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 چکیده

های سیبتواند آیمعالوه بر آن بر شود که بر و زمانتواند منجر به روندی هزینهتشخیص نادرست بیماری یک فرد مریض می

 و یای پوستهبیماری موقع برای جلوگیری از بروز خطراتلذا تشخیص بهزیادی در طول این درمان نامناسب به بیمار وارد شود، 

 های سالمت جهانی است.بسیاری از سازمان موردتوجه ها،بیماری گونهنیا پرهزینه بودن درمان

 مار، وضعیتشخصات بیمی روشی طراحی گردید که در آن با توجه به پوستی بیماران پایگاه داده در این مقاله با استفاده از

اور بیژین بی وش شبکههای بیمار از رهای دادهی بین ویژگیشود. با توجه به ارتباط پیچیدهکالس بیماری وی تشخیص داده می

یان دید. در پافاده گری اولیه از احتماالت فازی استایگاه دادهدر طراحی این روش استفاده شد و برای کاهش تعدد احتماالت پ

 ده است.برای این نوع پایگاه داده مقایسه گردی شدهیطراحبندی های کالساز این روش با سایر روش شدهحاصلدقت 

 كلمات كلیدی

 .یپوستهای بیماری، احتماالت فازیی باور بیژین، شبکه، تشخیصیسیستم 
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ABSTRACT 

Misdiagnosis in patient disease can lead to costly and time-consuming process. Moreover, it can hurt 

the patient during the treatment. Early diagnosis is one of the most important issues in World Health 

Organization and also is an attractive topic in research. 

In this paper, we proposed a method using a skin disease dataset. After designing it, we can discern 

its class disease status due to patient information. We used the Bayesian network in our method because 

of the complexity of relations between the features; also we used fuzzy probability method for reducing 

the multiplicity of initial probability. Finally, we represented the comparison between the accuracy of 

our model and the obtained accuracy of other classification methods. 
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 مقدمه -1

ای مهم و در پزشکی تشخیص درست وضعیت بیماران مسئله

 برینهروندی هز معموالًمتفاوت است که  یهاشیآزماها و نیازمند تست

ان ی پزشکتجربه نیبنیدرادارد و  به دنبالو دردناک را برای بیماران 

 هایدرست تشخیص دادن بیماری دارد لذا سیستماهمیت باالیی در 

 . یکی از ایناندشدهیطراحزیادی برای کمک به پزشکان در این مورد 

ز استفاده ها با اکاوی هستند. در این تکنیکهای دادهها، تکنیکتکنیک

ی بیمار های جدید کالسها و کالس بیماری، برای دادهروابط بین داده

 شود.تخمین زده می

است  شدهاستفادههای فراوانی این روش تاکنون در بیماری از

-رطانسهای کلیوی، قلبی، ایدز، انواع ازجمله تشخیص دیابت، بیماری

 .]1[ ها و غیره

د اسکواموس که خو-در این مقاله برای بیماری پوستی اریتماتو

است که با  شدهیطراحنوع مختلف بیماری است سیستمی  6شامل 

دگی های الزم برای بررسی شدن و پیچیتوجه به تعداد باالی ویژگی

واع روابط آنان بتوان پاسخ مناسبی به وضعیت بیماری فرد داد. ان

 اسکواموس به ترتیب زیر هستند:-مختلف بیماری اریتماتو

 1سوریاسیز 

 2درماتیت سبورئیک 

 3الیکن پالنس 

 4پیتیرایسیس روزی 

 5درماتیت کرونیک 

 6یتیرایسیس روبرا پیالریسپ 

 مرور ادبیات -2

و همکارانش برای تشخیص این  Altay G¨uvenirنخستین بار 

ده ستفای ویژگی انوع بیماری پوستی از روش امتیازدهی مبتنی بر بازه

رای و زمان الزم ب باالبردهکردند و نشان دادند این روش دقت را 

  .]2[دهدمحاسبات را کاهش می

و همکارانش با استفاده از قوانین   Murat Karabatak بعدازآن

این روش را های این بیماری را کاهش دادند و کارایی انجمنی ویژگی

ی ها با روش شبکهی تشخیص کالس دادهاولیه باحالتدر  مقایسه 
                                                           

1 Psoriasis 
2 ebborheic dermatitisS 
3 ichen planusL 
4 ityriasis roseaP 
5 Chronic dermatitis 
6 pilarisityriasis rubra P 

و همکارانش  Erdoğan Doğduال آن . به دنب]3[عصبی مقایسه کردند

میانگین سیستمی طراحی کردند  k یبندخوشهبا استفاده از روش نیز 

 یامالحظهقابلهای پیشین دقت روش یهالیوتحلهیتجزو توانستند با 

 .]4[توسط الگوریتم خود ارائه دهند

روش یادگیری  و همکارانش Sri Ravalliدر تحقیقات بعدی 

ماشین فازی را برای این پایگاه استفاده کردند و با استفاده از روش 

زمان و افزایش دقت، رابط  یمالحظهقابلفازی ضمن ایجاد کاهش 

به محیطی مناسب برای  آن راکاربری مناسبی نیز به آن افزودند و 

 . ]5[کمک به متخصصین پوستی تبدیل کردند

 2014در سال ی باور بیژین ههمچنین از روش تشخیص شبک

و  یضیوقوع مر ینیبشیپدر مورد  یقیتحقبرای  S.Kharyaتوسط 

در  کیتکن نیا ییشد و کارا استفاده نهیسرطان س یضیمر صیتشخ

 . ]6[نشان داده شد یکاوداده یهاکیتکن ریبا سا سهیمقا

و  Amruta V. Shelkeتوسط  2015سال  ی دیگری درمقاله در

Priscyla Waleska Simões یداده یهاگاهیمطلب در پا نیا 

 یبررس های متفاوتی این روشبرای تشخیص بیماری ترو جامع تربزرگ

ها از این روش در مقایسه با سایر روش یامالحظهقابل ییکاراو  شد

 .]7[ارائه گردید

 تئوری فازی -3

از  یطورکلبه یپیچیدگ نیپیچیده است و ا یواقع رخدادهای دنیای

ی از مشکالت دنیا ی. بسیارشودیم یناش هاآن و نامعلومی قطعیت عدم

 در چراکه نیستند حلقابلکالسیک  یهامجموعه هیبا نظر یواقع

 اینیست  ایعضو مجموعه است  ایعنصر  کیکالسیک  هایمجموعه

 یفازی مجموعه کالسیک تئور ی. نقطه مقابل تئورکی ایاست  صفر

 با عدم مناسب برای مقابله یابزار یمجموعه فاز یتئور. ]8[قرار دارد

و  یغیرقطعی هادهیپد یفاز یهاستمیساست، اگرچه هقطعیت

 یتئور کی یفازی خود تئور حالنیباا کنندیمنامشخص را توصیف 

 .]9[های الزم را انجام داد سازیمدل بر اساستوان و می دقیق است

 یارساله درزاده  یپروفسور لطف یاولین بار توسط آقا یمنطق فاز

 دیگرد یمعرف 1691 سال (اطالعات و کنترل یفاز های)مجموعهبه نام 

 یرخدادها نیتربزرگکرد،  پیدای رشد و کاربرد عمل 1691و در دهه 

 بود. یواقع یهاستمیس یبرا یفازی هاکنندهدهه تولید کنترل نیا

 یفازی هامجموعه یموفق در درزمینه یاز کاربردها یفاز منطق

در برابر  یفاز منطق ،یهستند نه عدد یاست که در آن متغیرها زبان

 ایچیز را به دو صورت بله قرار دارد که همه ییارسطو ای ینریمنطق با

 کیمنطق در بازه بین صفر و  نیا بیند،یم کیوسفید، صفروخیر، سیاه

موارد اشاره این به  توانیم یمنطق فاز یایمزا ازجمله ند.کیتغییر م

 یهابرنامههستند،  کیبه تفکر و منطق انسان نزد یمنطق فازکه  کرد
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 توانندیم یراحتبهبوده و  نهیهزو کم عیسر یبا منطق فاز شدهیطراح

 یهادهیتوصیف پد یبراها شوند. همچنین این سیستم یسازمدل

-در سیستم یاطور گستردهبهو  روندیم و نامشخص به کار یغیرقطع

 .]10[هستند استفادهقابل تصمیم ینیبشیپکنترل و  یها

 𝜇(𝑥) در این تئوری، عضویت اعضای مجموعه از طریق تابع

فازی است تابعی  𝜇مشخص و  عضو یکنمایانگر  x شود کهمشخص می

کند و مقدار آن میی مربوطه را تعیین در مجموعه x که درجه عضویت

 .بین صفر و یک است

𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))|𝑥𝜖𝑋}  (1                                         )  

ها از دنیای واقعی وارد برای کار با قوانین فازی قوانین و ورودی

به فضای واقعی  هاآنفضای فازی شده و پس از بررسی و استنتاج روی 

 شدهمنتقل. در این مقاله نیز احتماالت اولیه به فضای فازی گردندیبرم

به فضای مدل بازگردانده  هاآنو پس از انجام عملیات فازی روی 

 شدند.

 تعریف روش بیژین ساده و شبکه باور بیژین -4

 یهیبر پا یروش یزیب استداللتوان گفت که صورت کلی میبه

اصل  نیروش بر ا نیاساس او  استنتاج کردن است یاحتماالت برا

با مشاهده  و  وجود دارد یاحتمال عیتوز متغیر هر یاستوار است که برا

توان این توزیع و احتماالت آن را بروز رسانی کرد. می دیداده جد کی

 طوربهکه  یریادگی یهاروش ریبه فهم سا یزیب یریادگی یمطالعه

. در هر دو روش کندیکمک م ،کنندیاز احتماالت استفاده نم میمستق

دو رویداد  Fو  iEشود. اگر از استدالل بیزی استفاده می شدهگفته

 مخالف صفر باشند، آنگاه داریم: P(F)و  iP(E(مفروض باشند بطوریکه 

𝑃(𝐸𝑖|𝐹) =
𝑃(𝐹|𝐸𝑖)𝑃(𝐸𝑖)

𝑃(𝐹)
=  

𝑃(𝐹|𝐸𝑖)𝑃(𝐸𝑖)

∑ 𝑃(𝐹|𝐸𝑖)𝑃(𝐸𝑖)𝑚
𝑖=1

  (2)  

توان شود که نمیهای فوق استفاده میوقتی از روش معموالً

به های بیژین نیز کرد. شبکه طور مستقیم بیاناحتماالت شرطی را به

ایجاد مدلی گرافیکی بین متغیرهای شبکه توانایی نشان دادن  خاطر

ی ها با توجه به محاسبهاحتماالت غیرمستقیم را دارند. در این شبکه

-ی شبکه در صورت وجود دادهاحتماالت پیشین و پسین امکان توسعه

توان از نظرات کارشناسان نیز همچنین می ود دارهای ناقص وجود 

-در شبکه با ورود داده شدهنییتع یهاشرطاستفاده کرد. با توجه به 

را بروز  هاآنتوان پارامترها و احتماالت شرطی بین های جدید می

جلو و رسانی کرد و همچنین با توجه به ممکن بودن محاسبات روبه

تشخیص علت  معلول یا ینیبشیپتوان از آن برای می روبه عقب

 در قانون بیزین داریم: چراکهاستفاده کرد 

𝑃(𝐸𝑖|𝐹) =
𝑃(𝐸𝑖∩𝐹)

𝑃(𝐹)
=

𝑃(𝐹|𝐸𝑖 )∗𝑃(𝐸𝑖) 

𝑃(𝐹)
(3                         )  

بندی که از نتایج های کالس: یکی از روش7ساده یزیروش ب

شود روش بیزین ساده است که در آن فرض قوانین فوق حاصل می

ها های داده است که این ویژگیترکیبی از ویژگی xشود که پارامتر می

شرطی مستقل از هم هستند. در این روش بیشترین احتمال  صورتبه

 به دستی زیر شود از رابطهکه برای مقدار کالس هدف انتخاب می

 آید :می
𝑣𝑀𝐴𝑃 = arg  𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑣𝑖|𝑎1, … , 𝑎𝑛) =

 arg max 𝑃(𝑣𝑗) 𝑃(𝑎1, … , 𝑎𝑛|𝑣𝑗)                 (4)  

 

در  jvکه  است یبا شمارش دفعاتبرابر  jP(v(مقدار در این رابطه 

احتمال با استفاده از   j|viP(a(و  شدهمشاهده یآموزش یهامثال

 .شودیزده م نیتخم iaعامل  یشدهمحاسبه

 ریاصل استوار بود که مقاد نیبر اروش قبلی :  8ی باور بیژینشبکه

 محدودکننده اریشرط بس کینیاباشند. اما  یمستقل شرط هایژگیو

احتمال  عیتوزی باور بیژین اما در شبکه شودینمبرآورده  غالباًاست که 

در این روش نیز گیرد. قرار می موردمحاسبه رهایاز متغ یامجموعه توأم

های قبلی برقرار است و احتماالت با استفاده از قوانین بیز و فرمول

 آید :می به دستزیر  صورتبه گرهحتماالت والدهای هر تعیین ا

𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) =  ∏ 𝑃(𝑥𝑖|𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑥𝑖))     (5)  

 فیقابل توص را رهایمتغ از یارمجموعهیز یاستقالل شرطاین مدل 

-دها دابرا  رهایمتغ یوابستگ یدرباره یدانش قبل بیکرده و امکان ترک

دل ها نیز در ساخت مو روابط بین ویژگی کردهفراهم  یآموزش یها

دارند  ها قابلیت حذف متغیرهای ناقص را نیزاین روش شوند.دخیل می

 شود:ی زیر استفاده میطهبو برای این کار از را

𝑃(𝑋𝑛 , 𝑥𝑖) = ∑ … ∑ ∑ ∏ 𝑃(𝑥𝑖|𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑥𝑖)) 𝑖𝑥2𝑥3𝑥𝑘
 (6)   

نامربوط را به برای استفاده از این رابطه تمام عبارات ناقص و 

های داخلی را به ترتیب انجام دهیم و جمعدورترین جمع انتقال می

را  شدهحاصلآید و درنهایت عبارت  به دستدهیم تا عبارت جدید می

 .]11[کنیمدر ضرب وارد می
                                                           

7 Naive Bayes Classifier 
8 Bayesian Belief Network 
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 نوآوری تحقیق -5

است که برمبنای  شدهیطراح تشخیصیدر این مقاله سیستم 

کالس  6تواند به تشخیص کالس بیماری بین های بیمار میداده

-هددا بپردازد. همچنین این مدل با یتوجهقابلبیماری مختلف با دقت 

و  نبوده ها الزامیادهدی های ناقص نیز جوابگو بوده و ورود کامل همه

که را در طراحی شب هاآنتوان در صورت وجود نظرات متخصصین می

 استفاده کرد.

از  ی باور بیژیندر شبکه آمدهدستبهبه تعدد احتماالت  با توجه

ازی ری فروابط فازی در احتماالت استفاده گردید و با استفاده از تئو

ه با ردید کاز پایگاه داده به احتماالت جدیدی تبدیل گ احتماالت اولیه

 .   میافتیدستباالتری  دقتبهدر شبکه  هاآناستفاده از 

حل ) Gamsافزارهای با استفاده از نرم افتهیتوسعهسپس این مدل 

ر دو نتایج آن  شدهحلسازی و ساخت مدل( )شبیه Matlabو ( هامدل

 ادامه آورده شده است.

 تشریح مدل -6

ژین ی باور بیژین و بیبندی شبکهطبقه یهاروشدر این مدل از 

ی هبندی از پایگاه داداست. برای این طبقه شدهاستفادهساده 

است که در آن  شدهاستفاده ]UCI ]12بیماری قلبی سایت 

رای ها دابیمار قلبی آورده شده است و این داده 366های داده

 ویژگی است که ویژگی آخر مربوط به شماره کالس بیماران 35

-است. برای دسته S={1,2,3,4,5,6}ی است که عضو مجموعه

ا ی بیژین رشبکه K2بندی با شبکه بیژین ابتدا با الگوریتم 

 کنیم.ترسیم می

 DAG ساختار های یادگیرییکی از بهترین روش  K2الگوریتم

(Directed acyclic graph دوردار بدونیا گراف جهت)  برای

، K2 های بیزی است. کارایی الگوریتمشبکه درمتغیرهای گسسته 

والدین  یتحت تأثیر ترتیب متغیرهای ورودی است. مجموعه شدتبه

 قرارگرفته مورداستفاده  K2 ورودی الگوریتم عنوانبهانتخابی هر رأس 

. در این الگوریتم ابتکاری از تابع زیر آیدمی و شبکه بیزی به دست

 شود :استفاده می

g(𝑖, 𝜋𝑖) =  ∏
(𝑟𝑖−1)!

(𝑁𝑖𝑗+𝑟𝑖−1)!

𝑞𝑖
𝑗=1 ∏ 𝑁𝑖𝑗𝑘!

𝑟𝑖
𝑘=1 (7             )  

 

در  ix گرهکه والد  𝜋𝑖 گرهپارامتری است مرتبط به  ijkNکه در آن 

 پایگاه داده است. در این رابطه داریم:
Pred(xi)={x1, …. , xi-1}  

در  ix گرههاست که در آن گرهای از گر مجموعهاین مجموعه نشان

 . هاستآنابتدای ترتیب 

 حد باالیی هاآنها، ترتیب گرهای از ورودی:  مجموعه ،u ی تعداد برا

  Dی پایگاه داده ها و مجموعهگرهوالدین ممکن 

 :بیان روند الگوریتم 

 (for) .کنیمروند زیر را دنبال می nتا  1به ازای 

φ =iπ 

)iπ,= g(i oldP 

 (if) .اگر شرط ادامه برقرار باشد

 )while( .کمتر باشد uاز  |iπ|شرط برقرار باشد و  کهیوقتتا 

-قرار می iπ-)iPred(xی مجموعه یهاگرهرا برابر با  zی مجموعه

 یابیم.را می z{ ∪ iπ, g(i{(ی دهیم و حداقل مجموعه
)}z{ ∪ iπ, g(i =newP 

 باشد، آنگاه  oldPاز  تربزرگ newPاگر 

newP  =oldP 
}z{ ∪ iπ=  iπ 

 .در غیر این صورت شرط ادامه نقض شود

 (while)پایان 

 ( ذخیره شود.iπ،"گرهوالدین "،"گره"ی )مجموعه

 (if)پایان 

 (for)پایان 

  ایوالد آن در مجموعه یهاگرهی مجموعه گرهخروجی : برای هر 

 .]13[شوندذخیره می

-ی مدنظر بهی مربوطه به پایگاه دادهتوسط این الگوریتم شبکه

 صورت زیر ترسیم شد.

 

 ی بیماری پوستیهای مرتبط به پایگاه دادهی گره(: شبکه1شکل )
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 توسط قوانین فازی هر كالساحتماالت مختلف  یساز کتایای از (: نمونه2شکل )

ی ریدر نظرگبعد از ترسیم این شبکه احتماالت شرطی شبکه با 

 لیبه دلآمد.  به دست هر کالسها به احتمال تعلق هر بازه از ویژگی

از قوانین فازی برای یکتا سازی  ،آمدهدستبهتعدد احتماالت شرطی 

احتماالت استفاده گردید. برای این منظور بر روی مجموعه احتماالت 

از تعلق هر ویژگی به هر کالس اشتراک فازی گرفته شد و  آمدهدستبه

خروجی نهایی برای کار با شبکه در نظر گرفته  عنوانبهآن احتمال 

ی یکتا سازی احتماالت تعلق برای ویژگی نحوه (2). در شکل ]14[شد

ی دهندهنشاننمودار سطر اول  6است.  شدهمیترسام در هر کالس 34

نمودار  6کالس و  6برای یک ویژگی در  شدهمحاسبهاحتماالت اولیه 

 6ماالت آن ویژگی برای ی اشتراک فازی احتدهندهسطر دوم نشان

شود در حالت اولیه که در نمودارها دیده می طورهمانکالس است. 

حالت وجود دارد و بسته به اینکه  6برای هر بازه از ویژگی خاصی 

یابد. پس از استفاده میمختلفی  تویژگی در چه حالتی است احتماال

هستیم که این تغییر موجب  یکتایی حالت تنها دارای از اشتراک فازی

 .]15[شودکاهش محاسبات و تعدد احتماالت می

استفاده شد. بعد از تخصیص  ویژگی 34این کار برای تمام 

ها، شبکه با احتماالت جدید برای ی ویژگیاحتماالت جدید به مجموعه

 ها تنظیم گردید.بندی دادهکالس

 
 ی بیماری پوستیهای مرتبط به پایگاه دادهی گره(: شبکه3شکل )

 ی احتماالت فازیپس از مرحله

است  شدهمیترس بعدی کار این شبکه شکل برای درک بهتر نحوه

 1که هر ویژگی با چه احتمالی به گروه شماره  شدهمشخصکه در آن 

-در احتماالت پیشین افزوده می هاگیرد. سپس یکی از ویژگیتعلق می

 .است شدهمیترسسبز  بارنگ شود و احتماالت جدید

 

ی تغییر احتماالت شبکه با مشخص شدن نموداری از نحوه(: 4شکل )

 یک ویژگی

فازی کردن احتماالت شبکه با توجه به تعدد احتماالت پیشین و  

 ها به هر دسته موجب افزایش دقت شبکه در تشخیصتعلق ویژگی

است که این روش در هر  توجهقابلالبته  گردد.وضعیت هر بیمار می

کاربردی موجب افزایش دقت نشده و برای استفاده از آن بایستی به 

برای  .]16[ها توجه شودروابط احتمالی، حالت شبکه و ساختار داده

 یدر ابتدا شبکه بر اساس احتماالت اولیه اثر این روش،نشان دادن 

از پایگاه داده برای دو روش بیژین ساده و شبکه باور  آمدهدستبه

 40گیری از است. دقت هر حالت حاصل میانگین شدهمیترسبیژین 

های ی دادهاگر مجموعه مثالًدر آن مجموعه است.  شدهمحاسبهحالت 

بار به صورتی که هیچ دو  40داده  10داده باشد، این  10تست شامل 

 مجموعه پخشهای تست روی تمام دادهمجموعه مشابه هم نباشند و 

 است. شدهمیترسی نهایی و نتیجه شدهگرفتهاز پایگاه داده  شوند
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 ی تغییر دقت تشخیص درستی گروه بیماری با دو روش بیژین ساده و شبکه باور بیژیننموداری از نحوه(: 5شکل )

 

ه در ابتدا روش بیژین ساده با دقت باالتری نسبت به روش شبک

مشاهده  توانهای تست میدادهبا افزایش دهد اما باور بیژین پاسخ می

با دقت  و بیژین ساده %65 باًیتقربیژین با دقت  وری باکرد که شبکه

کل شکنند. در ادامه بندی میهای تست را طبقهداده %60 باًیتقر

ت حاصل از دو الگوریتم قبلی با فازی کردن احتماال دقتبهمربوط 

 است. شدهمیترس

شود که در ابتدا روش بیژین ساده در این شکل نیز نشان داده می

دهد اما با با دقت باالتری نسبت به روش شبکه باور بیژین پاسخ می

ی بارو بیژین با ده کرد که شبکهتوان مشاههای تست میافزایش داده

های تست را داده %70 باًیتقرو بیژین ساده با دقت  %82 باًیتقردقت 

 کنند.بندی میطبقه

 

 

 از مرحله فازی ی تغییر دقت تشخیص درستی گروه بیماری با دو روش بیژین ساده و شبکه باور بیژین پسنموداری از نحوه(: 6شکل )
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 ی مدلمقایسه -6-1

-شبرای بررسی میزان دقت روش پیشنهادی این مقاله با سایر رو

های دیگر بندی الزم است در ابتدا تعریفی از روشهای کالس

 ذکر شود. شدهاستفاده

بندی پرکاربرد در کالس یروش 9SVM-Multi  :SVMروش 

برای گسترش . رودیدو کالس به کار م یبنددسته یاما اغلب برا است

به وجود آمده  یمختلف یهاروشاین روش برای تشخیص چند کالس 

 رند،یگیدسته قرار م نیکه در ا یمعروف یهاروش انیاز م که است

 کردن جدا یبرا OAA درروشرا نام برد.  11OAOو  10OAA توانیم

 یبنددسته یبرا شود پساستفاده می SVMبند دسته کیهر کالس 

C  کالس بهC بند دستهSVM بر شماره دسته هر داده  و میدار ازین

 درروش. گرددیممشخص  هاجداکننده یمقدار خروج نیباالتر اساس

OAO یبند وجود دارد که برادسته کیهر جفت کالس  یبرا 

 .ندیبیآموزش م گریکدیها از داده یجداساز

 جادیممکن، ا ینریبا بنددسته c(c-1)/2روش تمام  نیدر ا 

. دهدیم یرأ کیهر کالس  یهاداده یراب بند. هر دستهگرددیم

 بههر کالس  یبرا آمدهدستبه یرأ نیشتریبر اساس ب یینها جهینت

وش ریری با توجه به پایگاه داده و زمان کمتر برای یادگ .دیآیم وجود

OAO  نسبت بهOAA در این مقاله از روش ،OAO شدهاستفاده 

 است.

است که در  هانوروناز  یامجموعه MLPشبکه :  12MLPروش 

 درضربپس از  یورود ری. مقاداندقرارگرفتهپشت سر هم  یمختلف هیال

و در  دهیرس یبه نورون بعد هاهیال نیب یهاگذرگاهموجود در  یهاوزن

 یو پس از عبور از تابع شبکه مربوطه خروج شوندیمجمع  باهم آنجا

 یبا خروج آمدهدستبه یخروج انی. در پادهندیم لیرا تشک هانورون

 یهاوزنجهت اصالح  آمدهدستبه یشده و خطا سهیمقا موردنظر

 دهینام یامر اصطالحاً آموزش شبکه عصب نی، ا رودیمشبکه به کار 

 .شودیم

جلو های عصبی روبه: این روش از ساختار شبکه 13RBFروش 

از این روش برای تقریب توابع و نمایش روابط  معموالًکند و پیروی می

ی ی ورودی، الیهها دارای الیهشود. در این شبکهغیرخطی استفاده می
                                                           

9 Support vector machine 
10 All-Against-One 
11 One-Against-One 
12 Multi Layer Perceptrons 
13 etworkN unctionF Radial basis 

ی خروجی هستیم. توابع شعاعی پنهان با توابع شعاعی و الیه

 کنند :در این روش از فرم زیر پیروی می شدهاستفاده

𝑔𝑖(𝑥) = 𝑟𝑖(
||𝑥−𝑣𝑖||

𝜎𝑖
) (8                                                )  

 شدهگرفتهبردار مراکز در نظر  ivی ورودی، بردار داده xکه در آن 

 برابر پارامتر پراکندگی است.  𝜎𝑖و 

 Kهای ورودی با : این روش برمبنای فواصل داده 14KNNروش 

است و در این روش هر داده به  بناشده شدهنییتعمرکز از قبل 

 تیدرنهاشوند. می روزبهو مراکز  داکردهیپترین مرکز تعلق نزدیک

مبنا برای تعیین  عنوانبهترین مرکز های تست با نزدیکی دادهفاصله

 شود. می نظر گرفتهدر  هاآنکالس 

-از روش شدهحاصلهای برای این مجموعه پایگاه داده نتایج دقت

 بندی مختلف در جدول زیر ترسیم آورده است.های طبقه

بندی مختلف بر روی پایگاه های كالسی دقت روش(: مقایسه1) جدول

 ی بیماری پوستیداده

 آمدهدستبههای دقت بندیروش كالس ردیف

 82% با احتماالت فازیشبکه باور بیژین  1

 %70 بیژین ساده با احتماالت فازی 2

 %65 شبکه باور بیژین 3

 60% بیژین ساده 4

5 Multi-SVM %76 

6 RBF %46 

7 MLP %81 

8 KNN %79 

 

 شدهاستفادهبندی های کالسنتایج تکرارهای متفاوت روش (7شکل)در 

 آورده شده است.
                                                           

14 K Nearest Neighbor 
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 یریگجهینت -7

 های پوستی و ضرورتبا توجه به اهمیت بیماریمقاله  نیادر 

ای هو دقیق کالس بیماری اقدام به استفاده از روش موقعبهتشخیص 

ه بتوجه  ها شده است. بابندی برای بیماران این دسته از بیماریکالس

 ستفادهای باور بیژین از روش شبکه هاآن روابط بین عوامل و پیچیدگی

-وشرها از از فضای داده شدهحاصلشد و با توجه به تعدد احتماالت 

 است. شدهاستفاده هاآنهای فازی برای مقابله با 

با توجه به طراحی این سیستم شاهد بودیم که دقت این روش 

است. های دیگر باالتر بوده های اولیه و حتی روشنسبت به روش

کالس  موقعبهتوان از این سیستم در کمک به تشخیص بنابراین می

 های دارای شبکه عوامل پیچیده استفاده کرد.انواع بیماری

این روش قابلیت بازسازی شدن مجدد با توجه به نظرات خبرگان 

-شبکه وارد شوند با به های جدید نیز بهداده کهیدرصورترا دارا بوده و 

 های آتی خواهد داشت.روزرسانی احتماالت پاسخگویی مناسبی به داده

  

 

شدهاستفادهبندی های كالسی روشنمودار مقایسه(: 7شکل )
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