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الگییوریتمهییای (Fuzzy Unordered Rule Induction
Rule( ،JRIP ،FURIA )Algorithm

Down

Ripple

 RIDOR )Learnerو  PRISMو مجموعییه داده ASDTest

انجام شد و در نتیجه بیه دقیت  %92/32و حساسییت %92/28
بییرای الگییوریتم  FURIAرسییید .همچنییین Thabtah ،و
 ]22[ Peeblesبییا اسییتفاده از الگییوریتمهییای (Repeated
Incremental Pruning to Produce Error
NonNested( ،RIDOR
،RIPPER)Reduction
)Bootstrap Aggrigating( ،Nnge )Generalization
A Classification and Regression(،Bagging
Adaptive
Boosting
،PRISM ،CART )tree
 C4.5 ،AdaBoostو الگوریتم پیشنهادی جدیدی از یادگیری

ماشیین بیه نیام ()Recursive Maximum Likelihood
 RMLبر روی مجموعه داده  ASDTestمطالعه انجام داده و
به دقت  %92/2با استفاده از الگوریتم  RMLدسیت یافتنید .در
مطالعه  Achenieو همکاران [ ]22ییک گیروه تحقیقیاتی بیا
استفاده از تکنییک ()Fast Artificial Neural Network
 FaNNو مجموعییه داده  M-CHAT-Rکییه شییامل 22992
داده از کودکان  21تا  38ماهه بیود ،بیه دقیت  %99/22دسیت
یافتنیید کییه دقییت قابلمالحظییهای اسییت .همچنییین  Kongو
همکیاران [ ]23بیا اسیتفاده از ()Deep Neural Network
 DNNبییه دقییت  %98/39رسیییدند .در تحقیقییی دیگییر []22
محققان با استفاده از الگوریتمهای رگرسیون به دقیت  %90/9و
بییا اسییتفاده از ( SVM )Support Vector Machineبییه
دقت  %99/03دست یافتنید Alwidian .و همکیاران [ ]22بیه
بررسی تأثیر طبقهبندی انجمنیی روی پییشبینیی و تشیخیص
بیماری اوتیسم با استفاده از الگیوریتمهیای (Classification
،CBA )Association
Rules Based
on
Multiple

on

Based

(Class- Classification
،FCBA ،MCAR،CMAR )Association
Rules
Weighted
 ECBAو Classification( WCBA
 )Association Rules Based onپرداختنید ،کیه بهتیرین

عملکرد را الگوریتم  WCBAبا دقت  %92دارا بیود .در مطالعیه
 Shuvoو همکییاران [ ]21بییا اسییتفاده از الگییوریتم جییدول
تصادفی دقت  %92/2را به دست آوردند .در تحقیقی دیگر []22
با استفاده از دادهکاوی فازی و الگیوریتم  FURIAبیه تحلییل
رفتار بیماران اوتیسمی پرداخته شده و روشیی بیرای غربیالگری
بیماران ارائه داده است .در ایین روش نییز از دادههیای ASD
 Testاستفاده شده است که نتیجه ایین روش دقیت  %92/22و
حساسیت  %92/29را به همراه داشته است .در پژوهش دیگیری
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مقدمه
اوتیسم ،دستهای از اختالالت تکاملی سیستم عصبی مییباشید
که از جمله نشانههای اصلی آن میتوان به نقیص در تعیامالت
اجتماعی  ،ارتباطات و نییز وجیود رفتارهیای تکیراری و عالئیق
محدود اشاره نمود [ .]2تاکنون هیچ راهیی بیرای پیشیگیری از
ابتالی کودک به اوتیسم یافت نشده است ،ولی با این حیال بیا
تشخیص به موقع ،بیماری بهبود یافته و مهارتهای اجتمیاعی
و کالمی کودک ارتقاء پیدا میکند .با توجیه بیه ایین موضیوع،
میتوان از دادهکاوی برای تشیخیص و پییشبینیی بیمیاری در
تستهای بالینی اسیتفاده کیرد .امیروزه بیا توسیعه تکنولیوژی،
پزشکان قادر هستند اطالعات دقییقتیری را در میورد بیمیاران
جمییعآوری نماینیید و بییرای تحلی یل اییین حجییم اطالعییات از
الگوریتمهای دادهکاوی کمک بگیرند .آنتولوژی [ ]2بیه عنیوان
ستون وب معنایی ،یک تکنولوژی بیرای بیه اشیتراک گذاشیتن
دانش به زبان قابل فهم برای ماشین است .تمام دانیش مربیوط
به بیماری و ارتباطات بین آنها را میتوان به وسییله آنتولیوژی
به نمایش کشید و همچنین با استفاده از قوانین تعریف شیده در
آنتولوژی میتوان دانش جدیدی به آنتولوژی اضافه کرد کیه در
تشخیص بیماری نقش بسزایی دارد [ .]3از آنجایی که آنتولوژی
مبتنی بر قانون میباشد ،بنابراین باید الگوریتمهیای دادهکیاوی
انتخابی ،قابلیت تولید قوانین را داشته باشند .درخت تصیمیم []2
از مدلهای موجود در داده کاوی قابلیت تولیید قیوانین را بیرای
دادههای مورد نظر دارد که در تشخیص بیماری بسییار اسیتفاده
شده است [ .]2-0خیلی از محققان اعتقیاد دارنید کیه درخیت
تصمیم و آنتولوژی در کنار هم بسیار جیذاب و موضیوعی قابیل
بحث میباشند [ ،]9-23اغلب سیستمهای تشیخیص در حیوزه
پزشکی از آنتولیوژی [ ]22، 22و ییا درخیت تصیمیم []21-20
استفاده کردهاند .اساسیترین قسمت آنتولوژی در بخش تفسییر
داده و تولید حقایق ،قوانین مبتنی بر شکل (Web Semantic
 SWRl)Rule Languageمییباشید [ .]29از آنجیایی کیه
گاهی اوقات یکسری قوانین با توجه به سلیقه طیرا آنتولیوژی
ممکن است در نظر گرفتیه نشیود؛ بنیابراین اگیر قبیل از تولیید
قوانین توسط آنتولوژی ،بتوان آنها را به صورت آماده در دسیت
داشت ،آنگاه دقت کار باال خواهد رفت .برای بیاال بیردن دقیت
کار در آنتولوژی در این مورد بهترین راه اسیتفاده از قیوانین بیه
دست آمده توسط درخت تصمیم برای مدل مورد نظر میباشد.
 ]28[ Al-Diabatاز روش دادهکاوی فازی بیرای تشیخیص و
شناسایی کودکان  2تیا  22سیال اسیتفاده کیرد کیه بیر مبنیای
الگوریتم فازی پیادهسازی شده است .این تحقیق بیا اسیتفاده از
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بیماری اوتیسم پژوهشهای متفاوتی با استفاده از الگوریتمهیای
مختلف یادگیری ماشین و دادهکاوی صورت گرفتیه اسیت ولیی
متأسفانه سیستمی جهت تشخیص بیماری اوتیسم که بتوانید از
قابلیتهای ترکیبی دادهکاوی و وب معنایی اسیتفاده کنید دییده
نمیشود .در حیالی کیه بیا داشیتن نیین سیسیتمی مییتیوان
تشخیصییی درسییت بییا دقییت بسیییار بییاال و همچنییین قابلیییت
اشتراکگذاری و استفاده مجدد پایگیاه دانیش در سیسیتمهیای
درمانی دیگری داشت .هدف اصیلی در ایین تحقییق طراحیی و
پیادهسازی مدلی مبتنی بیر آنتولیوژی مییباشید کیه از درخیت
تصمیم برای تشخیص بیماری اوتیسم استفاده کند تیا بتوانید از
قابلیتهای هر دو تکنیک ،در بهبود تشخیص بیماری نسیبت بیه
روشهای قبلی تأثیر بسزایی داشته باشد.
روش
همانطور که پیشتر اشیاره شید ،فرآینید تحقییق از دو بخیش
دادهکاوی و ایجاد پایگاه دانش توسط آنتولیوژی تشیکیل شیده
است .شکل  ،2فرآیند طراحی و پیادهسیازی در ایین تحقییق را
نشان داده است .در بخش دادهکاوی ،درخت تصیمیم بیه دلییل
تولید قوانین برای آنتولوژی و داشتن دقت باال نسیبت بیه سیایر
الگوریتمهای دستهبندی در دادهکاوی انتخاب شده است .بیرای
انجییام اییین تحقی یق از متغیرهییای موجییود در بانییک UCI
 Machine Learning Repositoryاسییتفاده شییده
است .بعد از طراحی میدل مبتنیی بیر درخیت تصیمیم ،از روی
برگهای -درخت تولید شده و همچنین قیوانین ایجیاد شیده از
روی این درخت میتوان کودکان اوتیسیم و سیالم را تشیخیص
داد .این قوانین بر مبنای اگر -آنگاه میباشند .فیاز دوم تحقییق
مربوط به ساخت آنتولوژی و ایجاد پایگیاه دانیش مییباشید .از
روی اطالعات مربوط بیه بیمیاران و همچنیین عالئیم بیمیاری
برای هیر کیودک ،آنتولیوژی مربوطیه بیا اسیتفاده از نیرمافیزار
 Protegeایجاد میشود .کلییه کیال سهیا و خصوصییات الزم
جهت برقراری ارتباط بین اعضای کال سها در آنتولیوژی ایجیاد
میشوند .سپس ،قوانین تولید شده از درخت تصیمیم بیه شیکل
 SWRLجهت تفسیر در مفسر آنتولوژی تبدیل میشیوند .ایین
تبدیل دستی نبوده و با اسیتفاده از مبیدلی کیه توسیط اعضیای
گروه به کمک نرمافزار متلب پیادهسازی شده است بیه صیورت
خودکار انجام میگیرد .در نهایت ،با اسیتفاده از مفسیر ،Drool
قوانین موجود در آنتولوژی جهیت تشیخیص کودکیان اوتیسیم
تفسیر میشوند.
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[ ]20با استفاده از دستهبندی اطالعات بیر اسیا س سین افیراد و
روشهییییای مختلییییف انتخییییاب مشخصییییه از جملییییه:
Mutual Information،Spearman ،Concatenation
و  Covarianceو الگوریتم  SVMبه ترتیب بیه دقیت (،%01
 %08 ،%20 ،%19و  )%92و حساسیت (،%02 ،%08 ،%08 ،%92
 )%92رسیییدند Subbaraju .و همکییاران [ ]29بییه تشییخیص
بیماری اوتیسم با استفاده از الگوریتم  SVMپرداختنید .در ایین
تحقیق اطالعات در  2دسیته براسیا س سین افیراد طبقیهبنیدی
شدهاند که شیامل (خیانم ≥  ،20آقیا ≥  ،20خیانم < 20و آقیا
< )20اسییت .نتیجییه اییین تحقیییق بییه ترتیییب دقییت (،%01/2
 %92 ،%20/1و  )%02/2رسیده است .در مطالعه Chowdhury
و  ]38[ Irajبییا اسییتفاده از الگییوریتمهییای ،Naïve Bayes
،Gradient Boosting ،Logistic Regression ،kNN
 Decision Tree ،SVMو  MLP Classifierو بانییک
اطالعاتی  ASD Testبه تشخیص بیماری با استفاده از هوش
مصنوعی پرداختند که بهترین نتیجه مربوط به الگوریتم SVM
است که دقت  %92را به همراه داشته است .با وجیود ایین کیه
الگوریتم ( MLP)Multilayer Perceptronدقیت بیاالتری
یعنی  %288را داشته؛ اما بیه دلییل  Precision ،AUCو F1
پایین این الگوریتم نتیجه ارزیابی الگیوریتم  SVMمطلیوبتر
بوده است .در مطالعیه  Musaو همکیاران [ ]32بیا اسیتفاده از
دیتاسییت  AQ-10و الگییوریتمهییای ،Random Forest
 Decision tree J48،Naïve Bayesو  SVMبیییه
تشییخیص بیمییاری روی افییراد در سیینین کییودکی و نوجییوانی
پرداختهاند که نتایج برای همه الگوریتمهای ذکیر شیده بسییار
مناسب است .نتیجه ارزیابی ایین الگیوریتمهیا دقیت و صیحت
 %288را به همراه داشته است .برخی محققین جهت تحقیق بیر
روی بیماری اوتیسم از آنتولیوژی اسیتفاده کیردهانیدGalán- .
 Menaو همکاران [ ]32آنتولیوژی جهیت تشیخیص بیمیاری
اوتیسم برای  32کودک را توسیعه دادنید .ایین سیسیتم جهیت
تشخیص بیماری در کنار آنتولوژی از ابزارهای هوشمند دیگری
کمک گرفت .محققان دیگری [ ]33سعی داشتند تا با استفاده از
آنتولیییوژی  GENکیییه دارای اطالعیییاتی سیییاختاریافته و
قابلپردازش از عملکرد ژنها و محصوالت ژنتیکی میباشد ،بیه
تشخیص بیماری اوتیسم کمک کنند .همچنین آنتولوژی موجود
در مطالعه  Tuو همکاران [ ]32قابلییت تشیخیص بیمیاری را
نییدارد و فقییط جنبییه تحقیقییاتی داشییته و قابییل اسییتفاده بییرای
تکنسیینها و افراد درمیانگرا و پیزشکان نییست .در رابیطه بیا
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شکل  :3مراحل انجام تحقيق

جامعه آماري و آمادهسازي داده
جامعه آماری این پژوهش از مجموعیه داده غربیالگری اوتیسیم
کودکان ( )Autism Screening Childrenکیه از مخیزن
 UCIکه مرجعی برای دادههیای ییادگیری ماشیین مییباشید
انتخاب گردیده است .تعداد  292نمونه داده در ابتدا در دسیتر س
است که  22ویژگی برای تشخیص اوتیسیم در کودکیان میورد
استفاده قرار میگیرد 28 .مورد از این ویژگیها در واقع پاسخ بیه
سؤاالتی در رابطه با عالئم کیودک مییباشید کیه در جیدول 2

نمایش داده شدهاند 22 .ویژگیی دیگیر شیامل سین ،جنسییت،
قومیت ،داشتن بیمیاری زردی در بیدو تولید ،سیابقه اوتیسیم در
خانواده ،کشور محیل اقامیت ،اسیتفاده از اپلیکیشین تشیخیص
بیماری ،مجموع نتیجه ،گروه سنی ،نسبت فرد پر کننیده پاسیخ
نامه ،اوتیسم و پاسخ بیه عالئیم کیودک مییباشید .نیوع همیه
ویژگیهای موجود در جدول  ،2از نوع باینری میباشند .در واقع
پاسخ به هر سؤال در صورت مثبت بودن مقدار  2و در غیر ایین
صورت مقدار  8را به خود میگیرد.

جدول  :3مجموعه سؤاالت تشخيص اوتيسم
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توضيحات
او معموالً متوجه صداهای کمی میشود که دیگران نمیشود.
او معموالً روی کلیات تمرکز میکند تا جزئیات کو ک
او میتواند در گروه های اجتماعی به سادگی مکالمات ندین نفر را دنبال کند.
او به راحتی میتواند از فعالیتی به فعالیت دیگر مشغول شود.
او نمی داند گونه به مکالمه با دوستانش ادامه دهد.
او مکالمههای اجتماعی را به خوبی انجام میدهد.
وقتی که او داستان میخواند برایش سخت است که هدف شخصیتها و احساسات آنها را درک کند
وقتی او در پیش دبستانی بود از انجام بازیهایی که شامل نقش بازی کردن همراه با دوستانش میشد ،لذت میبرد.
او تنها با نگاه کردن به دیگران به راحتی میتواند بفهمد که آنها ه فکر میکنند و ه حسی دارند.
برای او سخت است که دوستان جدید پیدا کند.

بهار  ،3043دوره نهم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

طراحی و پيادهسازي فاز دادهكاوي
با توجه به ساختار داده و نوع ویژگیها و نیاز به داشتن خروجی
به صورت قانون ،درخت تصمیم برای این مطالعه انتخاب شد.
برای مدل کردن ،از نرمافزار رپیدماینر نسخه  9.9استفاده شده
است [ .]32این نرمافزار دارای ابزاری مانند " "Split Data
میباشد که با استفاده از آن دادهها را به دو قسمت تقسیم
میشود .قسمت اول که  %08دادهها ( 232رکورد) را شامل
میشود جهت آموزش مدل به کار گرفته شد و قسمت دوم که
 %28دادهها بود برای تست مدل ساخته شده به کار گرفته شد.

سپس برای بهینه سازی مدل و باال بردن سرعت محاسبات از
ابزار دیگری به نام  Chi-Squaredاستفاده شده است [.]31
این ابزار برای هر ویژگی وزنی را محاسبه میکند که گویای
اهمیت نقش آن ویژگی می باشد .پس از محاسبه وزن
ویژگیها ،تمامی مقادیر از زیاد به کم مرتب شدند (شکل  )2و
از میان آنها هارده ویژگی نخست که باالترین وزن را داشتند
انتخاب شدند .در نمودار زیر وزن های محاسبه شده به صورت
درصدی نمایش داده شدهاند.

شکل  :2وزنهاي مناسب هر ویژگی

مدل درخت تصميم
برای مدلسازی بر اسا س درخت تصمیم باید متغیرهای
متعددی از جمله معیار ساخت درخت "  ،"Criterionحداقل
بهره " ،"Minimal Gainحداکثر عمق "Maximal
 ،"Depthحداقل سایز تقسیم " "Minimal Size of Split
را مقداردهی کرد .در ادامه فرآیند مقدارهای انتخابی برای

متغیر های مذکور توضیح داده خواهد شد .پارامترهای مربوط به
درخت تصمیم برای حالت های متفاوت ساخته شد و در هر مورد
دقت مدل ساخته شده با دادههای یکسان بررسی شد و در
نهایت حالت  Gini Indexبا دقت  92/03درصد مطابق
جدول  ،2انتخاب گردید.

جدول  :2پارامترهاي درخت تصميم
پارامتر
Gain Ratio
Gini Index
Information Gain

مورد بعدی تعیین حداکثر عمق درخت می باشد .باید به این
نکته توجه داشت که تعین مقدار بهینه برای عمق میتواند
تعداد محاسبات را برای مدلسازی کاهش دهد و از طرفی از
پیچیدگی بیدلیل مدل جلوگیری کند .طی ده مرحله مقدارهای
سه تا دوازده برای مدل امتحان شد .در هر مرحله دقت مدل
31

19/83
38/67
19/38
31/77

بررسی شد .تغییر رفتار مدل را میتوان به وضو در شکل 3
دید .مدل ایجاد شده ،بهترین دقت را در عمق هشت از خود
نشان داد و بعد از آن افزایش عمق دیگر تأثیری در دقت مدل
نداشت؛ بنابراین عدد هشت برای عمق مدل انتخاب گردید.
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Accuracy

مقدار

شيشه چی و بنی هاشم

تركيب داده كاوي و وب معنایی براي تشخيص اوتيسم

شکل  :1تغيير عمق درخت

در نهایت پس از ساخت مدل درخت تصمیم که در شکل 2
نمایش داده شده ،مرحله آزمایش مدل جهت اطمینان از کارایی
به دو روش آزمایش شد .در روش اول دادهها به نسبت هشتاد و
بیست درصد به ترتیب برای آموزش و آزمایش مدل استفاده
گردید .در این حالت بهترین مقدار دقت  92/03درصد بود .در
روش دوم از روش  10 fold Cross Validationاستفاده
شد .در این روش دادهها به ده قسمت تقسیم میشوند و هر

دفعه یک قسمت به عنوان داده آزمایش به مدل خورانده
میشود .سپس در نهایت میانگین دقت اعالم میگردد که در
مورد مدل مذکور مقدار دقت  2/81 - /+ 98/22درصد شد.
همچنین متغیر های درستی " 93/21 "Precisionدرصد و
فراخوان مجدد " 01/22 "Recallدرصد را نشان داد که
مقادیر قابل قبولی هستند.

استخراج قوانين
تعداد  22برگ موجود در درخت تصمیم نشان دهنده شروط
تشخیص کودکان سالم از اوتیسم میباشد .نرم افزار رپیدماینر،
ماژولی جهت تبدیل درخت تصمیم به قوانین دارد که به کمک
آن قوانین مربوط به این مدل استخراج شد .تعدادی از این

قوانین در شکل  2نمایش داده شدهاند .در این قوانین ،خروجی
صفر ( ) 8برای هر قانون به منزله سالم بودن کودک و نمایش
عدد یک ( )2در خروجی نشان دهنده مبتال بودن کودک به
اوتیسم میباشد.
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شکل  :0درخت تصميم ایجاد شده

بهار  ،3043دوره نهم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

شکل  :1قوانين استخراج شده از درخت تصميم

31
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طراحی و پياده سازي پایگاه دانش مبتنی بر آنتولوژي
آنتولوژی یک ویژگی صریح و واضح از مفهومسازی میباشد
که ارتباطی بین یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برقرار
میکند [ .]32یکی از خصوصیات بارز و اصلی آنتولوژی
اشتراکگذاری دانش و استفاده مجدد از دانش میباشد که در
سیستمهایی با دادههای زیاد ،استفاده از آنتولوژی راهحل
مناسبی میباشد [ .]30کال سها ،صفات ،خصوصیات و
نمونه های موجود در هر کال س از جمله مواردی هستند که باید
در آنتولوژی تعریف شوند .در این تحقیق از  Protégé 5برای
ساخت آنتولوژی استفاده شده است [ .]39یک کال س
مجموعهای از ندین نمونه با خصوصیات مشترک میباشد که
نمونه های موجود در کال س در واقع یکسری مفاهیم را نمایش
میدهند ،Tbox .در واقع شامل کلیه بدیهیات ( )axioms
موجود در آنتولوژی میباشد که در حین لود شدن آنتولوژی
مورد استفاده قرار میگیرند ،Abox .شام ل همه نمونههای
موجود در آنتولوژی و ارتباطات بین آنها می باشد .کال سهای
موجود در آنتولوژی مربوط به این تحقیق شامل HasOtism,
 NoOtism,Patientsو  Featureمیباشند .کال س

 Patientsشامل همه کودکانی می باشد که ممکن است سالم
باشند و یا بیمار .کال س  featuresدر واقع کلیه متغیرها و کل
 22ویژگی را شامل می شود که برای هر کودک متفاوت است.
بعد از تفسیر قوانین ،کودکانی که سالم تشخیص داده شدند در
کال س  NoOtismو آنهایی که بیمار تشخیص داد در
کال س  HasOtismقرار خواهند گرفت.
خصوصیات در واقع نمونهها را از کال س های متفاوت را به هم
ربط میدهد و یا این که به نمونهها ،مقادیری را انتساب
میدهد .بهعنوانمثال ،به ازای هر کدام از  28سؤالی که در
رابطه با هر کودک مطر می شود ،پاسخ مربوطه به کمک یک
نوع ارتباط تعریف شده به کودک مورد نظر اختصاص داده
میشود .کلیه خصوصیات تعریف شده در این آنتولوژی در
جدول  ، 3نشان داده شده است .این خصوصیات بر اسا س نیاز
مدل تعریف شده اند که در واقع رابطه مستقیمی با متغیرهای
انتخابی در درخت تصمیم دارد .متغیرهای انتخابی در واقع
همانطور که اشاره شد بر اسا س وزن و اولویت استفاده انتخاب
شدهاند.

شيشه چی و بنی هاشم

تركيب داده كاوي و وب معنایی براي تشخيص اوتيسم
جدول  :1خصوصيات تعریف شده در آنتولوژي
خصوصيات تعریف شده در آنتولوژي
HasJaundice
 IsScore1 IsScore10تا
Otism

توضيحات
نشان می دهد کودک زردی داشته یا خیر)2/8( .
مقدار عددی مربوط به پاسخ سؤال اول تا سؤال دهم (جدول )2
بعد از تفسیر قوانین ،اگر کودک دارای اوتیسم بود  2وگرنه 8

روشهای متعددی برای ارزیابی و تأیید درستی آنتولوژی وجود
دارد که یکی از پرکاربردترین آنها ارزیابی به کمک افراد خبره
میباشد [ .]28در این تحقیق از دو فرد خبره برای ارزیابی
آنتولوژی استفاده شد .یکی روانشنا س و متخصص بیماری
اوتیسم و دیگری خبره در مهندسی آنتولوژی .فرد خبره در
زمینه اوتیسم تأ کید بر درستی مفاهیم پزشکی به کار برده شده
داشت و فرد متخصص در زمینه آنتولوژی ،بردرستی ساختار
 Aboxو  Tboxو همچنین نحوه درست برقراری ارتباطات
تأکید الزم را داشت .در نتیجه تأییدات هر دو فرد خبره میتوان
به درستی مفهومی ،ساختاری و معنایی آنتولوژی اشاره کرد.
توليد و تفسير قوانين در آنتولوژي

همانطور که اشاره شد فرمت قوانین در آنتولوژی بر مبنای
( OWL )Web Ontology Languageو به شکل
 SWRLمیباشند [ .]22مفسر قانون استفاده شده در
 Protege5به نام  Droolمیباشد که قوانین را تفسیر کرده و
دانش و حقایق جدید به پایگاه دانش اضافه میکند .در این
تحقیق ،قوانین استخراج شده از مدل درخت تصمیم به شکل
 SWRLتوسط مبدلی ،تبدیل و در آنتولوژی ذخیره میشوند.
این مبدل با متلب پیاده سازی شده است که خط به خط قوانین
درخت تصمیم را خوانده و به شکل  SWRLتبدیل میکند .به
عنوان نمونه 2 ،قانون از  22قانون متناظر با درخت تصمیم و
آنتولوژی در شکل  1نمایش داده شده است.

Journal of Health and Biomedical Informatics 2022; 9(1): 12-24

31

] [ Downloaded from jhbmi.com on 2023-01-10

شکل  :1تبدیل قوانين از درخت تصميم به SWRL
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نتایج
 ]22[ Droolبه عنوان یک مفسر در پایگاه دانش شروع به
تفسیر قوانین کرده و یکسری بدیهیات و دانش جدید را به

پایگاه دانش اضافه میکند .خروجی این تفسیر نشان دهنده
افراد بیمار و سالم است که شکل  2گویای بخشی از این تفسیر
میباشد.

همانطور که اشاره شد دو کال س  NoOtismو HasOtism

در برگیرنده کودکان سالم و بیمار بعد از تفسیر آنتولوژی به
ترتیب میباشند .در شکل  2قسمت "الف" هنوز  Droolبه
عنوان مفسر قانون اجرا نشده است و دو کال س  NoOtismو
 HasOtismخالی از کودک هستند درحالی که در قسمت
"ب" مفسر اجرا شده و هر دو کال س مورد نظر شامل یکسری
24

کودک میباشند .بر اسا س قوانین اجرا شده منطبق بر عالئم
کودک ،کال س  NoOtismشامل کودکان با شناسه
 P1,P10,P13,P3و  P6و کال س  HasOtismشامل
شناسه ها ی  P12, P2,P4,P5و  P8میباشد .حال باید دید
که آیا این خروجی معادل با خروجی درخت تصمیم میباشد و
مدل طراحی شده را تأیید میکند؟
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شکل  :1قسمتی از نتيجه خروجی آنتولوژي

تركيب داده كاوي و وب معنایی براي تشخيص اوتيسم

برای تأیید نتایج به دست آمده در آنتولوژی و همچنین درستی
مدل درخت تصمیم ،مقایسه خروجیها برای تعدادی کودک به
عنوان نمونه در جدول  2نشان داده شده است .این جدول
شامل  3ستون میباشد که ستون اول از سمت راست تشخیص

شيشه چی و بنی هاشم

اوتیسم توسط آنتولوژی ،ستون دوم تشخیص اوتیسم به وسیله
درخت تصمیم (عدد  8نشاندهنده سالم بودن و عدد
2نشاندهنده بیمار بودن) و ستون سوم شناسه کودک را نمایش
میدهد.

جدول  :0مقایسه خروجی آنتولوژي و درخت تصميم
تشخیص اوتیسم در آنتولوژی
اوتیسم ندارد (موجود در کالس )NoOtism
اوتیسم دارد (موجود در کالس )hasOtism
اوتیسم ندارد (موجود در کالس )NoOtism
اوتیسم دارد (موجود در کالس )hasOtism
اوتیسم دارد (موجود در کالس )hasOtism
اوتیسم ندارد (موجود در کالس )NoOtism
اوتیسم دارد (موجود در کالس )hasOtism
اوتیسم ندارد (موجود در کالس )NoOtism
اوتیسم دارد (موجود در کالس )hasOtism
اوتیسم ندارد (موجود در کالس )NoOtism

به عنوان نمونه برای کودکی با شناسه  ،P1تشخیص اوتیسم
توسط آنتولوژی رد شده و کودک را در کال س NoOtism
قرار داده است .همچنین عدد  8در ستون دوم ،نشان دهنده رد
بیماری اوتیسم برا ی این کودک توسط درخت تصمیم میباشد.
همانطور که دیده میشود ،نتایج کامالً متناظر با هم بوده و
خروجی آنتولوژی خود تأییدی بر درستی مدل درخت تصمیم و
بالعکس میباشد.

0
9
0
9
9
0
9
0
9
0

P8
P10
P12
P13

برای مثال دادهکاوی می تواند به ایجاد تشخیص یا تجویز
درمان کمک کند ،ولی هنوز نتوانسته است جایگزین
مهارتهای تجربی پزشکان گردد .درخت تصمیم به عنوان
یکی از الگوریتمهای دادهکاوی دارای خروجی به صورت قوانین
میباشد که میتواند در کنار آنتولوژی به عنوان یک ساختار
معنایی به خوبی ایفای نقش کند .تعداد رکودهای به کار برده
شده در این تحقیق  292رکورد بودند که تعداد  232رکورد به
عنوان  %08رکوردها در مدل درخت تصمیم استفاده شدند.
آنتولوژی ایجاد شده در این تحقیق تأیید میکند که آیا فرد
موردنظر دارای بیماری اوتیسم است و یا خیر .همان طور که
پیشتر اشاره شد تعدادی از محققین با استفاده از آنتولوژی و
الگوریتمهای دادهکاوی به صورت مجزا بر روی بیماری اوتیسم
کار کردهاند ،ولی بارزترین تفاوت که در واقع نوآوری تحقیق
هم به حساب میآید ارائ ه ساختاری ترکیبی از وب معنایی و
دادهکاوی میباشد تا در کنار قدرت دادهکاوی جهت تشخیص
بیماری بتوان از قابلیت های آنتولوژی جهت اشتراکگذاری و
قابلیت استفاده مجدد سی ستم استفاده کرد .بیشتر سیستمهای
موجود از روش دادهکاوی استفاده کردهاند و به ندرت مبتنی بر
آنتولوژی هستند .یکی از سیستمهای مبتنی بر آنتولوژی []32
قابلیت تشخیص بیماری را ندارد و فقط جنبه تحقیقاتی داشته و
قابل استفاده برای تکنسین ها و افراد درمانگرا و پزشکان
نیست .سیستم دیگری که قابلیت تشخیص بیماری را دارد
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بحث و نتيجهگيري
با توجه به اهمیت بیماری اوتیسم در کودکان باید راههای
تشخیص این بیماری را وسعت داد تا بتوان با تشخیص زود
هنگام ،پیشرفت آن را کندتر کرد .در عصر حاضر ،دادهکاوی
توانسته با الگوریتمهای تشخیص بیماری کمک شایانی را در
علم پزشکی داشته باشد .دادهکاوی در کنار پایگاه دادههای
جدید ،علیرغم حجم عظیمی از دادهها و رشد سریع آنها ،بستر
الزم برای مدیریت و دسترسی مؤثر به این حجم از داده را
آسان کرده است .اگر ه محدودیتها یی هم وجود دارد که
دادهکاوی قادر به انجام آنها نیست به عنوان نمونه ،همه
الگوهای یافت شده از این طریق درست و دقیق نیستند و برا ی
استفاده از یک الگو و اطمینان به آن ،الگوی موردنظر باید
منطقی و در عمل قابل اجرا باشد؛ بنابراین دادهکاوی نیازمند
مداخالت انسانی برای بهکارگیری دانش استخراج شده است.

تشخیص اوتیسم در درخت تصمیم

شناسه کودک
P1
P2
P3
P4
P5
P6

 شماره اول، دوره نهم،3043 بهار

اوتیسم به کار گرفته شود تا بتوان کمک شایانی در تشخیص
این بیماری و کاهش رشد این بیماری در کودکان بیمار داشته
 از جمله کاستیهای این تحقیق میتوان به عدم ارائه.باشیم
روشهای درمانی برا ی بیماران اشاره کرد که در نظر است در
آینده روی این موضوع کار کرده و آنتولوژی سیستم را برا ی
.انجام این فاز توسعه داده شود
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Introduction: Autism is a nervous system disorder, and since there is no direct diagnosis for

it, data mining can help diagnose the disease. Ontology as a backbone of the semantic web,
a knowledge database with shareability and reusability, can be a confirmation of the
correctness of disease diagnosis systems. This study aimed to provide a system for
diagnosing autistic children with a combination of semantic web and data mining.
Method: Data is taken from the UCI database. There were a total of 292 data records
available of which 80% (234 records) were used for modeling through the decision tree.
Knowledge about patients and autism disease was presented via ontology using the Protégé
5 software. The ontology has four classes and 12 properties to communicate between the
individuals in the classes. The rules extracted from the decision tree were transformed into a
comprehensible form (SWRL) for interpretation in the ontology using a converter.
Results: Whether the child is healthy or not can be determined by the rules obtained in the
decision tree. In addition, the output of the ontology using the interpretation of 25 rules
confirmed the diagnosis of an Autistic child using the decision tree. The evaluation of the
ontology also confirmed its correctness.
Conclusion: According to the similarity between the result of the ontology and the decision
tree regarding the diagnosis of the disease, the accuracy of the proposed method can be
emphasized.
Keywords: Autism, Data Mining, Decision Tree, Ontology, Rule-based System
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