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  1389 زمستان ، 2/78 ، شماره 20سال 

 

  
  

  مدل شبكه عصبي مصنوعياستفاده از با هاي ناتمام دادهبيني شپي
  

  

  

  ∗اكبر بيگلريان

  تهران، ايران گروه آمار و کامپيوتر، دانشگاه علوم بهزيستي،

  نژادكاظم انوشيروان، زادهابراهيم حاجي

  تهران، ايران گروه آمار زيستی، دانشگاه تربيت مدرس،

  
   12/12/88:  تاريخ پذيرش                                         6/11/88:  تاريخ دريافت

  
  چكيده

ي انجام يک تحليل چند متغيره اسـت کـه در آن بايـد          درک درست ارتباطات تابعي بين متغيرها، الزمه       :مقدمه

تحليـل نيازمنـد    مانند بقـا، انجـام      ،  وجود دارد هاي ناتمام   که داده  مطالعاتبرخي از   در  . تعداد پارامترها متناهي باشند   

هـايي  هايي، استفاده از مدل   در چنين حالت  . ممکن است برقرار نباشد   هاي عملي   در موقعيت هايي است که    فرضپيش

  . استپيشنهاد توزيع باشند، مانند شبکه عصبي مصنوعي، -پذير و  آزادکه انعطاف

ي و رگرسـيون وايبـول در يـک    بيني بقا با مدل شبکه عصبي مصنوع ي پيش  اين مطالعه با هدف مقايسه     :هدف

  . سازي و مثال کاربردي انجام شده استي شبيهمطالعه
 نرمـال   اي و هاي دوجملـه  متغيرهاي تصادفي با توزيع   سازي،  ي شبيه براي انجام مطالعه  در ابتدا   : روش بررسي 

ايـن توزيـع و متغيرهـاي       ي بـين پارامترهـاي      همچنين زمان بقا با توزيع وايبول بر اساس رابطـه         . استاندارد توليد شد  

 شـبکه براسـاس مـالک       ها به دو قسمت آموزشي و آزمايشي تقسيم شدند و ارزيـابي           در ادامه داده  . مستقل توليد شد  

  .  صورت پذيرفتبيزيبيني و مالک اطالع حداقل مربعات خطاي پيش

  . گرديد٧٨٥/٠ و در رگرسيون وايبول ٨١٢/٠شاخص هماهنگي در شبکه : جينتا

  .به دست آمدتر از مدل رگرسيون وايبول بيني شبکه عصبي بيشصحت پيش :يريگجهينت

  

                                                           
   ۰۲۱-۲۲۱۸۰۱۴۶:  ، تلفکسabiglarian@gmail.com: دار مکاتباتعهده ∗
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  .بيني، مالک اطالع بيزيپيش، ، رگرسيون وايبولشبكه عصبي مصنوعيهاي ناتمام، تحليل بقا، داده :هاي كليديواژه

  

  مقدمه 
زمان الزم تا رخداد  «آنهاپاسخ هاست که متغير اي ازروشهاي آماري براي تحليل دادهمجموعه، تحليل بقا

 اين كه كند، اين استمي متمايز آمار هايشاخه ساير از را آن كه بقا هايداده بارز يك مشخصة. است» يک پيشامد

زمان دقيق بقاي پيشامد  كه افتدمي اتفاق زماني شدن سانسور .هستند ناتمام  عبارتيبه و شده سانسور معموًال هاداده

 براي مثال اگر زمان خرابي يک دستگاه )۲و۱(. استناكامل بقا زماندرمورد  اطالعاتذا مورد نظرمشخص نباشد و ل

ها سانسور از راست مورد نظر باشد، يا طول عمر يک فرد پس از انجام يک عمل جراحي مورد نظر باشد، نوع داده

.  پارامتري و ديدگاه نيمه پارامتريديدگاه ناپارامتري،: هاي بقا سه ديدگاه وجود داردبندي دادهبراي مدل. خواهد بود

شوند هاي پارامتري مانند، نمايي، گاما، لگ نرمال، وايبول و غيره که براي زمان تا رخداد يک پيشامد استفاده ميمدل

  . هاي مدل دارندفرضنياز به برقراي پيش

مدل پردازد، ود در آن ميموجمتغيرها و ساختار  بين ابطهربررسي به پذيره كمترين هايي که با يکي از مدل

-  دارند و يک مدل پيشبندي اطالعاتبيني و دستهپيشاي در بالقوهتوانايي ها اين مدل . است عصبي مصنوعيشبكه

   .كنندبيني غير خطي با حضور اثرات متقابل بين متغيرها ايجاد مي

ه، اولين بار توسط ليستول بندي چندگاني عصبي مصنوعي در كالسمقاالت نظريه تحليل بقا به كمك شبكه

کارگيري تبديالت رياضي براي بهوي  )۴(.تبيين شد ريپليي برازش شبکه توسط  شيوه)۳(.منتشر شد و همكاران

راهبردهاي توسعه داده   و همكارانآزن. پذيري بيشتر توصيه کردتر را جهت تعميمهاي مناسبدستيابي به ورودي

استفاده ها آنبندي مدل و هاي راست سانسور شبكه عصبي براي تطبيق دادهبينيهاي پيش براي بسط روش راشده

 را مطرح هاي خطي تعميم يافتهديدگاه شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر نظريه مدل  و همكارانبيگنزولي )۵(.كردند

خود چنين عنوان  پژوهشدر  )۱۰(، و همكاراناندري جونز )۹(، و همكارانليزبوآ )۸(، و همكارانبيترن )۷و۶(.کردند

هاي مدل برقرار نباشند و يا به سختي قابل پذيرش باشند، مدل کردند که اگر شكل توزيع نامشخص باشد يا پذيره

 هاي سانسور مناسبي براي تحليل دادهجايگزينشبكه عصبي مصنوعي انعطاف پذيرتر بوده و ارجحيت دارد و لذا 

  . تواند باشدشده مي

سـازي  ي انجام شبيهي عصبي مصنوعي، شيوه   معرفي مدل پارامتري وايبول و شبکه     پس از   ي حاضر   در مقاله 

سازي شـده بـرازش داده      هاي شبيه  بر داده  ي عصبي مصنوعي  مدل پارامتري وايبول و مدل شبکه     سپس،  . شودبيان مي 

  . شودمي مقايسه ها در يک مثال واقعيکارايي مدلشود و در پايان، مقايسه مي هاي دو مدلبينيشود و پيشمي

  

  هامواد و روش
  مدل پارامتري وايبول
زمان رخداد پيشامد براي هر  به اين معني که استتمام صورت مشاهدات ناه هاي زمان بقا بساختار داده

i,...,1,2(ام iواحد آزمايشي n=(،ناشناخته  پيگيرييهاي موجود در دوره که به دليل محدوديتممكن است 
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ي ي مطالعه رخ ندهد يا  به دليلي خاص، نظير از دست رفتن در دورهاگر پيشامد مورد نظر تا پايان دورهحال . باشد

  )۲و۱(.آيدپيگيري، از مطالعه خارج شود؛ سانسور از راست بوجود مي

يك پيشامد رخداد تا ظهور ) ي جراحيمثل زمان مداخله( بيانگر مدت زمان سپري شده از شروع يك مطالعه Tاگر 

  :شوند  بصورت زير تعريف ميth)( و مخاطرهtS)(باشد، توابع بقا) نظير مرگ يا عود بيماري(

)١                                (      
0

( ) ( ) 1 ( ) ( )
t

t
S t P T t f u du f u du

∞
= > = − =∫ ∫   

)٢                  (                               
lim ( | ) ( )( ) ( )

0 ( )
P t T t t T t f th t h t

t t S t+

< ≤ + Δ >
= ⇒ =
Δ → Δ

  

   . تابع چگالي احتمال استuf)(كه در آن 

 زمان دقيق بايد توجه داشت که.  است حداكثر درستنماييروش مبتني بر ،هاي بقااستنباط آماري توزيع

هاي شكل تابع درستنمايي براي داده تحت اين پذيره، .دهاي سانسور شدن دوبدو مستقل باشنرخداد پيشامد و زمان

  :آيددست ميبهصورت زير هراست سانسور بي بقا

)    ٣ (    1

1 1 1

( , )( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
( , )

i

i i i

dN N N
d d di i

i i i i i i i i i i
i i ii i

f t xL f t x S t x S t x h t x S t x
S t x

−

= = =

⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∏ ∏ ∏  

كـار   ب شده براي تبيين مشاهدات سانسورtS)( و شده براي تبيين مشاهدات غير سانسور tf)(كه در آن تابع   

  .کندرا اختيار مي) براي رخداد پيشامد(و يک ) براي رخداد سانسور(دو مقدار صفر   di و رودمي

. اسـت ) λ (مکانو   )α (اين توزيع داراي دو پارامتر شکل     . هاي پارامتري پرکاربرد، توزيع وايبول است     يکي از توزيع  

  :شود ميبه صورت زير بيان  λ و α توزيع با پارامترهاياين تابع چگالي 

)   ۴ (          1( | , ) exp( );  0, 0, 0f t t t tα αα λ α λ λ α λ−= × × × − × > > >  

 باشد خطر ثابت α=١ باشد خطر کاهشي  و اگر α> ١ باشد خطر افزايشي، اگر      α< ١براي اين توزيع اگر     

توزيع وايبول در تمام حـاالت کـه تـابع خطـر            . شود  است که در حالت اخير توزيع وايبول به توزيع نمايي تبديل مي           

هـاي   تواند بـراي زمـان     وايبول مي  از طرفي با تغيير پارامترهاي اين توزيع، چگالي       . رود  ست به کار مي   يکنوا يا ثابت ا   

يکـي از خـصوصيات منحـصر بـه فـرد بـراي مـدل               . هاي چوله به چپ قابـل اسـتفاده باشـد          چوله به راست و زمان    

ض مخـاطرات متناسـب نيـز       رگرسيوني وايبول اين است که اگر خصوصيات زمان شکست شتابنده برقرار باشـد فـر              

با توجـه بـه خـواص گفتـه     . البته اين حالت هنگامي برقرار است که پارامتر شکل ثابت باشد        . برقرار است و برعکس   

پذيري زيادي دارد و به همين دليـل در تحليـل بقـا بـه صـورت متـداول                    شود که توزيع وايبول انعطاف     شده ديده مي  

  .کاربرد دارد

  :شودن مدل به صورت زير بيان ميتوابع خطر و بقا براي اي

)۵(                    1( | , )h t tαα λ α λ −= × ×  

)6(                  ( | , ) exp( )S t tαα λ λ= − ×  

  

  :آيددر عين حال، تابع درستنمايي اين توزيع به صورت زير به دست مي
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)     ٧ (                         1

1

( ) exp( )i

N
d

i

L t tα αα λ λ−

=

= × × × − ×∏ 

 :خواهد شدمکي، تابع درستنمايي به صورت زير با وارد کردن متغيرهاي ککه 

)     ٨(    1
0 0

1 11

( exp( ) ) exp( exp( ) )i

p pN
d

j j j j
j ji

L X t X tα αα β β β β−

= ==

= × + × × × − + × ×∑ ∑∏ 

   مدل شبكه عصبي مصنوعي

 كـه    هستند نام نورون ه   شامل اجزاي ساده پردازشگري ب      که هايي تشكيل شده است   هاي عصبي از اليه   شبكه

هاي حاصل    اند پارامترهاي آماري يا مولفه    تو  اليه اول، اليه ورودي است كه مي      . كنندورت موازي با هم عمل مي     ه ص ب

 هستند كه اساس ساختار يـك شـبكه را          )پنهان(هاي مياني     اليه دوم، اليه يا اليه    . از تبديالت رياضي روي توابع باشد     

اليه آخـر يـا اليـه       . هاي موجود است    از داده شده  بندي  كار اصلي اين اليه، استخراج اطالعات دسته      . دهند  تشكيل مي 

تواند توسط  يك يا چند عنصر پردازشگر كه خروجـي   اين اليه مي. شود بر اساس انتظارات كاربر تعيين مي     خروجي،  

هر اليه داراي وزني است كه بيانگر ميـزان تـأثير دو نـورون بـر        .بندي نهايي است، شناخته شود      آن نشان دهنده دسته   

  توسط روابط بازگـشتي    اين قوانين . پذيردرت مي توسط قوانين يادگيري صو   ) هاوزن(تخمين پارامترها . يكديگر است 

هـاي  هـا، وزن  شود و روندي است كه توسط آن مـاتريس وزن           صورت معادالت تفاضلي بيان مي    و به طور معمول به      

هاي اتصال واحدهاي مخفـي بـه واحـدهاي خروجـي، و بـردار              اتصال واحدهاي ورودي به واحدهاي مخفي و وزن       

شـاخص خطـاي موجـود حـداقل        شود که در آن     اي انجام مي  اين فرايند به گونه   . رددگ  باياس شبكه عصبي تنظيم مي    

عنـوان  ه تواند ب ها، شبكه مي ها و خروجي در اين حالت پس از يادگيري شبكه و يافتن ارتباط تابعي بين ورودي  . شود

   .بيني يك پاسخ مطابق با يك الگوي ورودي جديد، استفاده شوديك مدل يا پيش

کند که  اين الگوريتم به اين صورت عمل مي      . انتشار خطا است  هاي يادگيري، الگوريتم پس   گوريتميکي از ال  

 محاسبه خروجي يک الگوي تا کندمي حرکت جلو سمت به اليه به اليه ورودي الگوي ر، هآموزش يمرحله خالل در

 تعيـين  خطـا  شود و در ادامه مقـدار مقايسه مي يا دلخواه مطلوب الگويي با سپس و محاسبه خروجي، الگوي اين .شود

 هـا وزن روي الزم اصالحات اليه هر در و شودمي برگردانده سمت عقب به اليه به اليه خاص روشي به خطا .گرددمي

همگـرا   ايکمينـه  ميـزان  سـمت  بـه  کـل  خروجـي  خطـاي  تـا  شـود مي تکرار زياد دفعات فرايند به اين .گيردمي انجام

  )۱۲و۱۱(.شود

  )۱۳(:ي عصبي به صورت زير قابل نمايش استيک مدل شبکه

)   ٩(                              
1

0
1

( ) ( )
H

i o i i o h h i h i
h

y g g gε β β ε
−

=

⎡ ⎤′ ′= + = + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑H β X α 

 متغيرهاي پيشگوي تبديل يافته است که تـابع  H تابع فعاليت، g متغير پاسخ شبکه، y  متغيرهاي ورودي،Xکه در آن 

  .  بيني است خطاي پيشε شبکه و هاي بردار و ماتريس وزنα و βها است، غير خطي از ورودي

يک نوع رگرسـيون غيـر   متناظر با شود که ي فوق به صورت زير تبديل ميبا استفاده از تابع فعاليت سيگموئيد، رابطه   

  : استخطي 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  25                                                                 1389 زمستان، 2/74 شماره ، 20سال  ،)JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، 

 

  

)١٠ (          

[ ]

( )

1

11 1

0
1

1 2

1 exp(

1 exp( 1 exp( )

, , , ,...,

i i i

H

h i j i
h

i H i

y

g

ε

β β ε

ε

−

−− −

=

′= + − +

⎡ ⎤′⎡ ⎤= + − − + − +⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
= +

∑

H β

X α

X β α α α

  

)شبکه با استفاده از کمينه کردن تابع خطاي ) هايوزن(برآورد پارامترهاي  )2

1

ˆ
n

i i
i

E y y
=

=   .گيردصورت مي∑−

ايـن مـالک بـه    . شـود اسـتفاده مـي  ) BIC(ي آمـوزش از مـالک اطـالع بيـزي       براي انتخاب مدل مناسب در مرحلـه      

loصورت g ( )lo g ( )= + L

L

NB IC E P
N

 Pي آموزشـي و  هاي مجموعـه  تعداد نمونهLNآيد که در آن   به دست مي   

 SSEبينـي   در ادامه، در مجموعه آزمايـشي شـاخص مجمـوع مربعـات خطـاي پـيش               . ارامترهاي شبکه است  تعداد پ 

  .شودمحاسبه مي

  سازي شبيه
  در  ،کـارلويي سـازي مونـت   ي عصبي و رگرسيون وايبول از شـبيه       هاي دو مدل شبکه   بينيبراي ارزيابي پيش  

  .   استفاده شدهاي زيربا سه متغير مستقل با توزيع، SPLUS 8افزار نرم

 
1

2

3

(0.25)
(0.5)

(0,1)

X Bin
X Bin
X N

:
:
:

  

  . کند که پارامترهاي اين توزيع به صورت زير در نظر گرفته شدکه توزيع زمان بقا از توزيع وايبول پيروي مي

1 2 3 1 3 2 3exp( 0.2 0.2 0.2 )
1

X X X X X X Xλ
α
= + + + +

=
  

ي بـين   هاي گفته شده توليد و سپس بر اساس رابطـه          از توزيع  X3، و   X1  ،X2ي تصادفي    نمونه ۱۰۰۰ابتدا  

هاي زمان  در ادامه، داده  . ها نيز توليد شد     زمان بقاي متناظر با آن      ۱۰۰۰پارامترهاي توزيع وايبول و متغيرهاي مستقل،       

 بـار تکـرار     ۵۰ايـن فراينـد     . ي نوشته شده  به صورت زمان بقاي سانسور راست تبديل گرديد           بقاي موجود، با برنامه   

قـسمت اول،   . ها بـه تـصادف بـه دو قـسمت تقـسيم شـد             بيني شبکه، داده  سازي براي ارزيابي پيش   در اين شبيه  . شد

 درصـد باقيمانـده،     ۳۰ها است و قـسمت دوم مـشتمل بـر            درصد از داده   ۷۰ي آموزشي است که مشتمل بر       مجموعه

انتشار خطا ي عصبي سه اليه با الگوريتم پس       يک شبکه  براي آموزش شبکه از   . ي آزمايشي در نظر گرفته شد     مجموعه

  ارزيـابي شـبکه براسـاس مـالک حـداقل مربعـات خطـاي              .  استفاده شد  ۹۰/۰ و اندازه حرکت     ۰۵/۰و نرخ يادگيري    

هاي مدل شبکه عصبي و رگرسيوني      بينيي پيش در پايان براي مقايسه   . صورت پذيرفت بيزي  بيني و مالک اطالع     پيش

-بندي و پـيش   هاي سانسور و غير سانسور دسته     يعني نسبتي از مواردي که به درستي در گروه        (هنگي  از شاخص هما  

اين شاخص مقـاديري بـين صـفر تـا يـک        . آيدبندي به دست مي   استفاده شد که از جدول صحت کالس      ) بيني شدند 

  .يني استبتر مدل در پيشي توانمندي بيشدهندهکند و مقادير نزديک به يک نشاناختيار مي

  مثال كاربردي 
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 بيمار مبتال به ۴۳۶هاي از داده ي عصبي مصنوعيبيني مدل پارامتري وايبول و شبکهي پيشبراي مقايسه

توسط مرکز تحقيقات ها اين داده.  استفاده شد قرار گرفتندعمل جراحيکه در بيمارستان طالقاني تحت سرطان معده 

   تاريخي همگروهي در قالب يک مطالعه پزشکي شهيد بهشتي تهران هاي گوارش و کبد دانشگاه علومبيماري

  .آوري گرديدجمع

ي بيماراني که در پايان بررسي زنده بودند و نيز بيماراني كه در زمان پيگيري اطالعاتي در مورد وضعيت بقا

 سن، سابقه فاميلي جنس، متغيرهايدو مدل با . عنوان سانسور از راست در نظر گرفته شدندوجود نداشت بهآنها 

ن و بيمارا عمر طول بندي تومور،، متاستاز غدد لنفاوي، مرحلهدرجه يک، نوع هيستوپاتولوژي، پاتولوژي تومور

   .ندگرفت قرار ارزيابي مورد وضعيت بقاي بيماران

 هاي پارامتري نمايي، وايبـول، نرمـال، لـوگ نرمـال، لجـستيک، لـوگ              مدلبراي اين منظور در ابتدا، برازش       

بينـي مـدل شـبکه      بيني مدل انتخاب شـده بـا پـيش        در پايان، نتايج پيش   . مورد ارزيابي قرار گرفت   ها  لجستيک به داده  

  . عصبي مصنوعي مقايسه گرديد

  
   و بحث جينتا

براي مـدل بـا ايـن    ) ۱جدول . ( نود مخفي انتخاب گرديد   ۴، مدل با    سازي حاصل از انجام شبيه    بهترين مدل 

ي تر گفته شد، اين شاخص نشان دهنده      طور که پيش  همان) ۲جدول  (. گي محاسبه گرديد  مشخصات، شاخص هماهن  

تـر  بيني شبکه عصبي بـيش    صحت پيش دهد که    نشان مي  ۲نتايج موجود در جدول      .بيني است توانمندي مدل در پيش   

  .از مدل رگرسيون وايبول است
  سازي براي مدل شبکه عصبي نتايج اجراي شبيه- ۱جدول 

  كنوع مال  
  **BIC*  SSE  تعداد نودهاي مخفي

١٠٤/١  ٣٦٧٥/٠  ٢  
٨٨٨/١  ٢٥٩١/٠  ٣  
٨٨٣/١  ٢٠١٨/٠  ٤  
٣٢٩/٢  ٢٠١٩/٠ ٥  
٤٢٨/٢  ٢٤٦٨/٠  ٦  
۷  ۲۵۴۸/۰  ۳۲۱/۲  
١٢٥/٢  ٢٢١٨/٠  ٨  
۹  ۲۶۶۷/۰  ۸۶۷/۲ 
٢ ١٠۵٨٩٥/١  ٤١/٠  

  ) تکرار۵۰ با  نمونه۷۰۰(ي آموزشي  در مجموعهBICمتوسط مالک  *                               
 ) تکرار۵۰ نمونه با ۳۰۰(ي آزمايشي  در مجموعهSSEمتوسط مالک *                                

  ) تکرار۵۰ نمونه با ۳۰۰(ي آزمايشي سازي در مجموعه نتايج شاخص هماهنگي اجراي شبيه- ۲ جدول 
  

  مدل   شاخص هماهنگي± خطاي معيار 

   شبکه عصبي   ±۸۱۲/۰  ۰۴۳/۰
   رگرسيون وايبول   ±۷۸۵/۰  ۰۳۸/۰
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هاي پارامتري نمايي، وايبول، نرمال، لوگ مدلهاي بيماران مبتال به سرطان معده، ي اين مطالعه،  براي دادهدر ادامه

عنوان مدل  بهها برازش داده شد و مدل وايبول با کمترين مقدار آکائيکهنرمال، لجستيک، لوگ لجستيک به داده

  )۳جدول . (دست آمد به۴/۴۶۹براي اين مدل، مالک آکائيکه برابر . پارامتري مناسب انتخاب گرديد
  

   مالک انتخاب مدل پارامتري مناسب- ۳جدول 

  لوگ نرمال  نرمال  لوگ لجستيک  لجستيک  وايبول  نمايي  )n= 305(مدل 

  ۴۷۲  ۲/۵۰۱  ۰/۴۷۴/٢  ۴۷۴  ۴/۴۶۹ ۶/۴٧۳/٦ AICمالك 

  

ها به دو قسمت آموزشي و آزمايشي ي عصبي مصنوعي، در ابتدا داده براي برازش مدل شبکهي تحليل،امهدر اد

براي آزمايش شبکه ) مورد۱۳۱(ها  درصد از داده۳۰براي آموزش و )  مورد۳۰۵(ها  درصد از داده۷۰. تقسيم شدند

 نود مياني و يک نود ۶ نود ورودي، ۹ مدِل با ي عصبي سه اليه،هاي مختلف شبکهبا برازش مدل. به کار گرفته شدند

عنوان مدل مناسب براي انتشار خطا به و با الگوريتم پس۸۵/۰ي مومنتوم  ، اندازه۰۵/۰خروجي، با نرخ يادگيري 

 به ۳۸/۷۸براي اين مدل مالک اطالع شبکه مبتني بر تعداد پارامترهاي موثر برابر . ها انتخاب گرديدبيني دادهپيش

  . دست آمد به۲۳/۴۸۶آمد و مبتني بر تعداد کل پارامترهاي موجود در مدل برابر دست 

هاي مرگ و نسبتي از بيماراني که در گروه(شاخص هماهنگي بيني دو مدل از ي صحت پيشهمچنين براي مقايسه

ي برش در نظر ن نقطه درصد به عنوا۵۰/۰در اين حالت احتمال بقاي . استفاده گرديد) بندي شدندبقا به درستي طبقه

  . گرفته شد

ي شود، مدل شبکهطور که ديده ميهمان.  آمده است۴ي اعتبارسنجي، در جدول نتايج به دست آمده براي مجموعه

شاخص هماهنگي (تري در مقايسه با مدل رگرسيون وايبول فراهم نمود هاي صحيحبينيعصبي مصنوعي پيش

  %).۹۹/۷۰در مقابل % ۸۱/۷۴
هاي ي عصبي مصنوعي و رگرسيون وايبول با استفاده از مجموعه دادههاي شبکهبندي مدلحت کالس ص- ۴جدول 

  اعتبارسنجي

  مشاهده شده  وضعيت
  )تعداد(

  بيني صحيح توسط پيش
  ي عصبيمدل شبكه

  تعداد) درصد(

  بيني صحيح توسط پيش
  مدل رگرسيوني

  تعداد) درصد(
  ۳۵) ۰۰/۷۰(  ۳۷) ۰۰/۷۴(  ۵۰  مرگ
  ۵۸) ۶۰/۷۱(  ۶۱) ۳۱/۷۵(  ۸۱  بقا
  ۹۳) ۹۹/۷۰(  ۹۸) ۸۱/۷۴(  ۱۳۱  كل

هـايي  ا محاسـبه و ارزيـابي شـاخص   هدادهي ساختار موجود در مطالعه براي کالسيک روش در گام نخستين
- تک تک مشاهدهاهميت و شودها توجهي نمياز اين به بعد، به تک تک نمونه.  است معيار انحراف و ميانگينمانند 

عنوان يک اشـکال اساسـي      سازي شده و لذا به    خطا در مدل  اندکي  تواند منجر به رخداد     اين امر مي  . رودميها از بين    
 در . سـت پوشـي ا  چـشم قابل ) خطي به يا نزديک خطي( سادههاي در مدل فقطدر عين حال، اين خطا . مطرح باشد

 هـا، داده ردنهمگـن کـ   بـه  شـبيه  عملـي و  هـاي بـسنده   اطالعات در آمارهسازيخالصه اهاي کالسيک ب، روشواقع
طـور  آيد که بـه  به دست ميادله مع يک ها،روشاين  در. گيردها را ناديده ميموجود در ساختار داده روابط پيچيدگي

هاي جديد را بدون در نظر گرفتن اثـر  کند و لذا داده   معمول تعداد محدودي از متغيرهاي موجود در مدل را لحاظ مي          
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 ايـن  بـه . شـود بيني متغيـر پاسـخ مـي   کند که اين امر منجر به ايجاد خطاي ديگري در پيش استفاده ميتمامي متغيرها
الزم . ندکمي عمل  کارايي کمتريبا و ضعيفها  روابط واقعي موجود در دادهاستخراج در کالسيکهاي ، روشترتيب

بينـي  ي عـصبي بـراي پـيش   د و از شـبکه به ذکر است که برخي از محققين نشان دادند که اگر يک فرايند خطي باشـ             
بنـابراين در مـسايل     . هـاي کالسـيک نخواهـد بـود       گاه مدل بهتري نسبت بـه مـدل       ي عصبي هيچ  استفاده شود، شبکه  

 از را بيـشتري  نتـايج  دتوانمي، ها تجزيه و تحليل را انجام دهد تک تک نمونهبه دادن اهميت با رهيافتي کهغيرخطي، 
  .  نمايد استخراج هاداده عمق

هاي پارامتري و تر بودن نسبت به مدلي عصبي مصنوعي به دليل پيچيده مدل شبکهبايد توجه نمود که
-که در مورد مدلحال آن. ۴بيني، امکان تفسير صريح مدل وجود نداردپارامتري بقا، و عليرغم توانمندي در پيشنيمه

  .پذير است  کاکس، تفسير مستقيمي از نسبت خطر امکانپارامتريو همچنين نيمه) مانند وايبول(هاي پارامتري 
  

  گيري نتيجه
نسبت به مدل رگرسيوني بهتر ي عصبي مصنوعي  مدل شبکههايبينيپيش سازي نشان داد کهنتايج شبيه

   به دليل انعطاف پذيري در ي عصبي مصنوعيمدل شبکهتوان گفت که مي به عبارتي ديگر، .است
 . فراهم کرده استرگرسيونيهاي بهتري نسبت به مدل بيني پيش،و متقابل متغيرهاي همراهبندي اثرات اصلي  مدل

  .قرار گيرد سازي مورد ارزيابيپارامتري و شبکه عصبي نيز با شبيههاي مدل نيمهبينيشود که پيشدر پايان پيشنهاد مي
  

  سپاسگزاري
اران مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم ي همکدانند كه از کليهنگارندگان مقاله بر خود الزم مي

  .پزشکي شهيد بهشتي تهران، تشكر و قدرداني نمايند
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