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 یادورهمتناوب  هاییماریبپزشکی برای  یکاوداده یهاروش
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 رانیفردوس، ا ،یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس یدانشجو-1

 رانیفردوس، ا ،یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس یدانشجو-2

 رانیفردوس، ا ،یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس یدانشجو -3

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس، ایران-4

 یدهچک

استخراج روابط  بهبهداشت و درمان است که  یحوزهتحقیقاتی در  یینهزمپزشکی یک  یکاوداده

تشخیص  ازجملهپزشکی، خدماتی  یهاداده. کاوش در پایگاه کندیمالگوها کمک  ینب پنهان

ه عالئم مربوط ب یهاداده. در دنیای پزشکی امروز، بردارددر پزشکی، اتخاذ تصمیمات آگاهانه و... را 

کمکی برای تشخیص این  یهاروشو نتایج  هستندگوناگون  هاییماریب مبتالبهکه  یبیماران

دخیل توسط فرد دشوار  یهاجنبه، تحلیل تمام شودیم، بسیار زیاد است. این علت باعث هایماریب

 بینییشپدر اینجا نیاز به یک سیستم مکانیزه برای کمک به کشف الگوهای موجود و  .شود

کاوی پزشکی وجود دارد. ما در این  درداده. نواحی تحقیقاتی زیادی شودیمرخدادهای آتی احساس 

. یدداریمتأک یادورهمتناوب  هاییماریب یافتن یهاروش، یا یکاوداده یهاروشمقاله بر روی 

 تصوربهرا دوره مکرر گویند. الگوهایی که  دهدیمالگویی را که در فواصل زمانی منظم رخ 

. به این منظور ما کندیم، به مردم نگران برای گرفتن تصمیمات آگاهانه کمک شودیمتکرار  یادوره

به کار  یادورهمتناوب  هاییماریبپزشکی، برای کشف  یکاودادهمختلفی را که در  یهاروش

 .کنیمیم وتحلیلیهتجزرا  رودیم

 ای متناوبپزشکی، الگوه یکاوداده، یکاوداده واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و مدیریت داده، شامل  یآورجمععالوه بر  یکاوداده. باشدیم هاداده، شامل استخراج دانش از حجم عظیمی از یکاوداده

، دهدیمکه در فواصل زمانی منظم رخ  ییهاداده، اغلب به یادوره. الگوهای متناوب شودیمو پیشگویی نیز  لیوتحلهیتجز

 دارند. گرایش

هستند که در یک مجموعه داده با فرکانسی بیشتر یا مساوی  ییساختارها ریزیا  هایتوال، هاتمیآای متناوب، مجموعه الگوه

، برای پشتیبانی یادورهالگوهای متناوب  معموالًاست، تکرار شده باشند.  شدهنییتعیک حد آستانه  عنوانبهآنچه توسط کاربر 

 کاویدن برای بار نخستین متناوب، یهاتمیآ مجموعه کاوش مفهوم .رندیگیمرا در نظر  ییهاتیمحدود شینهبیینه و تناوب مک

 همه مجموعه I = {i1,i2,...,im} که دیکن فرض .(Agrawal et al,1993) قرار گرفت موردتوجه تراکنش یهاگاهیپا در اطالعات

 متناوب ،است Iاز مجموعه  تمیآ kکه شامل  αیتمی آ-kآیتم  مجموعه .باشد Dمانند  تراکنش، پایگاه یک در موجود یهاتمیآ

 یک θ تعریف، این در .نباشد کمتر | θ | D هستند از αمشتمل بر که D موجود در یهاتراکنش اگر تعداد تنها و اگر بود خواهد

             است Dدر  موجود یهاتراکنشتعداد |D| و شودیم نامیده کمینه پشتیبانی که توسط کاربر است شدهنییتع یآستانه حد

، با در یادنباله یدادهپایگاه کشف الگوهای متوالی را یافتن تمام الگوهای متوالی مکرر در یک  .(2931سهرابی، کریم )محمد

 .دست داشتن پشتیبانی کمینه گویند

 صورت است: 9ما به  تکرارشوندهانواع الگوهای 

، مثل نان و پنیر. در این دسته شودیمخریداری  کراتبهارد، اقالمی را گویند که از مو یادسته (:Itemsetاز موارد ) یادسته-2 

 یعنی مهم نیست که ابتدا در سبد خرید ما پنیر گذاشته شود یا شیر.؛ ترتیب مهم نیست

شارژی شخصی ابتدا یک موس وایرلس سپس یک باتری  مثالً(: که در این دسته ترتیب مهم است. subsequenceزیر دنباله )-1

 .خردیمو سپس شارژر 

غیرخطی  صورتبه یتردهیچیپساختار  صورتبهترتیب مهم است، بلکه  تنهانه(: در این دسته substructure) ساختار ریز-9

 .باشدیماز جنس سلسله مراتبی  هارابطهرا نشان دهیم. در درخت ترتیب نداریم و  هاآن میتوانیممانند درخت 

، وب، مخابرات، پزشکی، بیمه و... اشاره یفروشخردهبه کاربردهای آن در  توانیمالگوهای متوالی،  شفکاربردهای ک ازجمله

، ممکن است به هانشانهاز عالئم و  یادنبالهکمک کند.  هایماریببه پزشکان در تشخیص  تواندیمکرد. کشف الگوهای متوالی 

رمان زودتر آن، از پیشرفت آن جلوگیری کنند. مطالب زیر را در تشخیص بیماری خاصی منجر شود و درنتیجه پزشکان با د

 مقاله شرح خواهیم داد:

 .شودیمدر حوزه بهداشت و درمان استفاده  یادورهمتناوب  یهایماریبپزشکی که برای کاوش  یکاوداده یهاروش الف(

 مرتبط هستند. یادورهب کاوش الگوهای متناو که باپزشکی  یکاودادهمرتبط با  یهالیوتحلهیتجز ب(

 یادورهمتناوب  یهایماریب خصوصبهکاوی پزشکی  دادهیروبر  بعد در بخشرح زیر است: ساختار مقاله به ش یادامه

از  یاخالصه هانتها بدر . دهیمیمقرار  وتحلیلیهتجزرا مورد  یادورهکاوش الگوهای متناوب  سپس. میدهیممطالعاتی را انجام 

 .کنیمیماشاره و کارهای آینده  گیرییجهنت سپس ،هایافته

 

 کارهای مرتبط

 .میدهیممطالعاتی را انجام  یادورهدر این قسمت بر روی الگوهای متناوب 

(surana et al,2012 )را ارائه « اه داده مبادالتیدر پایگ یادورهبرای کاوش الگوهای متناوب  مؤثریک روش »با عنوان  یامقاله

ارائه  یادورهبرای کاوش الگوهای متناوب « maxCPF-Tree»جدید به نام  یکاودادهدر این مقاله یک روش . کرده است

. دو شودیممتعدد، مربوط به دوره تناوب و پشتیبانی کمینه ساخته  هاییتمحدودبا « maxCPF-Tree». این الگوریتم شودیم

 Minsup. کنندیممقادیر این دو پارامتر خروجی الگوریتم را تعیین  است. 1maxprdو  2minsupپارامتر مهم در این الگوریتم 

                                                           
1 -minimum support 
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بیشترین زمان اختالف  Maxprdو  پایگاه داده باید ظاهر شود را کنترل می کند یک الگو را که در یهاتراکنشحداقل تعداد 

 یادورهمدل اصلی الگوهای متناوب ( surana et al,2012. در )کندیمبین دو حضور متوالی یک الگو در پایگاه داده را کنترل 

یک مجموعه آیتم( گوییم. یک )را یک الگو   I xباشد،  هایتمآاز  یامجموعه xاگر  I={i1,i2,…,in}:است روبرو صورتبه

توسط  maxprdو  minsupیک الگو است. دو پارامتر  Yشماره تراکنش و  دهندهنشان tidیک تاپل است که  t=(tid,y)تراکنش 

 .شودیمکاربر تعیین 

 
 (surana et al,2012) یزمان مهری مبتنی بر هاتراکنش(: 1جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (surana et al,2012ی داده و کاوش الگو )هاتراکنش(: نمایش 2جدول )

 
 

به ترتیب تعداد پشتیبانی و  Pو  S( است. 2برای پایگاه داده جدول ) یادورهکاوش الگوهای متناوب  دهندهنشان( 1جدول )

و  MCPF9 یهامدلمبتنی بر روش اصلی،  ،شدهاستخراجالگوهای  III,II,Iبا عنوان  یهاستون. دهدیمتناوب را نشان 

MAXCPF  هر تراکنش با یک  .گیریمیمرا در نظر  هاتراکنش( یک پایگاه داده 2. در جدول )دهدیمرا به ترتیب نمایش

. برچسب زمانی، زمان وقوع تراکنش باشدیمزمانی آن تراکنش نیز  برچسبکه  شودیم( نمایش داده tid) ردفمنحصربهشناسه 

، 5، 9، 2 های tid. این الگو در وجود دارد است،الگو یک در آن  {a,b}که  I={a,b,c,d,e,f,g,h}. مجموعه آیتم دهدیمرا نشان 

 روبرو صورتبهتناوب این الگو نیز  یهادوره. باشدیم s(a,b)=[T{a,b}]=5و  T{a,b}={1,3,5,7,9}بنابراین ؛ دهدیمرخ  3و  7

 دهندهنشان tl=10و  تراکنش اول یدهندهنشان ti=0که 2(=9-7), 2=(7-5), 2(=5-3), 2(=3-1), 1(=1-ti) ,(tl-9=)1  :باشدیم

. باشدیم per(a,b)=maximum{1,2,2,2,2,1}=2با برابر  {a,b}. دوره تناوب باشدیم هاتراکنشآخرین تراکنش در پایگاه داده 

است، زیرا  یادورهیک الگوی تناوبی  {a,b}در نظر گرفته باشد، الگوی  1و  4را به ترتیب  maxpralو  minsupاگر کاربر 

per(a,b)<maxprd, s(a,b)>minsup. 

(Chen and Liu,2011) هاآن. اندکردهرا ارائه « بیولوژیکی یدنبالهدر  الگوریتمی برای کاوش الگوهای متناوب» بانام یامقاله 

. کنندیمو سپس درخت پیشوند را برای کاوش الگوهای اصلی متناوب اجرا  کنندیمابتدا یک مفهوم به نام الگوی اصلی معرفی 

                                                                                                                                                                                     
2 -maxinum periodicity 
3 -multiconstraint periodic Frequent 
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و نتایج را با  دهدیمود کردند که کار این الگوریتم این است که کاوش را بهب یگذارنام FBPM»4»این الگوریتم را به نام  هاآن

 است. شدهدادهنشان  9. مفهوم الگوی اصلی همراه با داده در جدول دهدیمارائه  یدقت باالتر
 

 (Chen and Liu,2011)(: نمایش الگوهای اصلی 3جدول )

 
 

 توانیمیم، کنیمیمص را مشخ sتمام الگوهای اصلی یک دنباله مانند  ینکهبعدازا که نویسیمیم گونهینا 9برای توضیح جدول 

ان جستجو در کاهش زم منظوربهالگوهای اصلی را با توجه به ترتیب لغات  یهمهیک جدول از این الگوهای اصلی بسازیم. ما 

 aجه به باشد، الگوهای اصلی آن با تو {a,b,c}=که  s={bacaabcbab} یدنبالهبرای  مثالعنوانبه. کنیمیمجدول مرتب 

نشان داده  s یدنبالهالگوهای اصلی  9جدول  در . ab”aS(3)=”abcb” , aS,(2)=”a” aS, (1)=”ac”aS”=(4)روبرو است:  صورتبه

 locالگوی اصلی و  sxکه  شودیمنشان داده  (sx,loc) صورتبه. در این جدول، هر ورودی یک رکورد است که شودیم

قرار بگیرند برای فرایند  مورداستفاده. این الگوهای اصلی قبل از اینکه باشدیم sدر  sxموقعیت ابتدایی  یدهندهنشان

 ،. درخت پیشوند الگوهای اصلیکنندیمتولید  sو یک درخت پیشوند برای الگوهای اصلی  شوندیمجستجوی بیشتر ذخیره 

یک  یدهندهنشانی و هر لبه در مسیر الگوی اصل یدهندهنشاناست که در آن مسیر ریشه به برگ  T داریشهریک درخت 

بیاید. برای الگوهای اصلی  به دستدر مسیر ریشه به برگ  هایررشتهزبا پیوستن تمام  تواندیماست. الگوهای اصلی  یررشتهز

 ایجاد کنیم. شودیمنمایش داده  2یک درخت پیشوند که در شکل  توانیمیم، 9جدول 

 

 
 S (Chen and Liu,2011)ش الگوهای اصلی دنباله درخت پیشوند برای نمای :(1شکل )

                                                           
4 -Frequent Biological Pattern mining 
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 هاییتموقعرا که یک مجموعه شروع  {L1,L2,…,Lk}یک مجموعه  s( هر گره 2در شکل ) شدهدادهدر درخت پیشوند نشان 

. بعد از ساختن درخت پیشوند، کاوش را بر روی ساختار درخت برای استخراج الگوهای کندیمالگوهای اصلی است را ذخیره 

. الگوریتم از کندیمنیز کمک  ایجاد الگوهای غیرمرتبط . همچنین درخت پیشوند به جلوگیری ازدهدیمانجام  یادورهمتناوب 

خاتمه  a. مسیر در درخت پیشوند در کندیمحرکت  هاگره یهمهالیه به الیه به سمت  صورتبهو  شودیمگره ریشه آغاز 

 .یابدیم

ارائه کردند که یک  BioPM»5» بانامالگوریتمی  هاآنارائه شد.  )07Yun and Yangyong,20( نوع مشابهی از این کار توسط

شامل اطالعات مفیدی  تواندیمپروتئین  یدنباله. الگوهای متناوب در باشدیماصلی  هایینپروتئبرای کاوش  مؤثرالگوریتم 

          BioPMبا  FBPM (Chen and Liu,2011)د. نتایج باش داردنبالهمانند شناسایی خانواده پروتئین و کاوش الگوهای 

(Yun and Yangyong,2007)  شوندیمبا یکدیگر مقایسه. 

 (Chen and Liu,2011). نتایج شودیمزمان محاسبات در برابر تعداد دنباله و آستانه پشتیبانی کمینه انجام  ازنظرمقایسات 

 .شودیمنشان داده  1. نتایج در شکل شودیممقایسه  (Srikant and Agrawal,1996) همچنین با الگوریتم آپریوری

 

 
 (Yun and Yangyong,2007) دو الگوریتم بر روی مجموعه داده با تعداد دنباله متفاوت یمحاسبهزمان  یمقایسه :(2شکل )

 تواندیمان اجرای دو الگوریتم بیشتری در مجموعه داده تست وجود داشته باشد زم یدنباله کهیوقتکه  بینیمیم 1در شکل 

. علت آن این است که الگوریتم کندیمعمل  BioPMاز  تریعسرپایدار است و همیشه  نسبتاً FBPMاما الگوریتم ؛ افزایش یابد

BioPM  دهدیمهزینه زمان الگوریتم را افزایش  لزوماًو  کندیمتعداد الگوهای کوتاه زیادی را در طی فرایند تکرار تولید. 

FBPM  از ایجاد تعداد زیادی الگوهای کوتاه  شودیمکه باعث  کندیمرا کاوش  طوالنی الگوهای متناوب در الگوهای اصلی

. دهدیمو زمان محاسبات را بسیار کاهش  کندیمالگوهای کمیاب را هرس  FBPMجلوگیری شود. عالوه بر این، الگوریتم 

 کاراتر است. FBPMدرنتیجه الگوریتم 

 FBPMاما الگوریتم ؛ یابدیمالگوریتم کاهش  سهکه وقتی پشتیبانی کمینه را افزایش دهیم، زمان اجرای  بینیمیم 9 در شکل

 سههزینه زمان  دهیمیمپشتیبانی کمینه را کاهش  کهیهنگامالگوریتم دیگر است.  دواز  تریعسرپایدارتر و همیشه  نسبتاً

زیرا ؛ شودیمبسیار بیشتر  FBPMو  Apriori(Srikant and Agrawal,1996)و  BioPM(Yun and Yangyong,2007) الگوریتم

، این کندیمپشتیبانی کمینه کوچک است، الگوریتم آپریوری الگوهای کوتاه و کاندیداهای غیرضروری زیادی را تولید  کهیوقت

 .ار کارآمد، سریع و پایدار استبسی FBPMبنابراین الگوریتم ؛ شودیمکار باعث افزایش زمان محاسبات و ناکارآمدی 

                                                           
5 -Bio protein Motif mining 
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 (Yun and Yangyong,2007) پشتیبانی کمینه متفاوت حدالگوریتم با  ه سه(: مقایسه زمان محاسب3شکل )

 .گیردیمقرار  مورداستفادهآوردن قوانین وابستگی  به دستگسترده در  طوربهاست که  هایییتمالگوریکی از آپریوری 

(Ilayaraja and Meyyappan,2013)  هاییماریبپزشکی برای شناسایی  یهادادهبا استفاده از الگوریتم آپریوری به کاوش 

استخراج (Srikant and Agrawal,1996) را با استفاده از الگوریتم آپریوری  دادهرخبیماری  معموالً هاآنمتناوب پرداختند. 

متناوب مختلف  هاییماریبزمانی برای استخراج  یکاودادهاز روش  (Ilayaraja and Meyyappan,2013). نویسندگان کنندیم

متناوب  هاییماریب یافتن ،تواندیمارائه دادند  هاآن، روشی که حالینباا. کنندیماستفاده  گذاردیم یرتأثکه بر روی بیماران 

 را تغییر دهد. یادوره

 یهادادهیا پایگاه  هادادهشف الگوهای وابسته به زمان از و ک هاتراکنشاز زمان انجام  اطالع ،کاوی درداده توجه به عوامل

را از سیستم  هاداده تواندیمپژوهشگر  (Ilayaraja and Meyyappan,2013)در خواهد کرد. یدترمفرا  آمدهدستبه دانش ،زمانی

 یآورجمع باشدیمریخ آزمایش نام بیمار، سن، بیماری، محل، منطقه، تا ازجمله ،که دارای جزئیات کافی اطالعات بیمارستانی

وابستگی پیدا  یهاروشمکرر را با استفاده از  هاییماریب تواندیماز سیستم اطالعات بیمارستانی،  هاداده یآورجمعکند. از 

از  ،همچنیناست.  شدهاستفاده weak یکاودادهمکرر از ابزار  هاییماریبمربوط به  یهادادهبرای کاوش این مقاله کند. در 

 است. شدهاستفادهرونیکی بیماران پرونده پزشکی الکت 2141مجموعه داده آموزشی شامل 

وقوع بیماری خاص در یک ماه  دهندهنشان tکه حرف  دهدیمماه سال را نشان  21مختلف در  هاییماریبوقوع  4جدول 

 .باشدیمخاص 

 5شکل  اییلهم. نمودار دهدیمرا نشان  گذاردیم یرتأثی بیماران بر رو هرماهکه در  هایییماریب، تعداد 4شکل  اییلهمنمودار  

که برخی از  کندیم. این نمودارها، این واقعیت را بازگو دهدیمنشان  هرماهمختلف را در  هاییماریب مبتالبهتعداد بیماران 

 .برندیمبیماران از همان بیماری در ماه خاص رنج 

و سیگار کشیدن  وزناضافهکبد،  هاییماریبقلبی،  هاییماریب ،بیماری مختلف چهارکه  دهدیمنشان  هاوتحلیلیهتجز

 دارد. یرتأثجغرافیایی مختلف  یهامکانمتناوب بر روی بیماران در  صورتبه
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 (Ilayaraja and Meyyappan,2013)هاماههای مختلف در یماریب(: نمایش 4جدول )

 
 
 

 

 
 افتدیماتفاق  هرماهکه در  هایییماریب: نمایش تعداد (4)شکل 

 

 

 هرماهدر  هایماریب مبتالبه(: نمایش تعداد بیماران 5شکل )
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 (SRIDEVI and S.RAJARAM,2013) مبادالتی ارائه  یهادادهدر پایگاه  یادورهیک روش جدید برای کاوش الگوهای متناوب

 ،وندشیمارائه  هاداده کهیوقتتصمیمات،  اتخاذزمانی و  اختالفدر این روش از مهر زمانی برای پیدا کردن  هاآنکردند. 

جستجو را بدون در نظر  Pince,Partition,FpGrowth,Aprioriمانند  ،کاوش الگوهای متناوب هاییتمالگور. کنندیماستفاده 

، شناسایی تغییر رفتار الگوهای متناوب در real time یهاتراکنش. در دهندیمانجام  ،هاتراکنشگرفتن وابستگی مهر زمانی با 

. شودیمارائه  (SRIDEVI and S.RAJARAM,2013) در TP-EP1غلبه بر این مشکل روش  ایپایگاه داده مشکل است. بر

. بر روی پایگاه شوندیم. فاز اول الگوهای متناوب یا غیرمتناوب تولید شودیمسیستم پیشنهادی در اینجا به سه مرحله تقسیم 

الگوهای  ،. فاز دومدادنشان  SMCAبا  توانیمتناوب را . الگوی مکرر مشوندیمشناسایی  هادادهو  شدهانجام هاپردازشداده 

سپس روش خود را با  ،شودیم. در فاز سوم از جبر آلن برای کاوش الگوهای مکرر متناوب استفاده کندیممبادالتی را کاوش 

 .شودیمنشان داده  1فاز در شکل  9این  ؛ کهکندیمموجود مقایسه  یهاروشدیگر 
 

 
 (SRIDEVI and S.RAJARAM,2013) شدهارائهسیستم (: چارچوب 6شکل )

 
        و FP-Growth(Verhein,2008) هاییتمالگوراز  تکرارشوندهبرای یافتن الگوهای  ذکرشدهکه گفتیم چارچوب  طورهمان

(Yu Huang and Chia-Hui Chang,2005)SMCA  ر با تناوببرای یافتن الگوهای مکر قبالً هایتمالگور. این کندیماستفاده 

کاوش  هاییتمالگور. دیگر گیردیمقرار  مورداستفادهبرای الگوهای مکرر بدون تناوب نیز  یراًاخ کهیدرحال شدهیماستفاده 

، spminer7 Hui Chang,2005)-(Yu Huang and Chia هاییتمالگورپایگاه داده سری زمانی شامل  در یادورهالگوهای متناوب 

Apminer8 Hui Chang,2005)-nd Chia(Yu Huang a، Cpminer3 و Mpminer20 شودیم. 

 

 

                                                           
6 -Efficient periodic Transitional patterns 
7 -singular periodic pattern mining 
8 -Asynchronous sequence mining 
9 -complex periodic pattern mining 
10 -Multievent periodic pattern mining 
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(Cao et al,2007)  برای  هاآن. کندیمارائه  را حاوی داده فضایی و زمانی یدادهمشکالت مربوط به الگوهای مکرر در یک پایگاه

 .دهندیمپیشنهاد  مؤثریک الگوریتم  ،یادورهبازیابی کردن بیشترین الگوهای 
(catleyHeidi Stratti and McGregor,2008)  زمانی به کار گرفته  صورتبهپزشکی را که  یهادادهکاوش الگوها بر روی

چند  توانندیم هاآن. برندیمبه کار  یچندبعدبالینی  یهادادهرا برای  شدهارائهروش کاوش  هاآن. کنندیمرا استخراج  شوندیم

مروری بر  کنند. یبندطبقهیج، دانش و ادغام داده، نتا عنوانبهرا  هاآنخراج کنند و بالینی را است یهادادهگرایش کلیدی برای 

 است. شدهدادهنشان  7روند استخراج در شکل 

 

 
 (catleyHeidi Stratti and McGregor,2008) بالینی( یهادادهاز  آمدهدستبهکلیدی )الگوهای  هاییشگرا: نمایش (7)شکل 

 

، داده فرکانس باال، داده بالینی واقعی، حمایت از یچندبعدشامل داده  شدهیبندطبقه هاییشگراکه  بینیمیم 7در شکل 

 .باشدیم سطح سازییکپارچهآزمون فرضیه تست، فرایند یکپارچگی سطح، اندازه پایگاه دانش و سیستم 

(Berlingerio et al,2007)  دهدیمانجام  زمان ها در بعدیشگرابرای کشف  را پزشکی واقعینمونه یک. 

(Meamarzadeh et al,2009) پزشکی  یهاداده. به دلیل اینکه کنندیمپزشکی را استخراج  یهادادهبرای  وابسته به زمان قواعد

مناسب نیست. هدف این مقاله کاوش قواعد وابستگی زمانی  هاآنبرای  یکاودادهعمومی  یهاروش ،وابسته به زمان هستند

پزشکی برای گرفتن  یهادادهقواعد موقتی وابسته به زمان را برای  هاآنزمانی است.  اختالفدارای  یهاادهدبرای مجموعه 

زمانی در میان  اختالف یرابطهزمانی آلن است.  یرابطهنظریه  شدهارائه. پایه و اساس روش گیرندیمتصمیمات آگاهانه به کار 

 .شودیمنمایش داده  8که در شکل  گیردیمقرار  مورداستفادهلگی برای ساختن گراف دیابت حام هادادهمجموعه 

 

 
 (Meamarzadeh et al,2009)ن دور و مستقیم دیابت حاملگی گراف بدو(: 8شکل )
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(Tsumoto et al,2012)  تواندیم. این روش کندیمزمانی برای دانش موقت مربوط به پرستاری را ارائه  یکاودادهیک روش 

به اتخاذ تصمیمات آگاهانه در یک بیمارستان  آمدهدستبهبهداشت و درمان بهبود دهد. الگوهای زمانی  یوزهحخدمات را در 

 .کندیمو یک درخت تصمیم آگاهانه ایجاد  کندیم وتحلیلیهتجز رازمانی  ی. فرایند کاوش، دادهکندیمکمک 

 

 
 (Tsumoto et al,2012)فرایند کاوش  :(9شکل )

 

این فرایند را  3شکل  در .دهیمیم ارائهرا  باشدیمشامل سه مرحله  که زمانی را یکاودادهفرایند  ، مایندهای اصلیفرا یرازغبه

 تواندیمهر مشاهده  کهییازآنجا سپس .شماریمیمرا  افتدیماتفاق  هرروزدر هر ساعت یا  تغییرات زمانی که ما .بینیدیم

، یبند، خوشههاشباهتاستفاده از  با .کنیمیممقایسه  هاشباهترا با محاسبه  هادنبالهین ا ، مایک دنباله زمانی باشد عنوانبه

 رودیم کارپزشکی به  یهادادهکاوش برای  یندفرا .شودیممبتنی بر شباهت انجام  یهاروشو دیگر  یچندبعداری گذ یاسمق

بالینی مربوط به سرطان ریه و  یهاداده .باشدیم یبندخوشهو  یچندبعد پذیرییاسها مقآن مورداستفاده یهاروشکه 

 .بخشدیمروش خدمات بیمارستانی و مدیریت آن را بهبود  ینا است. یدمروارآب

 (Froelich and Wakulicz-Deja,2009)روابط هاآن .کندیمارائه  یادوره یک نگاشت شناختی فازی را برای الگوهای متناوب 

دو نوع مفهوم ساده را در نظر  ما .کنندیممانی استخراج حاوی روابط ز یهادادهزشکی را از پ وابستگی زمانی بین مفاهیم

 روش ،ترتیب نیبد و اثرات سالمتی که تغییر شرایط بر روی بیماران دارد. )مثل تجویز دارو( مداخالت پزشکی ، مانندمیریگیم

 بود. مؤثردانش و کاوش در آن  ارائهدر  هاآن

(Susan et al,1998) کردند ارائهزمانی  یکاودادهپزشکی الکترونیکی با استفاده از  یهاپرونده رابط هوشمند آنالین را برای. 

 یدترمفنیازهای داده  بینییشپثابت کند که در  خواهدیمکه  گیردیمقرار  مورداستفادهزمانی برای کارهایی  یکاوداده روش

 .دارد یادورهتناوب مآوردن الگوهای  به دستزمانی برای  یکاوهدادبرای کاربردهای  بیشتری است و پتانسیل

(Lai et al,2005) مدل  هاآن .اندکرده  ارائه« اعشارزمانی مبهم و  یهابخشبرای  یادورهکاوش الگوهای »تحت عنوان  یامقاله

 هستند. سری زمانی یهاداده ،د آزمایشمور یهاداده کردند. ارائه یادورهالگوهای متناوب  استخراج را برای یرتریپذانعطاف

به کار گرفته  هاآنکاوش توسط  ندیفرا .ددهیمانجام مبتنی بر یک مفهوم زمان را  یادورهکاوش الگوهای متناوب  هاآن روش

توسط  نتایج الگوها سپس .دهندیمقرار  مورداستفاده الگوها کنترل بر روی منظوربهی کمینه را و پارامتر پشتیبان شودیم

 .ردیگیمقرار  مورداستفادهکارشناسان برای گرفتن تصمیمات خبره 
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 خالصه بحث

 یدادهبرای مجموعه  یادورهمتناوب الگوهای که هدف آن تولید  را مربوط به کاوش زمانی یهاافتهیاز  یاخالصهدر این بخش 

 .میاآوردهپزشکی است را گرد هم 

(surana et al,2012)  به نام  یوکادادهیک روشmaxcpf-tree  یهاتیمحدود .کرد ارائه یادورهبرای کاوش الگوهای متناوب 

 یک الگوریتم (Chen and Liu,2011) .باشدیم هاآنوش مهم ر یهایژگیو"maxprd"و "minsup"متعدد برای پارامترهای 

ز مفهوم الگوی اصلی در اولین زمان استفاده ا هاآن .کرد ارائهکاوش برای پیدا کردن الگوهای متناوب در دنباله بیولوژیکی 

 یادورهکه برای کاوش الگوهای متناوب  یادادهو سپس ساختار  کنندیمابتدا الگوی اصلی را استخراج  هاآن کردند.

 پزشکی یکاودادهاز الگوریتم آپریوری برای (Ilayaraja and Meyyappan,2013)  .سازندیمرا  ردیگیمقرار  مورداستفاده

 استخراج کنند. یادورهبخشی از کاوش الگوهای متناوب  عنوانبهرا  هایماریبوقوع  یهاماه توانندیم هاآن .کندیماستفاده 

 (SRIDEVI and RAJARAM,2013) دکنیم ارائهدر پایگاه داده مبادالتی  یادورهروشی جدید برای کاوش الگوهای متناوب .

را بر  کاوش (Cao et al,2007) .کنندیمبرای رسیدن به نتایج استفاده  SMCAو  fp-Growth یهاتمیالگوراز  هاآن

کاوش را بر  (CatleyHeidi Stratti and McGregor,2008) کهیدرحال ،دهندیمزمانی و مکانی انجام  یهادادهیرو

برای بهبود خدمات  یادورهمتناوب  الگوهای کاوش (Tsumoto et al,2012) در .دهندیمانجام  یچندبعدبالینی  یهادادهیرو

متناوب  یالگوهاشناختی فازی برای کاوش  نگاشت .شودیمانجام  دیمروارآببیمارستانی در مورد بیماری سرطان ریه و 

 یهاپروندهآنالین هوشمند برای کاوش  رابط .ردیگیمقرار  مورداستفاده (Froelich and Wakulicz-Deja,2009) در یادوره

برای کاوش الگوهای متناوب  یرتریپذانعطافیک مدل  کهیدرحالاست  شدهارائه(Susan et al,1998) نیکی بیماران در الکترو

 شد. ارائه(Lai et al,2005) در  یادوره

 

 و کار آینده یریگجهینت

 موردمطالعهرا  اندماندهپنهان  یادورهپزشکی برای کاوش الگوهای متناوب  یهادادهابط زمانی که در پایگاه ور ما ،در این مقاله

. این دو ردیگیمقرار  موردتوجه اریبس یادورهپارامتر توسط کارشناسان این حوزه برای استخراج الگوهای متناوب  دو .میقرارداد

بعضی  در .باشدیمپارامترها پشتیبانی کمینه و دوره تناوب  نیا .ردیگیمقرار  مورداستفادهپارامتر برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

نرخ آیتم  مسئله .برندیمفقط پارامتر پشتیبانی را به کار  هاروشدیگر  کهیدرحال شودیمدو پارامتر استفاده  راز ه هاروشاز 

 توسط کمترین پشتیبانی و بیشترین تناوب حل شود. تواندیمو  شودیمنیز شناسایی 

 و درتوسط بیمارستان که   یادوره به استخراج الگوهای متناوب باشیم که مؤثرترباید به دنبال روشی  ما ،کار آینده عنوانبه

یک ابزار را به همراه یک روش جدید  ما ،ور برای کار آیندهظبه همین من. کنیم کمک ،شودمیحوزه بهداشت و درمان استفاده 

 د.مان بگیرمیمات را حوزه بهداشت و دررا استخراج کند و بهترین تص یادورهمتناوب  یهایماریبکه بتواند  میدهیمتوسعه 
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