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 چکیده

 

می اطالعات این از که کندمی ایجاد مفیدي اطالعات دیابت بیماري مبتالبه افراد بهداشتی و مراقبتی خدمات ارائه

 بررسی و کاوش طرفی از.نمود استفاده دیابت بیماري از ريپیشگی حتی و بعدي هايمراقبتدرمان،شناسایی، توان براي

 اطالعات این در مربوط الگوهاي یافتن براي کارآمدي و ثرؤم هايروش از استفاده نیازمنداطالعات، این از حجم زیادي

 در شایانی کمک تواندمی شوندهتکرار الگوهاي و بنديدسته خصوصبه کاويداده مختلف هايتکنیک از که استفاده،هست

 .زمینه باشد این

 هشدار نرخ با که،است دنیا حاضر حال هايبیماري ترینپرهزینه و ترینخطرناكترین،شایع از یکی دیابت بیماري 

باعث  که،کند کمک دیابت زودهنگام تشخیص به تواندمی کاويداده هايروش از استفاده.است افزایش حال در ايدهنده

می کلیوي هايبیماري و بینایی مشکالتعروق،وقلب بیماري مانند آن عوارض از خیلی و بیماري این رفتپیش از جلوگیري

شده  ترعیوسهاي بهداشتی کاوي در پزشکی و مراقبتهاي دادهسال اخیر کاربرد روش 10در مخصوصاًدر سالیان اخیر،.شود

شده انجامکاوي در علم پزشکی بررسی کاربردهاي داده ينهیدرزمهاي زیادي در سراسر دنیا است و تحقیقات و پژوهش

هاي پزشکی و حوزهاست، داکردهیپکاوي در آن کاربردهاي وسیعی هاي که دادهترین حوزهبدین ترتیب یکی از محبوب.است

 .هستهاي بهداشتی مراقبت

 

  دیابت،بنديدسته،کاويداده:یدیکلمات کل
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 مقدمه  .1
 

 دهیپاسخ عدم و بدن در انسولین کافی تولید عدم دلیل که به،است متابولیک هايبیماري از گروهی املش دیابت

 مشکل یک دیابت بیماري.]9[یابدمی افزایش مبتال فرد خون قند میزان،تولیدشده انسولین به هاسلول مناسب

 و .است جامعه مدرن بیماري به معروف بیماري این.است حاضر هاي عصربیماري تريشایع از یکی و جهانی بهداشت جدي

 تاکنون بیماري، این باالي و شیوع گستردگی باوجود .]10[است افزایش حال در صعودي صورتبه بیماري این بروز میزان

 وجود بیماري این کنترل و تشخیص هایی برايروش هرچند است، نشده پیدا بیماري این بردن از بین و درمان براي روشی

 تواندمیکند، مشخص را دیابت به ابتال عدمیا  ابتال صحیح تشخیص امکان بتواند که روشی سازيپیاده بنابراین ].11[رددا

 نیاز پزشکی متخصصان دلیل همین به.باشد آن مراحل ابتدایی در خصوصبه بیماري این کنترل و پیشگیريدر  مهمی گام

 ابزارهاي مفید این از یکی کاويداده.]12[دارند دیابت تشخیص بیماري براي ،اطمینانقابل بینیپیش ابزار یا روش به یک

 کاويداده هاي مختلفتکنیک از که هست دیابت بیماري حوزه در شدهانجام تحقیقات بررسی مطالعه این از هدف.است

 .اندکرده استفاده دیابت مبتالبهافراد  مدیریت یا درمان،بینیپیش براي
 

 

 نجام پژوهش. روش ا3
 

 ,Pubmed,Scopus,Google scholar,Web of Scienceهايپایگاه و بوده نقلی مروري نوع از حاضر مطالعه

Ebsco,  يبرا یمنابع و متون معتبر و علم يآورجمع يراستا در.گردیدندجستجو  مربوط منابع یافتن باهدفاطالعاتی 

و  یمعتبر داخل یعلم اتینشرنترنت،یای،کیکتب و مقاالت الکترون،ايانهکتابخ منابع از پژوهش طول در هابه آن هیتک

 .شده استاستفاده یخارج
 

 

 کاوی در دیابت. کاربرد داده4
 

     هست بزرگ هايمجموعه داده از دارمعنی اطالعات استخراج و پنهان کشف الگوهاي براي روشی کاويداده

 به دستیابی آن هدف که،هست(Knowledge Discovery) استخراج دانشفرآیند  از بخشی کاويداده درواقع.]12[

،انجمنی قوانین نظیر،بیزي هاي مدلالگوریتم شامل روش این].14[است انسانی دخالت کمترین با هاداده در نهفته دانش

Rapidهمچون مختلفی افزارهاينرم از و است جدید اطالعات مصنوعی براي کشف عصبی شبکه،تصمیم درختان

Minder،Weka،Matlab است شدهداده نشان کاويداده و دانش اکتشاف مراحل (1)شکل در].11[شودمی استفاده.  
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 یند استخراج دانشآ: مراحل موجود در فر1شکل                                                  

 

 کاويداده بانام و است گرفته صورت درمان و بهداشت حوزه در کاويداده یريکارگبه باهدف بسیاري هايتالشامروزه،

 براي مفیدي و نوین راهکار تواندمی ارتباطات و اطالعات آوريفن ابزارهاي پیشرفت و توسعه با که.شودمی شناخته بالینی

 هاي مناسببیماري از یکی دلیل چند به دیابت بیماري میان این در. ]15[باشد پزشکی هايداده در موجود الگوهاي کشف

 دردناکی همچون و متعدد جانبی عوارض که است هاییبیماري ازجمله دیابت.هست پزشکی در کاويداده کاربرد براي

 معنوي زیادي و مادي هايهزینه تنهاییبه هاآن از هرکدام که.دارد پیدر  را عضو قطع حتی و نابیناییکلیه، و قلب نارسایی

 .]16[دارد همراه جامعه و فرد رايب را

 در کاويداده پرکاربرد هايالگوریتم کارگیريبه و بررسی باهدف اخیر هايسال در مختلفی مطالعاتاساس، همین بر

به  مربوط نتایج ها،آن مورد در مختصري توضیح و هاروش از این یک هر معرفی با ادامه در که گرفته صورت دیابت بیماري

 .شودمی ارائهاند،کرده ها استفادهروش این از کاربردي صورتبه که مطالعاتی از یهاینمونه
 

 

 . بررسی بیماری دیابت 5
 

عنوان نمود  گونهنیاتوان در خصوص بیماري دیابت میهاي بیماري دیابت آشنا شدیم.تاکنون با خصوصیات و ویژگی

 یابتیشخص دباشد، خون یسیس 100در هر  گرمیلیم 126 يمساو ایتر بزرگ شیدر آزما ناشتا قند خون زانیاگر مکه 

که باشد  یابتیهر نوع د مبتالبه شخص،آن صورت گرفته هیرو بر پاشیپ پژوهش که فیتعر نیبا توجه به اشود.می یتلق

هاي کینبا استفاده از تک ابتید صیتشخ ينهیدرزمکه تاکنون  یقاتیتحق کهیدرحال.بینی استپیش و صیتشخقابل

قند  زانیهاي خون در رابطه با میانواع چرب نیهمچنبودند. ابتید نوع کی صیتنها قادر به تشخ،صورت گرفته يکاوداده

 در.  ] 1[دارندی نقش اساس ابتیبه انواع د ابتالدر  زین تیو جنس سنی عموم يرهایالبته متغ.دارند ییافزااثر هم خون

 غربالگري حین در یا آزمایش یک در اتفاقی طوربه بیماران از بسیاري.باشد عالمت بدون دیابت است ممکن ابتدایی مراحل

 باوجود کاهش وزنپرخوري،،یپر نوش،ادراري پر.شوندمی آشکارتر دیابت عالئم،خون قند رفتن باالتر با.شوندمی شناسایی

 چندین بیماري تشخیص هنگام در از بیماران یاريبس.است دیابت شایع اولیه عالئم از تاري دید و خستگی ،زیاد اشتهاي

        بارز ناگهانی معموالً عالئم یک نوع دیابت کودکان دچار در.اندشده دیابت عوارض دچار حتی و اندداشته دیابت سال
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 تا فرد دو نوع دیابت در.دشونمی بارز ترتدریجی عالئم این در بزرگساالن.اندنبوده چاق و بوده سالم قبالً افراد اینشوند،می

 .شوندمی بدتر تدریجی طوربه و هستند خفیف عالئم.است عالمت بدون هاسال

که در این نوع لوزالمعده شخص (IDDM)توان به دو نوع وابسته به انسولینبندي میتقسیم ازنظربیماري دیابت را 

که در آن لوزالمعده شخص (NIDDM)به انسولین وابسته یرغباشد و یا نوع دیابت قادر به ترشح انسولین نمی مبتالبه

 اما میزان جذب آن در بدن بسیار اندك است. ،باشددیابت قادر به ترشح انسولین می مبتالبه
 
 

 دو نوع . دیابت 1.  5
 

دیابتی را  درصد از بیماران 95تا  90نوع دو  ابتیدترین نوع بیماري دیابت است،ترین و همگیردیابت نوع دو معروف

  ماريیحداقل در ابتداي ب مارانیب نیاشود.دچار مقاومت می نیبدن نسبت به عملکرد انسولدر این بیماري شود.شامل می

در  نیممکن است غلظت انسول یکند و حتمی دیتول نیانسول مبتال که بدن فرد یمعن نیبه ادارند. ینسب نینقص انسول 

گذارند ینم قتیمقاوم شده و در حق نیاي فرد نسبت به انسولاختهیهاي رندهیگ اما.باشد ترشیب زیخون از مقدار معمول آن ن

 نیبه درمان دائم با انسول ازیبراي زنده ماندن ن مارانیب نیاخود را انجام دهد. یعیطب اعمال شده و هاسلولوارد  نیانسول

 در اوایل.است نشدهشناخته وضعیت این بروز جزئی هايزممکانیدارد، وجود وضعیت این براي علل متعدديندارند. یخارج

 و عوارض ماکرووسکوالر معرض در بیماران این حالینباا.دهد نشان را دیابت کالسیک عالئم که نیست حدي

 حد به ندرتبه ولی شود دارویی کمتر درمان و وزن کاهش با است ممکن انسولین به مقاومت.هستند دیابت میکرووسکوالر

 موارد بیشتر در ولی شدهدیده پایین سنین نوجوانان و و کودکان در نوع این شیوع افزایش اخیراً  بااینکه.گرددبازمی عیطبی

 و بارداري دیابت قبلی باسابقه زنان در بیشتر و شده بیشتر فعالیت بدنی کمبود و چاقی سن، افزایش با نوع این بروز ریسک

 دارد، یک نوع به نسبت تريقوي ژنتیکی زمینه دو نوع.شودمی دیده چربی خون اللاخت یا باال خونفشار داراي افراد

 .است نشدهتعریف خوبیبه هنوز و است دو پیچیده نوع دیابت ژنتیک حالبااین

 ادافر در نابینایی جدید موارد علت ترینشایع دیابتی رتینوپاتی.شود نابینایی باعث تواندمی دیابت: دیابتی رتینوپاتی 

 همراه ومیرمرگ برابر چهار افزایش و ران استخوان شکستگی شامل دیگري عوارض با همچنین بینایی کاهش.است مسن

 .است

 اعصاب انواع که،شوند اعصاب چندگانه اختالالت از ايگسترده طیف دچار است ممکن دیابتی بیماران: دیابتی نوروپاتی 

 از درصد 50 تا 40 در بیماري بروز از سال 10 طی معموالً عارضه این.دکن درگیر تواندمی را حرکتی و حسی مختلف

 نوروپاتی دچار است ممکن بیماري بروز از پس سال پنج تا یک نوع دیابت به شده مبتال افراد.شودمی مشاهده هادیابتی

 بروز ریسک که خطري تورهايفاک.باشند داشته وجود ابتدا همان از عوارض این،است ممکن دو نوع دیابت در اما،نشوند

 توده شاخصخون، گلیسیریدتري افزایشخون، قند میزان افزایش: از اندعبارت،دهندمی افزایش هادیابتی در را نوروپاتی

 دیابتی نوروپاتی از ناشی حسی نقص به وابسته زیادي حدود تا دیابتی پاي زخم. باال خونفشار و سیگار مصرفباال، بدنی

 .]24[شود عضو قطع به منجر تواندمی و است جدي عارضه خود که است
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 .  پیشینه داخلی  در جهت تشخیص بیماری دیابت6
 

 به بررسی،1393سال در و همکارانش  فیوضی  

 ابتید ماريیب صیتشخ برايجدیدي روش 

 نیمربوط به ا یاز مشکالت اساس یکی.پرداختند

.باشدیآن م حیو صح موقعبه،تشخیصعدم ماريیب

و  اتیتجرب برتکیهبا  زیاز هر چ شیامروزه پزشکان ب

 نیبه ا ریگو وقت دهیچیپ شاتیآزماهاي خود،دانسته

 یخطاهاي انسان وجودینباا.برندمییپ ماريیب

نفر  768هاي داده قیتحق نیدر ا.است ناپذیراجتناب

از  با استفادهقرار گرفت. یابیمورد ارز یژگیو 8زن با 

ماشین  شامل مصنوعی هوشپردازش و  هايندیفرآ

 داده، تیریو مد کاهش منظوربه پشتیبان بردار

  : الگوریتم حل مسئله 2شکل                             جواب، نیانتخاب بهتر برايی تکاملهاي تمیالگور

برآورد، منظوربهی بعص یمصنوعهاي و شبکه یتکامل تمیصحت الگورسرعت،دقت، شیبراي افزا قیدقهاي ستمیس

 با شنهاديیپ ستمیس.است شدهاستفاده ماريیب نیا صیو تشخ ییدر جهت شناسا ینیماش ريیادگی،یريپذانطباقآموزش،

 ییشناسا دقتبهو تعامل  بیداده در قالب ترک گاهیپا هايویژگی برتکیهمذکور موفق شد با  هايروش بیاز ترک استفاده

هاي روش با روش نیا سهیکه با مقاباشند؛می ریگوقت و برنهیهز،باال دقترغم یحاضر علي هاروش. ابدیدست  %81/95

 .است شدهدادهالگوریتم حل مسئله نمایش (2)در شکل.[2]برد خواهیم پیآن  کارآییو  دقتبهمذکور 
 

 پرداختند و  ابتید يماریب صیختش يبرا یخبره پزشک ستمیس کیبه ارائه  یدر پژوهش،1395و همکارانش در سال  نبوت

هاي افراد خبره و متخصص توسط افراد هاي خبره استفاده از دانش و مهارتستمیس يعنوان نمودند که هدف از اجرا

تاکنون کنند.می سازيشبیهو عملکرد افراد خبره را  رتفک يهاي خبره الگوستمیس قتیدر حقباشد.می غیرمتخصص

در هر ارگان  باًیکه تقر،است يجد يماریب کی ابتید.است شدهارائه یعلوم پزشک يدرزمینه یگوناگون يخبرههاي ستمیس

 شتریب ارضکند و از بروز عومی فایدر کنترل آن ا یمهم ارینقش بس ابتید زودهنگام صیگذارد. تشخمی تأثیردر بدن 

به  ازین روازاینو  ستیممکن ن مارانیب يابر يماریب نیا نیبه متخصص یدسترس یگاهگر، ید ياز سوکند.می يریجلوگ

درمان  طیشرا و باشدیم،دیارائه نما مارانیو راه درمان مناسب را به ب صیپزشک متخصص که تشخ بادانشخبره  یستمیس

 صیتشخ يبرا یخبره پزشک ستمیو توسعه س یمقاله به طراح نیدر ا.شوداحساس میکند،را فراهم می مارانیب موقعبه

عالئم روش استنتاج است. براساسبوده و  قواعد بر یها مبتنداده يآورجمع يروش برا نیااست. شدهپرداخته ابتید يماریب

از  دسته یک ستمیس،صیتشخ تدر صور.است شده قرارگرفتهمطالعه  نیاساس ا عنوانبه ابتیخطرناك مرتبط با د و عوامل

نه جواب بدهد. با توجه به  ای يآر صورتبههایی پاسخ دیداده و کاربر بارا در مورد عالئم و عوامل خطر به کاربر  سؤاالت

 .[6]دهدکاربر انجام می تیقضاوت را در مورد وضع ستمیس،شدهدادهپاسخ
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 ترینشایع جزء رتینوپاتی که دیابت،هاي خود را بیان نمودندپژوهش گونهینا،1395همکارانش در سال  و پورکرب 

 یا سال 60 تا 20 بین در بزرگساالن بیناییکم و نابینایی عامل ترینواصلی آیدمی شمار به انسان بینایی یستمهاي سبیماري

 در دیابتی رتینوپاتی آشکار بیماري عالئم اولین از که هامیکروآنوریسم زودهنگام تشخیصباشد.می غربی جوامع کار جمعیت

 براي نوین معرفی روشی به مقاله این در.شودمی آن ابتدایی مراحل در بیماري این تشخیص باعثهستند، چشم شبکیه

 سه داراي مذکور روش.است شدهپرداخته چشم شبکیه آنژیوگرافی فلورسنت تصاویر در میکروآنوریسم خودکار آشکارسازي

 زمینهپس با يتصویر صورتبهتا ،گیردمی قرار پردازشپیش تحت ورودي تصویر اول مرحله در که،است اصلی مرحله

 از اپتیک عصب و سر عروقی شبکه محلی رادون تبدیل از استفاده با دوم مرحله دردرآید. مناسب کنتراست و یکنواخت

می مناسب آشکارسازي گذاري آستانه سطح یک اعمال با میکروآنوریسم کاندیداي نقاط آخر مرحله در و جداشده تصویر

 میکروآنوریسم به مربوط نقاط که شبکیه آنژیوگرافی فلورسنت تصویر120شامل وعهمجم یک از الگوریتم آزمایش برايشود.

 تشخیص در آمدهدستبه حساسیت روش، نرخ این مطابق.است شدهاستفادهبود، شدهمشخص پزشکچشمتوسط  هاآن

 میانگین تعداد و 75 % بیماري تشخیص در نیز ویژگی و 92% برابر عارضه مکان دقیق تشخیص و در94 % برابر بیماري

 اینمثبت، خطاي تشخیص میانگین نیز و حساسیت نرخ براي آمدهدستبه اعداد.است بوده 8 برابر مثبت خطاي تشخیص

 تبدیل از استفاده دلیل به الگوریتم این در اینکه ضمندهد،می قرار حوزه هاي اینالگوریتم ترینزمره دقیق از را الگوریتم

 .]4[باشدمی مقاوم ناپذیراجتناب پدیده این مقابل در الگوریتم و شدهحذف تصاویر در یز موجودنو به حساسیترادون،
 

  عروق،وباعث بروز عوارضی در سیستم قلب درازمدتدر  خون قند بودن باالدریافتند که  1394مشکوتی و همکاران در سال

که نیمی از این ،میلیون نفر به بیماري دیابت دچار هستند 5 در کشور ایران حدودشود.ها و سلسله اعصاب میچشمها،کلیه

نفر به شمار مبتالیان به این بیماري افزوده  هزار دویستباشند و ساالنه در حدود تعداد از ابتال به این بیماري مطلع نمی

سعی بر آن شود.اده میاستف مصنوعی عصبیهاي بیماري دیابت از شبکههاي بندي دادهدر این مقاله براي طبقهشود.می

ها بندي بیماري دیابت بپردازیم و دادههاي عصبی به تشخیص و طبقهو شبکه پشتیبان برداراست که با استفاده از ماشین 

دیابت از کلینیک دیابت و هاي در این تحقیق ابتدا داده.کنیم بنديطبقهبیماري دیابت  مبتالبهرا به افراد سالم و 

ها و داده سازيپاكپس از  پردازشپیششود و در مرحله آوري میلیک دانشگاه علوم پزشکی تهران جمعمتابو هايبیماري

.شودمیاعمال  هادادهرويخطی بر  سازينرمالو سپس  یابدویژگی کاهش می 8به  ویژگی20ها ازویژگی تعدادکاهش ابعاد،

نتایج حاکی دهند.ها را انجام میبندي دادهعصبی دیگر طبقههاي شبکهو  پشتیبان بردارماشین ها،داده پردازشپیشپس از 

عصبی هاي بهتر از سایر شبکه01/0و میانگین مربعات خطاي%60/99با دقت پشتیبان برداراز این است که ماشین 

 .[5]دهددیابت را انجام میهاي بندي دادهدر مقاله طبقه شدهاستفاده
 

 با بررسی تحقیق خود به تشخیص بیماري دیابت با استفاده از الگوریتم  1390در سال  آبادينعیمSVM از پرداخت. یکی 

 در اشتباه این درنتیجه که،است بیماري این صحیح تشخیصعدم 2 نوع دیابت مبتالبه بیماران به مربوط اساسی مشکالت

 رفتن بین ازنابینایی، یا بیناییکم همچون یعوارض به است ممکن حتی فردابتدایی، مراحل در تشخیصعدم یا و تشخیص

 داده 768 و تعداد SVMالگوریتم  از استفاده با تا است شده سعی مقاله این در روینازاگردد. پا قطع انگشتان و هاکلیه

 مسال فرد وضعیت به مربوط پزشکی ايمشخصه کنندهبیان هریک که است ویژگی 8 شامل هاداده اینتشخیص صورت گیرد.

هاي روش سایر با مقایسه در مقاله این در پیشنهادي روش باالتر صحت دهندهنشاننتایج،.است دیابت مبتالبه و بیمار

 .[8]باشدمی دیابت بیماري تشخیص جهت تاکنون مورداستفاده هوشمند
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  نیهدف از ا.دیآبه شمار می یابتید مارانیاز مشکالت عمده ب یکی یابتید یامروزه نوروپاتدریافت که  1394کتیگري سال 

بود. در مرحله اول نظرات پزشکان در خصوص  یابتید ینوروپات صیتشخ يبرا يخبره فاز ستمیپژوهش استفاده از س

شد. یافزار متلب طراحدر نرم ياستنتاج فاز ستمیو س،دیبا استفاده از پرسشنامه مشخص گرد یصیتشخ يپارامترها تیاهم

ابت،یطول مدت ابتال به د ریهفت متغنظرات پزشکان، یابیپس از ارزگرفت.قرار یابیمورد ارز ستمیس نیا زیدر مرحله دوم ن

 ادرار نیآلبوم زانیمناشتا، قند خونزه،یکولیگل نیهموگلبگان،یشیپرسشنامه م هیبر پا ماریب نهینمره حاصل از مصاحبه و معا

تعداد نمونه شدند. نییتع یخروج ریمتغ عنوانبه یابتید ینوروپات صیو تشخ يورود يرهایمتغ عنوانبهخون  نینیو کرات

،89ترتیب به ستمیدقت و صحت ست،یحساس ریمقاد،یابیو پس از انجام ارز،نفر بود213ستمیس یابیپژوهش جهت انجام ارز

در پرونده  شدهثبت یینها صیو تشخ ستمیعملکرد س انیشباهت م انگریحاضر نما وهشپژ جیتاندرصد به دست آمد.93و98

در مراکز  يماریتر بقیدق صیتواند عالوه بر کمک به پزشکان متخصص در تشخمی شدهطراحی ستمیو نشان داد س،بود

 .[3]ردیگقرار مورداستفاده زین یپزشکان عموم لهیوسدورافتاده به
 

 ی به بررسی پیرامون ابتید ینوپاتیخودکار رت صیتشخهاي بر روش يمروراي تحت عنوان در مقاله1393در سال پور ابراهیم

که ،نامندمی یابتید ینوپاتیرت هیشبک يبر رو ابتید يماریمخرب ب ریتأثکه ،این مسئله پرداخت که نتایج حاکی از این بود

واند تمی ینوپاتیرت يماریب صیتشخ منظوربه يربرداریتصوجهان است. يفعال در کشورها تیدر جمع یینایناب یاصل عامل

در  يدیاختالالت جد،يماریب نیا شتریب شرفتیبا پشود. یینایاز دست دادن ب يریشگیدر پ آمیزموفقیتدرمان  به منجر

 صیتشخ.دیرا مختل نما یینایب طورجديبهتواند می هیها در سطح شبکجراحت نیوجود اشود.آشکار می هیسطح شبک

مقاله  نیهدف ااست. یانسان يبا خطا وتوام نهیپرهزبر،زمان،يبردارریروش تصوبا  هیشبک ریاز تصاو يادیاختالالت در شمار ز

عنوان شد که است. هیشبک یرنگ ریدر تصاو يماریب نیزودهنگام ا صیتشخ يبرا ریپردازش تصو بر مبتنیهاي روش یبررس

زودهنگام اگزوداها  صیتشخست.بهداشت ا یهاي متولهاي سازمانچالش نیتراز بزرگ یکی ابتید يماریب عیسر شرفتیپ

آن  ییدر مراحل ابتدا يماریب نیا صیباعث تشخچشم هستند، هیدر شبک یابتید ینوپاتیرت يماریکه از عالئم آشکار ب

روش  یبخش اصلاست. پیشنهادشدهاگزودا  صیتشخ يبرا يرفولوژمو يبر عملگرها یروش مبتن کیمقاله، نیدر اشود.می

از است. شدهاستفاده ریبهبود کنتراست تصاو يبرا ریتصاو یبخش از آنتروپ نیکه در ا،است ریتصاو پردازشیشپ،يشنهادیپ

برسد.100%به صیتشخ که دقت،است شدهامر باعث  نیااست. شدهاستفادهآن  صیتشخ يبرا ينور سکید يظاهر یژگیو

 شدهاستفادهبوده، یمتفاوت عاتیفاوت که شامل ضامت هايباکیفیت ریتصو30از مجموعه شامل،يشنهادیروش پ یابیارز يبرا

 يبهتر تیفیتواند کمی ریتصاو یهاي محلیگیژدهند که استفاده از ونشان می،يشنهادیروش پ یابیحاصل از ارز جینتا.است

است38/98%یژگیو و02/93%آمدهدستبه تیحساس،يشنهادیروش پ کارگیريبهبا حاصل کند. بههاي مشارا نسبت به روش

[7]. 
 

  بندي و تکنیکسازي و تشخیص بیماري دیابت با استفاده از خوشهپژوهشی با عنوان آشکار،1396فاطمه کردي در سال

افزار تشخیص بیماري با نرم منظوربه (SVM)پشتیبانی بردارو ماشین  k-meansکاوي با استفاده از الگوریتمهاي داده

 یژگیو9شامل هاداده این.است شدهگرفتهuciکه از پایگاه داده ،است داده 768 مورداستفاده ايهداده تعدادمتلب انجام داد.

     است. دیابت مبتالبه و بیمار سالم فرد وضعیت به مربوط پزشکی ايمشخصه کنندهبیان هریک که،است
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شرایط خاص  داراي دار نویزهاي داده

ستا دقت کالرا از دیتاست حذف کرد،

 صحت دهندهنشاننتایج،بندي باال برود.

درصد 2/94با دقت پیشنهادي روش باالتر

که البته با این روش هر نوع دیابتی ،است

( خروجی 3)شکلدر.]9[است تشخیصقابل

نمایش این پژوهش نهایی بردار پشتیبان 

 .است شدهداده

 

 

 k-means: خروجی بردار پشتیبان با الگوریتم 3شکل                                                              
 

 توسط انجمی قوانین از استفاده با دوم نوع دیابت بروز عوامل خطر شناسایی باهدف و سال همین در نیز دیگري مطالعه 

 یتجمع.شد فادهاست تهران لیپید و قند مطالعه اطالعاتی بانکاز  یخان رمضان مطالعه این در.]26[شد انجام همکاران و

 منظوربه سال دوازده طی و داشته سن سال بیست زیر همگی که،بودند نفر6647حدود تحقیق این در موردمطالعه

.گرفتند قرار موردبررسی مطالعه این در که هاییویژگی.شدند پیگیريدیابت، بیماري به ابتال پرخطر الگوهاي وتحلیلتجزیه

 نتایج.بود آزمایشگاهی اقدامات و دارو مصرف سابقه و پزشکی سابقهدخانیات، استعمال،شناختی جمعیت مشخصات شامل

.باشدمی دیابت به ابتال خانوادگی سابقه بعدازآن و چاقیزنان، در دیابت بروز خطر عامل ترینمهم که،داد نشان مطالعه این

 به ابتال براي خطر عوامل عنوانبه کلیوي مزمن بیماري و کم بدنی فعالیتخون، باالي کلسترولچاقی،نیز، مردان مورد در

 از ترکیبی رخداد فراوانی تعیین براي مناسبی روشانجمنی، قوانین تکنیک که داد نشان مطالعه این.شد اعالم دیابت

 .باشدمیهستند، دیابت مبتالبه که افرادي هايویژگی و متغیرها
 

 خطر عوامل از استفاده با کننده بینیپیش مدل یک دیگري بررسی العهمط در،به2015 سال در همکاران حبیبی و 

 استفاده تبریز دیابت کنترل سیستم داده پایگاه به هاي مربوطداده از مطالعه این در.پرداختند دوم نوع دیابت به مربوط

 گیريتصمیم درخت از استفاده با همطالع این در.بود2011تا2009زمانی فاصله در شدهانجام گريغربال به که مربوط،شد

 افراد شناسایی در مدل این دقت.شد ارائه هاي آزمایشگاهیتست انجام به نیاز بدون دیابتی بیماران گريبراي غربال

 .]27[بود درصد 71%تشخیص معنی به 1دیابتی
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 .  پیشینه خارجی در جهت تشخیص بیماری دیابت7
 

 نگونهیرا ا جیپرداخت و نتا يبندهاي طبقهکیبا استفاده از تکن ابتید صیتشخ یبه بررس ياالهدر مق 2015در سال  ریال

بر .قراردادهاست تأثیررا تحت ،زنان هستند هاآننفر در سراسر جهان که اکثر  ونیلیم246از شیب ابتید يماریب.ارائه داد

 نیپنجم يماریب نیانفر برسد. ونیلیم 380از  شیه برود بتعداد انتظار می نیا 2025در سال ،WHOاساس گزارش 

 ظهوراطالعات و  يبا ظهور فناوردهد.الوقوع رخ میبیقر صورتبهکه ،است شدهگزارشمتحده االتیمرگبار در ا يماریب

 ینا.است هشدمستعد  خوبیبههاي آن نشانه نیو همچن ابتیموارد ابتال به دو بهداشت و درمان، یآن در بخش پزشک ادامه

 يبندطبقه لیتحلوهیتجز قیها از طرالگوها در داده وتحلیلتجزیهبا  يماریب نیا صیتشخ يحل براراه افتنی باهدف یقتحق

 زتر اتر و کارآمدعیروش سر کی شنهادیاست تا پ دیام یتدرنهاپردازد.می یبه بررس يریگمیبا استفاده از درخت تصم

 .[21]ئه دهدرا ارا یقبل يماریب صاتیتشخ

 

 ابتید صیبینی و تشخپیش يبرا يکاوهاي دادهتمیالگور یبه بررس2014در سال یو همکارانش در پژوهش انیجایو 

هاي يماریاز ب یکی خون قندسطح  شیفزاا يماریبه عبارت ساده ب ایو  ابتید يماریکه ب،پرداختند و اظهار داشتند

و  یکیزیهاي فآزمون اساس بر ابتید صیتشخ يبرا یختلفم یهاي سنتروش تاکنوناست. ریهاي اخدر سال موردتوجه

از  يتعداد زیتاکنون ن،باشد داشته یمختلف تیاز عدم قطع یناش يتوانند خطاهاها میروش نیاما ا،است شدهارائه ییایمیش

دقت طبقه ANFISو  KNNهاتمیلگورا نیا انیدر م.اندشدهطراحی تیقطععدم نیا بر غلبه يبرا يکاوهاي دادهتمیالگور

 تمیپژوهش الگور نیدر ا موردبحث يکاوداده یهاي اصلتمیالگور ازجملهاند.ها دارا بودهروش گرینسبت به د يباالتر يبند

EM،تمیالگور KNN تمیو الگور ANFIS تمیالگور:توان گفتطور خالصه میبهباشد.می EM،انتظار حداکثر استفاده  تمیالگور

 يبرا KNN تمیالگوراست. یپدریو به حداکثر رساندن انتظار در چرخه تکرار پ نییتع يبرا،بردارينمونه يبرا

در  یهاي آموزشمثال نیترکیاز نزد یبرخ براساسبینی برچسب پیش يبرا مورداستفادهشود و استفاده می شدهبنديطبقه

از دانشگاه  یابتید يتایاساس مجموعه دبر یشیآزما يسازهیو شب يبندطبقه يمجموعه اطالعات برااست. k فضاویژگی

 .[24]باشداست می نیماش يریادگیها داده گاهیاکه مخزن پ نیرویاا،یفرنیکال
 

 بینی سرطان با استفاده از شبکه و پیش ابتید صیتشخ يبرا دیجد کردیرو کی 2014در سال  يسلویکاال(ANFIS)  ارائه

 کهیهنگاماست. دهیچیو سرطان رابطه پ ابتیمانند د دیهاي شديماریبمزمن، لیچند فاکتور یه بررسک،داد و اظهار داشت

 منجرسرطان  نیو همچن هیکل یینارسا، یهاي قلبيماریو ب يبه کور اآن ر،یعیطبریرود به سطح غمی باالسطح گلوکز بدن 

از  ياریبس.دهد رخممکن است  ابتید مبتالبهطان در افراد اند که چند نوع سرنشان داده کیولوژیدمیمطالعات اپکند.می

بهتر  کاراییبه  یابیدست يو برا يبندبهبود دقت طبقه يبرااند.و سرطان ارائه کرده ابتید صیتشخ يهایی برامحققان روش

 .]22[است شدهارائه( ANFISسازگار ) يفاز-یاستنتاج عصب ستمیس:مانند دیجد کردیرو کی

 

 تابشبکرم  تمیو الگور يهاي استنتاج فازستمیاز س یبیبا استفاده از ترک ابتید صیتشخ 2014مکارش در سال و ه مایا 

 تمیو الگور ياستنتاج فاز ستمیس سوگندابت، ید صیشامل: تشخ قیتحق نیا يرهای. متغقراردادند وتحلیلتجزیهرا مورد 

 در  هابیماري ترینجدياز  یکی ابتی. درادارند ابتیل ابتال به داز مردم احتما يادیباشد. امروز، درصد زمی تابشبکرم 
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هاي ستمیپژوهش، با استفاده از س نیدر درمان آن دارد. در ا ینقش مهم يماریب نیا موقعبه صیجوامع مدرن است و تشخ

 شدهارائهت. روش اس شدهمعرفی ابتید صیتشخ يبرا دیروش جد کیهاي هوشمند، تمیسوگنو و الگور ياستنتاج فاز

روش از  نیدهد که انشان می یتجرب جیدهد. نتا صیتشخ يرا با دقت با استفاده از چند قانون ساده فاز ابتیتواند دمی

 .]20[هاي استاندارد برخوردار استروش ریبا سا سهیدر مقا يشتریدقت ب
 

 افزارنرم از استفاده و همکاران با 1دیوانی 2014سال  در Weka در کاويداده مختلفهاي روش عملکرد مقایسه و سیبرر به 

 درخت الگوریتم مثل شدهنظارت یادگیري ماشینهاي روش مطالعه این در. پرداختند دوم نوع بیماران دیابتی شناسایی

 زانمی و هاالگوریتم این از هرکدام سپس عملکرد و اعمال پیما دیابتهاي داده مجموعه روي بر نایو بیز و گیريتصمیم

 که داد نشان مطالعه این از آمدهدستبه نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد دیابتی بیماران تشخیص و در شناسایی هاآن موفقیت

درصد  82/73 دقت میزان با تصمیم درخت به الگوریتم نسبت بهتري عملکرد درصد 30/76 دقت میزان با نایو بیز الگوریتم

 . [19] باشدمی تربهینه داشته و

 

 پشتیبان بردارهاي ماشین تکنیک انجام داد، از عربستان در دیابت درمان گویانهپیش وتحلیلتجزیه 2013 سال در 2الجوما 

 مجموعه. کردند استفاده کند مشخص سنین مختلف در دیابتی بیماران براي را درمان بهترین که کشف الگوهایی براي

 کشور واگیردار غیرهاي بیماري خطر به عوامل مربوطهاي داده مجموعه به مربوط تحقیق این در مورداستفادههاي داده

 تکنیک از مطالعه این در منظور این براي. گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد (WHO)بهداشت  سازمان جهانی در عربستان

 مجموعه مطالعه این در. شد دهاستفا هاداده آنالیز براي کاويداده افزارنرم یک عنوانبه ODM3ابزار  و رگرسیون آنالیز

. گرفت قرار موردبررسی پیر و سنی جوان گروه دو متفاوت، درهاي درمان اثربخشی میزان تعیین منظوربه موردنظرهاي داده

 الگوي مطالعه این در درواقعاست.  متفاوت سنی گروه دو در درمان اثربخشی میزان که دادنشان می مطالعه این نتایج

 شروع دیرتر باید جوانان سنی در گروه دارویی درمان کردمی مشخص شد که ارائه اثربخش طرح درمانی یک براي مناسبی

 با همراه بالفاصله باید پیر سنی افراد گروه در دارویی درمان مقابل در یابد، و کاهش این بیماري جانبی عوارض تا شود

 دو هر در بیماري این براي درمان مشترك حالت. ندارد دوجو دیگري جانشین گزینه چراکه شود شروع دیگرهاي درمان

 . [18] بود دیابت عوارض کنترل منظوربه دوم نوع دیابت مبتالبهبیماران  براي دارو ، تجویزگروه
 

 براي عصبیهاي شبکه براساس مؤثر و هوشمند شد، روشی انجام 2013توسط سونوکوماري در سال که دیگري مطالعه در 

 این مطالعه در. شد پیشنهاد دیابت خودکار تشخیص

جنسیت، سن، وزن، قد،  مانند پارامتر 13 حدود

اشتها،  گرسنگی، افزایش افزایش تشنگی، افزایش

 از نفر 100هاي داده مربوط به غیره و استفراغ

 زندگی مختلف، انجام سبک و سنی، جنسهاي گروه

 . استفاده شد MTLAB افزارنرم از مطالعه این در. شد

                                 

               

 دیابت تشخیص برای شده دیدهآموزش عصبی شبکه :4 شکل                                                                          

                                                 
1 Diwani 
2 Aljumah 
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 نود یک و پنهان الیه نود 13 و ورودي نود 13 که بود نود 27 داراي مطالعه این در شدهارائه عصبی شبکه مدل

 وزن، افزایش سن، جنس، وزن، قد، کاهش :بودند از عبارت ورودي نودهاي براي موردنیاز ویژگی13خروجی داشت.

 بعد که تناسلی دستگاه یا مثانه عفونت و دید تهوع، استفراغ، خستگی، تاري اشتها، حالت تشنگی، افزایش گرسنگی، افزایش

 معنی به صفر مقدار نیز خروجی نود در و شدانجام می مدل این پنهان الیه در که اتیمحاسب با مدل به این مقادیر ورود از

 مبتالبه افراد صحیح تشخیص در مدل این میزان دقت. بود دوم نوع دیابت بیماري به ابتال معنی به یک یا مقدار و ابتال عدم

 در مدل شوند. این مدل وارد درستیبه (ورودي رمقادی) موردنیاز مقادیر و هاویژگی کهدرصورتی. بود درصد 8/92دیابت 

 براي، شده دیدهآموزش عصبی شبکه مفهومی شماي (4کند. شکل)می عمل مطمئن دوم نوع دیابت مبتالبهافراد  تشخیص

 . [23] دهدمی نشان را مطالعه این در تشخیص دیابت
 

 وتحلیلتجزیه دلیل همین به و است هپیچید و بسیار گسترده بهداشتی هايسازمان توسط تولیدشده اطالعات

 . ]28[ دشوار است بیمار سالمت مورد در گیريتصمیم منظوربه هاداده

 ابزار یک از و استفاده ایجاد نیازمند پیچیده، هايداده این از مهم اطالعات استخراج و وتحلیلتجزیه براي بنابراین

 . ]29[  باشدمی قدرتمند

 و ناشناخته اطالعات شناسایی مؤثر براي تحلیلی روش یک به نیاز دلیل به کاويداده از استفاده حاضر، حال در

 و بیماري علل تشخیص قبیل از مزایاي متعددي و است قرارگرفته موردتوجه درمان، و بهداشت صنعت در ارزشمند

 . ]30 [ دارد هاهزینه کاهش آن دنبال به و پزشکی روش درمان شناسایی

 اندکرده استفاده مختلفی کاويداده هايتکنیک از حوزه دیابت، در مختلفی پزشکی تحقیقات یر،اخ هايسال در طی

و  ایجادکننده عوامل بینیپیش منظوربه که اول دسته کرد، تقسیم دودسته به را هاتکنیک این توانمی طورکلیبهکه 

 گرفته شده کار به هايتکنیک .باشندمی بیماري نای مبتالبه افراد تشخیص باهدف نیز دوم دسته و بیماري وقوع احتمال

 این ارتباط دیابت و بیماري با رابطه در توجهقابل و مفید الگوهاي یافتن براي اطالعات جستجوي بر متمرکز دوم، دسته در

 . ]31[ باشدمی بیماري این ایجاد در عوامل

 اندشدهگرفته کار به دیابت بیماري مدیریت و ، تشخیصبینیپیش براي کاويداده مختلف هايروش اساس بر همین

 جزء مواردي تحقیق این در شدهبررسی مطالعات در شبکه عصبی و بنديخوشه انجمنی، قوانین هايالگوریتم گروه که سه

 .اندقرارگرفته مورداستفاده کاويداده هايالگوریتم سایر از بیش که بودند
 

 

  یریگجهینت. 8
 

 درنتیجه و پزشک سوي از تشخیصی مناسب الگوي عدم انتخاب دیابت بیماري مدیریت در سیاسا مشکالت از یکی

 نظر به مقاله، در این شدهنقل مطالعات در شدهارائه نتایج براساس .باشدمیدیابت  بیماري صحیح و موقعبه تشخیصعدم

 افزایش به منجر بیماري دیابت، تشخیص و بینیشپی باهدف هاداده تفسیر براي کاويداده هايالگوریتم از استفاده رسدمی

 با آن دنبال به و شده خطر بیماري معرض در هايجمعیت تعیین و بیماري این مبتالبهافراد  شناسایی در پزشکان موفقیت

 در زمنم بیماري این جانبی و مشکالت عوارض افزایش یا و بیماري پیشرفت از مانع توانمی موقعبه درمانی اقدامات انجام

 .شد بیماران از این گروه روزمره زندگی
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