود داردسدو نوع رويكرد براي شناسايي سي

: توضيح داده مي شود

اين رويكرد زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه داده هاي مرتبط با ورودي : رويكرد مستقيم •

مدلسازي اين . شرايط متفاوت سيستم باشدبيانگريستم كافي باشد وو خروجي مرتبط با س

اين در پزشكي]. 63[داده ها صورت مي گيرد گونه سيستمها بر اساس متد خوشه بندي 

داده هاي به وابستهبه مقدار زياديرويكرد معموال زماني كاربرد دارد كه تشخيص بيماري

.آزمايشگاهي باشد

در رويكرد مستقيم، دانش كد شده در پايگاه دانش از كارشناسان اقتباس : مستقيمغيررويكرد•

مهندس . دارددر اين رويكردمهندس دانش نقش بسيار مهمي در شناسايي سيستم. شده است
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دانش با مذاكره با پزشكان سعي در يافتن داده هاي ورودي و ارتباط ميان داده هاي ورودي و 

. ترها داردو شناسايي پارام) قواعد(خروجي 

اين رويكرد زماني مورد استفاده قرار مي گيرد، كه داده هاي كافي براي شناسايي سيستم وجود 

.به دست آوردمشورت با پزشكان نتايج بهتري نداشته باشد يا 

ر سيستم خبره فازيساختا2.5.2

ساختار عمومي . مي شودبيان سيستم مبتني بر قواعدارائهالگوريتم فازي به عنوان پارادايم اصلي براي

. عنوان شده است2.5نگارهسيستم خبره فازي در 

: ساختار سيستم خبره شامل چهار بخش اصلي مي شود كه در زير توضيج دادن مي شود

اين فرايند اعداد واقعي را به . ماژول فازي سازي مسئول فرايند فازي سازي است: فازي سازي . 1

. يل مي كندمجموعه هاي فازي تبد

Data 
base 

Fuzzifier Inference 
Engine

Defuzzifier

Rule 
Base 

ساختار سيستم خبره فازي2.5نگاره
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-عمومي دانش كد شده در پايگاه دانش سيستم خبره فاز به صورت چندنگاره:پايگاه دانش. 2

- قواعد اگراست كه به صورت)   Multi-Input-Multi-Output (MIMO)(خروجي -چند-ورودي

].18[آنگاه بيان مي شود 

IF U1is B11 AND U2 is B12 AND … AND Ur is B1r 

THEN V1 is D11 AND V2 is D12 AND … AND Vs is D 1s 

ALSO 

…

ALSO

IF U1 is Bn1 AND U2 is Bn2 AND … AND Ur is Bnr
THEN V1 is Dn1 AND V2 is Dn2 AND … AND Vs is Dns

U1, U2,…Ur به عنوان متغيرهاي ورودي هستند وV1, V2, …,Vs به عنوان متغيرهاي خروجي

Bij. هستند ( i =1, …, n, j = 1, …, r Dikو ( ( i=1, …, n, k =1, … s) به ترتيب

ساختار . هستندY1, Y2 , …, Ysو X1, X2,…, Xrمجموعه هاي جهاني مجموعه هاي فازي از

واحد - خروجي-چندگانه–ورودي مي تواند به صورت مجموعه اي از MIMOعمومي سيستم فازي 

(multi-input-single-output (MISO))به دليل اينكه استفاده از مدل . ارائه شودMISO

. داراي پيچيدگي كمتري است

: فرايند استدالل در مكانيسم استباط بر اساس مراحل زير صورت مي گيرد: مكانيسم استباط. 3

)استفاده از رابط و( مقدم قواعد اجتماع •

)آنگاه-اگرهرابط(براي هر قاعده استنباط رابطه •

) )also(همچنين رابطاده از استف( اجتماع از قواعد •
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با استفاده از داده هاي قطعي به منظور به دست آوردن نتيجه از مجموعه اي از قواعداستنتاج•

.فازي

غيرفازي كردن خروجي سيستم •

و مدل فازي ) Mamdani(فازي به كاربرده شده،  مدل فازي ممداني مكانيسم با توجه به نوع 

استباط فازي هستند كه در سيستمهاي فازي به كار مي سمهاي مهمترين مكاني) Sugeno(سوگنو

اين سيستم به دليل ]. 82[مطرح شد1975اولين سيستم استباط فازي توسط ممداني در سال . روند

. سادگي كاربرد زيادي در سيستمهاي فازي دارد

مكانيسم استنباط ممداني 

:زير باشدبا فرض اينكه يكي از قواعد پايگاه دانش داري ساختار

If    U is Bi Then V is   Di  ,         where Bi , Di are fuzzy sets

Ri = Bi ∩ Di

)()(),( yxyx DiBiRi µµµ ∩=

:قاعده با ساختار زير باشدmاگر پايگاه دانش داراي 

))()((),(),(
111

yxyxyxRR
iii DB

m

iR

m

iRi

m

i
µµµµ ∩∪=∪=⇒∪=

===
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:زير خالصه مي شودمرحلهستباط ممداني در دومكانيسم ا

Step 1 : for  rule i of knowledge-base, calculate Degree of Firing (DoFi )

)((y)

ruleith by theinferredFiFind)2

)]()([

=DoFicalculate1)

if
yt

xxUt

Dii

BAxi i

µµ

µµ

∩=

∩=

Step 2  : Aggregate the inferred fuzzy set  Fi  using  s- norm operator 

i

m

if Fy
1

)(
=
∪=µ

ورودي ماژول غير سازي مجموعه فازي است كه از اجتماع قواعد فازي به دست :غير فازي سازي.4

. اين ماژول بر اساس فرايند غير فازي سازي مجموعه فازي را به يك عدد واقعي تبديل مي كند. مي آيد
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ه زير يك است كه مركز ناحي centriodمهمترين متد براي فرايند غير فازي سازي استفاده از متد 

)Hights(، متد ارتفاع)MOM(ساير متدها ميانگين ماكزيمم . گرداندمي منحني را به صورت عدد بر

.] 119[براي فرايند غير فازي مورد استفاده قرار مي گيرد)Parameteridc(و متدهاي پارامتريك

كاربردهاي سيستم خبره فازي در پزشكي 2.6

.هاي خبره در پزشكي ذكر شده استدرزير چهار مورد از كاربرد سيستم

اين سيستم با استفاده از سه : تشخيص بيماري سرطان پروستاتبرايخبره فازيسيستم•

متغير ورودي آنتيژن ويژه پروستات، سن و حجم پروستات درصد ريسك سرطان پروستات را 

. ]87[به عنوان خروجي نشان مي داد

بيماري استخوان را بر اين سيستم : ستخوانسيستم خبره تركيبي براي تشخيص بيماري ا•

تشخيص مي هسته اي اساس داده هاي دموگرافيك، داده هاي كلينيكي و تصوير پزشكي 

].104[دده

متغير 64داده هاي ورودي اين سيستم از : سيستم خبره فازي در پيش بيني بهوش آوري نوزاد•

اين سيستم درصد نياز . ثير داردورودي تشكيل شده است كه در خفگي نوزاد هنگام تولد تا

]. 85[نوزاد را به بهوش آوري در هنگام تولد تعيين ميكند 

اولين سيستم خبره فازي موفق در پزشكي: مايسين  2.7

مايسين اولين سيستم خبره پزشكي موفق در پزشكي بوده است كه پزشكان را به استفاده از 

سيستم براي اولين بار در دانشگاه استندفورد اين ]. 7[سيستمهاي خبره در پزشكي متقاعد كرد

به منظور كمك به متخصصان داخلي براي تشخيص و پيشنهاد روش درماني براي عفونت خوني 

دليل ساخت اين سيستم نياز به زمان طوالني براي تشخيص نوع عفونت . مشخص در نظر گرفته شد
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خبره ال زير بيانگر قاعده موجود در سيستممث. خوني بود كه ممكن بود بيمار با خطر مرگ مواجه شود

. تشخيص و درمان استبرايمايسين 

Top – level goal

IF 
There is an organism which requires therapy   AND 
Consideration has been given to the possibility of additional organisms 
requiring therapy
THEN
Compile a list of possible therapies, AND
Determine the best therapy in this list.

Therapy rule 
IF 
the identity of the organism is Pseudomonas
THEN
I recommend therapy from among the following drugs:
1 - COLISTIN (.98)
2 - POLYMYXIN (.96)
3 - GENTAMICIN(.96)
4 - CARBENICILLIN (.65)
5 - SULFISOXAZOLE (.64)

. در ادامه فصل دوم به كليات پژوهش مرتبط با بيماري آسم خواهيم پرداخت

آسم بيماريتعريف2.8

) : 2.7و  2.6نگاره ( بيماري آسم يك بيماري مزمن است كه با سه ويژگي زير همراه است

و راههاي هوايي در نتيجه توليد غير عادي اييزونوفيل ، مست سلها، : تورم مزمن راههاي هوايي•

]. 62[لنفوسيستها به وسيله سيستم ايمني بدن توليد مي شود 

پاسخگويي شديد راههاي هوايي مرتبط با آزاد شدن: پاسخ گويي بيش از حد راههاي هوايي•

].60[در پاسخ به محركهاي محيطي است مقدار زياد موكوس
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. ونشيتها رخ مي دهدانسداد راههاي هوايي بعد از ورم بر: انسداد بازگشت پذير راههاي هوايي•

يا استفاده از سالبوتامول اين انسدا د رفعهرچند بعداز حذف آلرژنها و محركها از محيط 

.]56؛ 57[مي شود

: تعريف كلينيكي آسم به صورت زير تعريف مي شود

: آسم بيماري است كه داراي سه نشانه زير باشد

خسس•

تنگي نفس•

)صبح بخصوص در شب و يا اوايل ( سرفه •

آسيب شناسي راههايي هوايي در بيماري آسم 2.6نگاره 

Airway
Inflammation 

Airway
Hyperresponsivene

Airway
Obstruction 

Syp.

Viral 
infectio

n   

Indoor 
Allergens: 

Outdoor 
Allergens: 

E

N

V
R

O

N

I

M

E
N

T

ك فرد در مقايسه با ريه ي) (Aريه فرد سالم 2.7نگاره 
B)(آسمي 
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فاكتورهاي خطر در ايجاد آسم 2.9

اين عوامل ]. 86[داراي نقش مهمي در ايجاد آسم هستند فاكتورهاي ژنيتكي و فاكتورهاي محيطي 

باعث ايجاد حساسيت در راههاي هوايي مي شوند و با اثر بر راههاي هوايي بيماري آسم رافعال نگه مي 

.  ايجاد مشكالت تنفسي مي شودمنجر به كه در نهايتدارند

تشخيص كلينيكي آسم 2.10

: تشخيص كلينيكي آسم بر اساس سه نوع از داده هاي زير صورت مي گيرد

نشانه هاي بيمارياداده هاي مرتبط ب•

) سرفه ، خس خس، تنگي نفس، و فشار در قفسه سينه( نوع نشانه ها -

) درهنگام حالتهاي هيجانيشب ، بعد از ورزش، و ( زمان رخداد نشانه ها -

محركها شامل تغيير شرايط آب و هوايي، و (عواملي كه باعث تشديد نشانه ها مي شود -

داروها، در معرض سيگار بودن ، و آلرژنها  شامل مايتها، گرده گلها و درختان ، قارچها، و 

) حيوان اهلي 

) دائمي، فصلي، پيوسته، اتفاقي، متناوب ( الگوي نشانه ها -

) سابقه بيماري فرد يا خانواده ( گذشتهداده هاي •

سابقه آلرژي يا آسم در بيمار و يا خانواده بيمار-

داد هاي مرتبط با عملكرد ريه •

) ، ماكزيمم جريان تنفسيPEF )Peak Expiratory Followمتغير -

اسپيرومتري و پاسخ به برونكودياالتور -

تستهاي چالشي -

تست ورزش -
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)(NOنيتريك اكسيد اندازه گيري-

شيوع بيماري آسم در جهان 2.11

روشهاي يافته در تمام گروهها علي رغم بهبود هشيوع بيماري آسم در جهان در كشورهاي توسع

].  97، 56، 46[در حال افزايش است تشخيصي و بهبود كيفيت داروها و رشد سطح بهداشت جامعه 

بيانگر رشد شيوع آسم همزمان با مع روستايي، شواهد در كشورهاي در حال توسعه، بخصوص در جوا

شيوع آسم كودكان در مكانهاي مختلف در سرتاسر جهان در يك ] .  55،86[رشد شهرنشيني است 

Albania ،Austria ،Belgium ،Estonia ،Germany ،Iranكشورهاي در % 4.2- 1.4طيف  ,

India ،Latvia ،Poland ،Georgia در %27.1–26.5و در طيفAustralia ،Costa 

Rica و ،New Zealand  70[است اندازه گيري شده .[
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. ليون از كودكان داراي آسم بوده انديم5درحدود ده ميليون از بزرگساالن و 2000در سال 

پراكندگي ميزان شيوع نشانه هاي آسم در جهان 2.8گاره ن
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فرضيه . استبوده التين كايآمريبيشترين شيوع آسم در كشورهاي انگليسي زبان و برخي از كشورهاي

بهداشت تالش مي كند تا دليل افزايش آسم را بر اساس كاهش در معرض قرارگرفتن بچه ها در 

هرچند .توضيح دهدمحيطهاي آلرژن زا كه موجب عدم تغيير سيستم ايمني در دوران نوزادي مي شود

. يوع آسم در جهان استنشان دهنده ش 2.8نگاره . كه اين فرضيه هنوز به اثبات نرسيده است

شيوع آسم در ايران2.12

. استمتفاوتكشورشيوع آسم در ايران بر اساس جمعيت و ميزان رطوبت محيط در استانهاي مختلف

شيوع آسم در ايران همزمان با تغيير زندگي روند افزايششواهد متقاعد كننده اي در ارتباط با

]. 32، 49،73، 71،42[كشاورزي به زندگي صنعتي وجود دارد 

در ميان دانش آموزانانتاييد شده توسط پزشكنشان دهنده ميزان شيوع آسم مطالعه اي در ايران

]. 57[به ترتيب بوده است % 2.6و % 2.1ساله در حدود14-15و 6- 7

13-14از نوجوانان % 17ساله و 6-7از كودكان % 15نتايج مطالعات نشان دهنده اين امر است كه 

. داشته اندساله سابقه خس خس 

خس خس و يا روز ، 10برخي از پزشكان بر اساس متغيرهاي تعريف كننده آسم شامل سرفه بيشتر از 

در % 39.5ميزان شيوع آسم را در تهران در حدود ، تنگي نفس ايجاد شده به علت حركات ورزشي

در دانش آموزان دبستاني تخمين زده اند %31.6در نوجوانان دبيرستاني و % 35.4نوجوانان راهنمايي، 

]101 [ .

:  دكتر توتونچي در ارتباط با شيوع آسم در ايران بيان مي كند كه

داده هاي به دست آمده از تحقيقات نشان مي دهد كه تفاوت قابل توجهي ميان شيوع آسم تاييد شده "

دارد كه بيانگر عدم تشخيص آسم آسم مرتبط با نشانه ها در تحقيقات پزشكي وجودتوسط پزشكان و 

".استتوسط پزشكان 
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علل عدم تشخيص آسم  2.13

عدم توجه بيماران به مشكالت تنفسي در مراحل اوليه بيماري ،علت اصلي عدم تشخيص آسم•

دانش كمي در ارتباط با بيماري آسم در يك تحقيق اثبات شد كه بسياري از خانواده ها. است

از بيماران آسمي از بيماري خود آگاه % 10گري نشان داد كه مطالعه دي]. 60[دارند 

].5[نيستند

عدم تشخيص آسم نداشتن دانش كافي پزشكان عمومي در شناسايي از طرفي ديگر علت •

بيماري آسم و اشتباه گرفتن اين بيماري با بيماريهايي همانند سرماخوردگي، عفونت تنفسي، و 

. ]11[اين بيماري و بيماريهاي ذكر شده استيا آلرژي به دليل نشانه هاي مشابه 

:مشكالت ديگري كه باعث عدم تشخيص آسم مي شود شامل موارد زير است•

ظاهر شدن متناوب  مشكالت تنفسي-

سال6فراهم نبودن امكان انجام تست اسپيرومتري در كودكان زير -

فقدان امكانات اسپيرومتري در مراكز بهداشتي-

سرفه در حضور عفونتهاي تنفسيظاهر شدن متناوب مشكل -

مشكالت مرتبط با عدم تشخيص در كشورهاي در حال توسعه •

نبود پزشكان فوق تخصص در شهرها و روستاها-

و عدم تخصيص زمان كافي براي آموزش ، مديريت و كنترل آسميتعداد زياد بيماران-

اين گونه از بيماران 

ين شدت و ارزيابي سطح كنترل آسمتخم2.14
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يك بيماري مزمن است كه داراي يك معالجه قطعي نيست ، با اين وجود اين بيماري بايد كنترل و آسم

تجويز دارو در آسم بر اساس درجه شدت آسم در مالقاتهاي اوليه و سطح كنترل آسم در . مديريت شود

. مراجعات بعدي است

تعريف شدت آسم 2.14.1

بعد از تشخيص بيماري، ]. 114[بيماري است يناشدت آسم در برگيرنده وضعيت آسيب شناختي

علي رقم بهبود كيفيت داروها و . اولين قدم براي درمان و مديريت آسم تخمين شدت اين بيماري است

افزايش سطح دانش افراد در ارتباط با مديريت آسم، اين سوال به ذهن خطور مي كند كه دليل افزايش 

افزايش فاكتورهاي خطر را مرتبط با افزايش ،شناختيشدت آسم چيست؟ هرچند كه مطالعات آسيب

اين عدم تخمين صحيح و به تبع آن عدم درمان مناسب ،اما مهمترين دليل] 98[شدت آسم مي دانند 

ناصحيح شدت آسم موجب افزايش هزينه هاي بستري شدن در خمينت]. 102، 111، 22[است بيماري 

و در ي غيرمستقيم همانند غيبت از محل كار ويا مدرسه بيمارستان ، مشاوره با پزشك و هزينه ها

ح شدت آسم در چهار كالس طبقه بندي مي شود كه وسط]. 66، 58[ نهايت مرگ بيمار مي شود 

پايدار متوسط  ,)Mild Persistent(، پايدار ماليم )Intermittent(عبارتند از متناوب 

(Moderate Persistent) پايدار شديد ،)Severe Persistent( 2.9اين طبقه بندي در نگاره

استPEFمشكالت تنفسي و كاهش درمتناوب رخدادهاي اتفاقي منظور از.قابل مشاهده است

و انسداد راههاي PEFمتغير بودن مشكالت تنفسي روزانه و شبانه، صورتآسم پايدار به]. 114[

آسم پايدار ماليم پايدار متوسط يا داراي آسماز بيماران % 90تقريبا .]26[تعريف مي شودهوايي 

].28[هستند 

طح شدت آسم دارد، درجه شدت آسم در يك پيوستار ستگي به تعيين سبدرماني در آسم نوع روش

. آسم پايدار ممكن است داراي شدتهاي متفاوت در يك دوره زماني باشد. قرار مي گيرد0- 10بين 

برخي از . )2.9نگاره ( امري غير ممكن است،آسمهار طبقهين يك مرز دقيق ميان چبنابراين تعي
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، به دليل اينكه ]15[در يك طبقه دسته بندي مي كند شديد و متوسط را ، آسمكتابهاي راهنماي آسم

اين همپوشاني ميان مرزهاي . داده هاي پزشكي قادر به جداسازي آسم متوسط از آسم شديد نيستند

. اجتناب ناپذير مي سازدسازي فازي را امري طبقه بندي ها استفاده از مدل

تعريف سطح كنترل آسم 2.14.2

درجه آسم است كنترل آسم به عنوان متدي براي توصيف . كنترل آسم هدف نهايي درمان آسم است

مديريت آسم و متدهاي كه هدف آن حداقل كردن نشانه ها ، عالئم، نا هنجاريهاي ريوي با استفاده از 

]. 20،48[درماني است

هرچند كه بيشتر كتابهاي راهنماي آسم، سطح كنترل آسم را به سه طبقه تقسيم بندي مي كنند

، كنترل )Excellent Control(كنترل عالي : پنج طبقه دسته بندي سطح كنترل آسم در ، ]94[

و ) Poor control(، كنترل ضعيف control) Fair(كنترل متوسط Good control)(خوب 

نگاره. آسم استمعموال بازتاب كننده بهتر وضعيت ) controlvery Poor(ترل خيلي ضعيف كن

. يانگر اين طبقه بندي استب2.10

در %) 55(كنترل ضعيف آسمد مديريت آسم، آمارها بيانگر علي رقم بهبود تحقيقات پزشكي براي بهبو

از بيماران آسمي داراي محدوديت % 80لعه نشان مي دهد كهيك مطا. ]36[تاسميان بيماران آسمي

، اين امر منطقي به نظر آمارهاي كنترل ضعيف آسمبا توجه به ].  109[هستندبه خاطر آسم زندگي

و تستهاي همانند مشكل تنفسي كنترل آسم بر اساس يك يا دو پارامتر اندازه گيري سطحمي رسد كه

يرهايي همانند بنابراين نياز به متغ. پذير نيستامكانبراي تجويز دارو اندازه گيري عملكرد ريه 

احساس شديد برونشها و كيفيت زندگيشاخصهاي چند گانه وضعيت بيماران آسمي همانند پاسخگويي

. مي شود
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بيانگر اين موضوع است كه سطح كنترل آسم هرگز نمي تواند به عنوان مجموعه هاي قطعي 2.10نگاره 

اختصاص يافته به يك طبقه ممكن عالوه بر اين دو بيمار ). ك مرز دقيقمجموعه اي با ي( تعريف شود 

. باشدجمع بندي نتايج معيارهاي مرتبط با كنترل آسم داراي تفاوت محسوسي در است

كنترل آسم و تعيين سطح شدت آسم هر چند از لحاظ فاكتورهاي مورد استفاده براي اندازگيري 

براي مثال يك بيمار با . در واقع مفاهيم مجزا از يكديگر هستنداما . شباهت زيادي به يكديگر دارند

شديد آسم كه سطح مناسبي از دارو دريافت نمي كند، ممكن است كه كنترل ضعيفي از -سطح متوسط

]. 96[نشانه ها داشته باشد 

)ايجاد حمالت آسمي( تشديد آسم 2.15

ي شود، كه مترادف با تشديد نشانهبدتر شدن تدريجي آسم تعريف مصورتبه حمالت آسمي شديد 

تشديد آسم معموال ]. 71[صورت مي پذيردكه متناقص با سطح كنترل آسم ] 57[است هاي آسمي 

گردوغبار و يا دود سيگار زماني رخ مي دهد كه فردي در برابر آلرژنها، و محركهاي محيطي مانند 

. قرارگيرد

در برابر آلرژنهاي محيطي واكنش شديدي نشان يك فرد آسمي با سطح عالي كنترل آسم ممكن است 

درجه حمالت تعيين. تحت كنترل نيستوي آسم بيماريكه نشان دهنده اين امر است كهدهد، 

آسمي مي تواند پزشكان را در تعيين سطح كنترل آسم و شدت آسم ياري كند كه مي تواند به عنوان 

. ر روديك معيار مناسب براي ارزيابي سطح كنترل آسم به كا

مرگ آسمي  2.16

ت، مرگ ناگهاني آسم در بيماران آسمي سم باال نيسمرگ آسمي فقط مختص بيماران آسمي با شدت آ

در معرض بيماراني كه در شرايط خاصي همانند ]. 97[با سطح كنترل خوب آسم مشاهده مي شود 

در معرض مرگ آسمي PEFدر تغييرات روزانهبابودن مداوم محركها و آلرژنها قرار مي گيرند و يا

Moderate persistent 

Severe persistent

Severe persistent

Moderate persistent 

Severe persistent

Severe persistent
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بررسي بيماران آسمي كه به مرگ آسمي دچار شده اند مي تواند منجر به يافتن فاكتورهاي . قراردارند

. مهمي شود كه وقوع مرگ آسمي را در بيماران آسمي پيش بيني كند

كاربرد هوش مصنوعي و سيستمهاي اطالعاتي در آسم 2.17

شيوع آسم و نرخ مرگ و مير اين بيماري، برخي از محققان تالش كرده اند تا سيستمهاي با توجه به 

. به عنوان ابزاري براي كمك به پزشكان براي تشخيص آسم استفاده كننداطالعاتي و هو ش مصنوعي را 

اين سيستمها       . در بيماري آسم است مندمرور ادبيات نشان دهنده مفيد بودن سيستمهاي هوش

مديريت و پيش ،تشخيص، كنترلمورد نظر براي طراحي ، ي تواند در سه طبقه بر اساس اهدافم

.هر طبقه در اينجا معرفي مي شوندبيني دسته بندي شوند، برخي از سيستمها از 

تشخيص يا كمك به تشخيص 2.17.1

در .سيستم ايمني بدن استاين سيستمها در اين طبقه يافتن داليل ايجاد ناهنجاريها دراز ايجادهدف

.اين قسمت مثالهايي از سيستمهاي ايجاد شده را كه در اين طبقه قرار مي گيرند را ذكر مي كنيم

طراحي يك سيستم خبره كه براي تعيين شدت و پيش بيني فاكتورها و درمان : سيتم خبره •

. بيماران آتوپي مورد استفاده قرار مي گيرد

)                     تحليل مشخصهعصبي، استدالل مبتي بر مورد، و شبكه هاي( مدلهاي دانش •

)discriminate analysis] (91.[

هدف از ايجاد اين مدل مقايسه مدلهاي دانشي شامل شبكه هاي عصبي، استدالل مبتني بر 

نشان نتايج به دست آمده از اين تحقيق . مورد و تحليل مشخصه در تشخيص آسم بوده است

د كه شبكه هاي عصبي داراي بهترين نتيجه در تشخيص آسم بوده اند، داده هاي مورد دا

داده هاي مرتبط با سابقه استفاده در اين تحقيق شامل داده هاي مرتبط با نشانه هاي بيماري ، 
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تحليل مشخصه داراي . داده هاي آزمايشگاهي بوده استدر فرد و يا خانواده فرد وبيماري

%). 80(بيماران آسمي بوده است در پيش بيني رمقدابهترين  

]69[سيستم خبره •

كه منجر به تشخيص ايجاد يك سيستم خبره فازي براي تشخيص بيماري ريه : موضوع 

. بيماري در مراحل اوليه بيماري بر اساس فاكتور نشانه هاي تنفسي مي شود

]103[شبكه عصبي •

براي تشخيص درجه انسداد ) forward neural network(پيشرو استفاده از شبكه عصبي 

ريه در بيماران آسمي 

]3[شبكه عصبي •

، بر اساس وضعيت تنفسي از بيماران آسمي ، PEFداده هاي طبقه بندي بازدم بر اساس 

. را تقريب بزنندPEFپزشكان مي توانند مقدار 

]86[سيستم خبره فازي •

تايج به دست آمده از تستهاي اسپيرومتريناستفاده از سيستم خبره فازي براي تحليل 

(FEV1 and FVC)

]107[سيستم خبره •

در تشخيص آسم PEFداده هاي به دست آمده ازاستفاده از سيستم خبره فازي براي تفسير

بيماران داراي آسم شغلي را از ،%94و ويژگي % 75حساسيت شغلي ، اين سيستم با استفاده 

. اراي اين بيماري نيستند جدا مي كندبيماران كه د

كنترل ، مديريت و آموزش 2.17.2

مثالهايي از . هدف سيستمهاي ايجاد شده در اين دسته بهبود روشهاي درماني است

: سيستمهاي هوشمند كه در اين طبقه قرار مي گيرند شامل موارد زير مي شود
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]1[سيستمهاي اطالعاتي مبتني بر وب •

خروجي اين ، به منظور ارتقاء كيفيت مديريت آسمستم مبتني بر وب استفاده از سي

. منجر به ارتقاء كيفيت بخش اورژانس بيمارستان مي شودسيستم

]30[سيستم پشتيباني تصميم گيري •

بهبود استفاده از راهنماي مديريت آسم كودكان و ارتقاء مهارتهاي ارتباطي با استفاده از 

. هدف از ايجاد اين سيستم بوده استي سيستم پشتيباني تصميم گير

]34[سيستم پشتيباني پزشكي•

اين مطالعه يك . ثبت نام بيماران آسمي براي مديريت بيماران آسميايجاد يك سيستم 

. ارائه مي دهدمناسب را براي اندازه گيري شيوع آسم كامپيوتري الگوريتم 

]31[سيستم پشتيباني تصميم گيري •

ارائه شده است بيماران آسميمديريت راهنماي تراكس براي كمك به اين سيستم بر اساس

]84[سيستم پشتيباني تصميم گيري •

ا  و ه بر اساس كتابهاي راهنميكپارچه كردن  سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري ايجاد شد

. هدف از ايجاد اين سيستم بوده استحمايتهاي پيگيري باليني

]64[سيستم خبره •

اين . استم خبره در بردارنده دانش به روز مرتبط با آسم در چهار پايگاه دادهاين سيست

. استسيستم خبره در بردارنده دانش الزم براي تشخيص و درمان آسم 

]83[سيستم خبره •

ارزيابي شدت آسم و تشخيص محركها كه نقش مهمي در تشخيص شدت آسم دارند با استفاده 

. يردخبره صورت مي گاز اين سيستم 

] 9[اينترنت •
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استفاده از اينترنت براي مديريت آسم با استفاده از متغيرهاي مورد نظر براي طراحي صفحات 

هدف از ايجاد اين سيستم بوده وب و جلب توجه بيماران براي در نظر گرفتن مراحل بيماري 

. است

]25[سيستم پشتيباني تصميم گيري •

مطالعه موردي براي كنترل بر اساس پارادايم مبتني بر يسيستم پشتيباني تصميم گيرايجاد يك 

. آسم در فرانسه هدف اين سيستم بوده است

]52[سيستم خبره •

هدف دانش بيماران براي ساخت يك سيستم خبره مشاركتي براي مديريت آسم با تمركز بر 

.ستهدف از ايجاد اين سيستم بوده اارتقاء توانايي مديريت آسم در بيماران آسمي 

]94[سيستم خبره •

آسماستفاده از سيستم خبره براي اندازه گيري شدت

]23[سيستم اطالعاتي جغرافيايي •

استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي براي تحليل ميزان شيوع آسم در بزرگساالن و بررسي 

تسهيالت خدمات پزشكي در بيماران آسمي 

]43[سيستم خبره مبتني بر وب •

اين . كه اطالعات و آگاهي كاربران را افزايش مي دهدسيستم خبره مبتني بر وب ارائه ابزار

پزشكان ، ند و كار مشاركتي را بين سيستم مي تواند به تشخيص زودرس بيماري آسم كمك ك

. پرستاران و بيماران از طريق مشاوره از راه دور ارتقاء دهد

]٢`[مبتني بر وب سيستم •
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تحليل حمله هاي حاد آسم كودكان در اورژانس مورد استفاده قرار سيستم مبتني بر وب براي

مناسب براي گرفت، يافتن فاكتورهاي بسيار رايج در حمله هاي آسم و سازگاري متدهاي

.مديريت و كنترل آسم هدف اين سيستم بوده است

پيش بيني2.17.3

. هدف از اين نرم افزارها بررسي پيامد شرايط فعلي فرد است

]105[هاي عصبي شبكه•

ناحيه اي با رشد بيماران آسمي در پذيرشاستفاده از شبكه هاي عصبي به منظور بررسي ميزان

اين سيستم مي تواند براي پيش . هدف ايجاد اين نرم افزار بوده است)Barbado(باربادونام 

محيط مورد موجود دربيني پذيرش بيماران آسمي در بيمارستان با توجه به تغيير فاكتورهاي 

. استفاده قرار گيرد

] `١١[شبكه عصبي •

شامل دما، رطوبت نسبي،  يمتغيرهاروز با استفاده از7در ت اتموسفريكپيش بيني اثر تغييرا

اين نرم افزار مي تواند .  هدف از ايجاد اين سيستم بوده استSO2 ،NOxفشار بارومتريك، 

پزشكي به منظور بستري نمودن دن تجهيزات الزم كمك زيادي به بيمارستانها براي فراهم نمو

. بيماران آسمي نمايد

طراحي سيستم خبره فازي براي تشخيص بيماري آسم2.18

اده از سيستم هوشمندي تشخيص آسم بر اساس مشكالت ذكر شده امري مشكل به نظر مي رسد، استف

اين سيستم مي تواند در . ر مي رسدكه بتواند آسم را در مراحل ابتدايي تشخيص دهد بسيار مفيد به نظ

م سيست.روستاها و مراكز بهداشتي كه دسترسي به پزشك متخصص ندارند مورد استفاده قرار گيرد

نشانه هاي با تكيه بر داده هايخبره پزشكي كه قرار است در اين پايان نامه مورد بحث قرار گيرد، 
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كه فرد را احاطه كرده است، ايجاد تيكي است بيماري ، سابقه بيماري، محيط زندگي فرد و عوامل ژن

.شده است

طراحي يك سيستم خبره براي ارزيابي وضعيت بيماران آسمي 2.19

در ميان نمونه هاي ذكر شده براي بيماران آسمي، اين امر كامال مشخص است كه بيشتر سيستمهاي 

برخي از سيستمها . ته استهوشمند در ارتباط با آسم به بخش كنترل و مديريت آسم اختصاص ياف

استفاده از سيستمهاي خبره معمولي برآورند كنند، اما بر اساس تالش مي كنند تا شدت آسم را با

و طمينان در متغيرهاي مرتبط با اندازه گيري شدت آسم داليل مطرح شده مرتبط با وجود عدم ا

. بخشي را به همراه نخواهد داشتاندازگيري سطح كنترل آسم استفا ده از اين سيستمها نتايج رضايت 

اين امكان را براي بيمار و پزشك فراهم مي كند، تا سيستم خبره فازي طراحي شده در اين پايان نامه 

و زمينه را براي تجويز داروي مناسب براي بيمار فراهم ا با دقت بيشتري اندازه گيري كنندشدت آسم ر

. كنيم

سطح مناسب به منظور نگه داشتن اسب را براي تجويز دارواندازه گيري شدت حمله آسمي زمينه من

.فراهم مي كندآسم كنترل

ما در ارتباط با چگونگي ساخت سيستم خبره فازي در پنج ماژول بحث ،نامهدر فصل سوم پايان

را كه به عنوان سيستم بازنمايي (Production rules)خواهيم كرد و داليل استفاده از قواعد توليدي 

. را توضيح خواهيم دادمورد استفاده قرار گرفته استنش در پايگاه دانش سيستم خبره دا


