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Abstract
Babies are born under 2,500 g., defined as low birth weight (LBW) babies. They are exposed to the
higher risks of mortality, congenital malformations, mental retardation, and other physical and
neurological impairments. 15.5 % of births around the world are LBW. Reduction of the rate of LBW
births to one-third is one of the aims of United Nations Children’s Fund program. Prognosis of LBW
births can play a critical role in the reduction of these cases. Also, it helps clinicians to make timely and
efficient clinical decisions to save these babies' life. In this study, a hybrid framework called fuzzy
evidential network with a good ability to manage different aspects of uncertainty is a selected as the
LBW prognosis model. The accuracy of prognosis and the performance of the fuzzy evidential network
in the management of missing values of the clinical database were investigated and compared with wellknown prognosis models of LBW. The results showed that the fuzzy evidential network has higher
prognosis accuracy (84.8%) than other prognosis models. On the other hand, the fusion of naïve Bayes
and the fuzzy evidential network outputs resulted in higher prognosis accuracy (85.2%). In addition,
the fuzzy evidential network performance in the management of uncertainty induced by imputation
method, was better than other prognosis models of this study. The performance loss of this framework
as the results of the missing data increment, is less than other models.
Key words: low birth weight, prognosis model, fuzzy evidential network, missing data, imputation, uncertainty

٭

Corresponding author
Address: Bioelectric Department, Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir university of Technology, P.O.Box: 15875-4413, Tehran, Iran
Tel: +98-21-64542399
Fax: +98-21-64542399
E-mail: mhmoradi@aut.ac.ir

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی
دوره  ،42شماره  ،4پاییز 485-128 ،4481
شناسه دیجیتال10.22041/IJBME.2017.69530.1245 :

بهکارگیری شبکههای فازی شواهدی بهعنوان مدل پیشآگهی کموزنی نوزاد هنگام تولد
امین جانقربانی ،1محمدحسن

مرادی*4

 1دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی ،گروه بیوالکتریک ،دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران
4استاد ،گروه بیوالکتریک ،دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران

تاریخ ثبت در سامانه ،4486/1/41 :بازنگری ،4486/5/41 :پذیرش قطعی4486/5/18 :
_______________________________________________________________________________________

چکیده
نوزادان کموزن در هنگام تولد ،نوزادانی با وزن کمتر از  1122گرم در هنگام تولد هستند .این نوزادان بیشتر از سایر نوزادن ،در معرض
خطرات مرگومیر ،ناهنجاریهای مادرزادی ،عقبماندگی ذهنی و سایر اختالالت فیزیکی و عصبی هستند .حدود  %41/1از موالید در
سطح دنیا ،نوزادان با وزن کم در هنگام تولد هستند و کاهش این میزان از موالید به یکسوم مقدار فعلی ،بهعنوان یکی از اهداف برنامة
یونیسف مطرح شده است .با توجه به موارد ذکرشده ،پیشآگهی تولد این نوزادان ،نقش مهمی در پیشگیری از وقوع آن دارد .بهعالوه ،
زمینه را برای تصمیمگیریهای بالینی بهموقع و مؤثر برای حفظ سالمت آنان فراهم میآورد .در این پژوهش ،از شبکههای فازی شواهدی،
بهعنوان مدل پیشآگهی تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد ،استفاده شد این شبکهها با استفاده از منطق فازی و تئوری شواهد ،قابلیت
مدیریت وجوه مختلف عدم قطعیت را دارند .نتایج بهدستآمده از بهکارگیری شبکههای فازی شواهدی و سایر مدلهای پرکاربرد در این
زمینه ،مانند درخت تصمیمگیری ،ماشین بردار پشتیبان و مدل بیز ساده و ،...روی پایگاه دادة مربوط به سه بیمارستان شهر تهران ،نشان
داد که شبکة فازی شواهدی با صحت  ، %8148عملکرد بهتری از سایر مدلها دارد .در رویکردی دیگر ،ترکیب نتایج شبکة فازی شواهدی
با مدل بیز ساده ،به افزایش صحت پیشآگهی به  % 8141منجر شد .عالوه بر این ،توانایی این شبکهها در برخورد با دادههای گمشده،
بهعنوان یکی از چالشهای رایج در مجموعه دادههای پزشکی ،بررسی شد .شبکة فازی شواهدی ،بهترین عملکرد را در مدیریت عدم
قطعیت ناشی از جانهی دادههای گمشده در مقایسه با سایر مدلها ،از خود نشان داد و عملکرد آن با افزایش متغیرهای گمشده در هر
نمونه ،با افت کمتری از سایر روشها روبرو شد.
کلیدواژهها :وزن کم هنگام تولد ،مدل پیشآگهی ،شبکههای فازی شواهدی ،دادههای گمشده ،جانهی ،مدیریت عدم قطعیت
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 -1مقدمه
وزن نوزاد هنگام تولد  ،یکی از شاخصهای مهم مرگومیر یا
ابتالی نوزاد به بیماریهای مختلف است [ .]4نارسی نوزادان،
اغلب براساس سن بارداری و وزن نوزادان در هنگام تولد تعیین
می شود .نوزادان نارس و نوزادان با وزن کم هنگام تولد
( ،)LBW4بیشتر از سایر نوزادان در معرض خطرات مرگومیر،
ناهنجاریهای مادرزادی ،عقبماندگی ذهنی و سایر اختالالت
فیزیکی و عصبی هستند [.]1
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،به نوزاد با وزنی کمتر
از  1122گرم در هنگام تولد ،نوزاد  LBWگفته میشود .براساس
آمار این سازمان ،حدود  %41/1از تولدها در سطح دنیا ،نوزادان
 LBWهستند و کاهش این میزان از موالید به یکسوم مقدار
فعلی ،بهعنوان یکی از اهداف دهة کنونی در برنامة یونیسف
مطرح شده است [.]4
در همین راستا ،مطالعات فراوانی برای شناسایی عوامل خطر
مؤثر بر تولد این نوزادان انجام شدهاست .در این مطالعات،
روشهای رگرسیون مانند رگرسیون لجستیکی برای بررسی
معناداری و تأثیر فاکتورهای خطر متفاوت ،بهکار گرفته شدند
[ .]1 44در سالهای اخیر ،پژوهشها برای افزایش صحت
پیشآگهی  ،LBWبهسوی استفاده از روشهای مختلف
دادهکاوی و یادگیری ماشین متمایل شد [.]6 41 44 41
پیشآگهی در علم پزشکی مانند دیگر جنبههای آن ،تحت تأثیر
وجوه مختلف عدم قطعیت است .به همین دلیل پیشبینیهای
پزشکان دربارة روند درمان ،وضعیت بیمار در آینده و همچنین
ارزیابی خطری که بیمار را تهدید میکند ،بهصورت مبهم،
غیرشفاف ،غیردقیق و همراه با خطا است؛ بنابراین ارائة مدلهای
پیشآگهی پزشکی برای بررسی روند درمان بیمار و همچنین
ارزیابی خطری که بیمار را تهدید میکند ،ضروری بهنظر
میرسد .این مدلها باید توانایی مدیریت انواع مختلف عدم
قطعیت و قابلیت پردازش حجم بزرگی از دادهها را داشته باشد.
بهکارگیری روشهای مختلف دادهکاوی و یادگیری ماشین در
مسائل مختلف تشخیص یا پیشآگهی پزشکی ،1ناشی از تالش
برای مدیریت این عدم قطعیت و افزایش صحت و دقت
پیشآگهی پزشکی است.

در روند تشخیص یا پیشآگهی پزشکی ،پزشک با تمرکز روی
عالئم بیماری ،که نشانههای غیرقطعی و غیردقیق از بیماری
هستند ،و ترکیب شواهد 4از منابع اطالعاتی مختلف پزشکی و
تجارب حرفهای خود ،اقدام به تشخیص یا پیشآگهی بیماری
میکند .میتواند عدم قطعیت موجود در این فرآیند را براساس
سه بعد مستقل از عدم قطعیت ،توصیف کرد .این ابعاد عبارتاند
از :عدم قطعیت فازی ،عدم قطعیت تصادفی و عدم قطعیت
نقصان دانش.]5[1
در پژوهشهای مختلف ،برای مدیریت و بازنمایی عدم قطعیت،
از چارچوبهای متفاوتی براساس تئوری احتمال بیزی ،تئوری
شواهد 1و منطق فازی استفاده شدهاست [ .]8در بیشتر
چارچوبهای ذکرشده ،تنها یک بعد از عدم قطعیت درنظرگرفته
شده است؛ بهعنوان مثال ،تئوری بیزین ،تنها از دیدگاه عدم
قطعیت تصادفی به عدم قطعیت موجود در مسائل مختلف نگاه
میکند .در این دیدگاه ،عدم قطعیت فازی و عدم قطعیت نقصان
دانش ،براساس تئوری احتماالت و با رویکردی تصادفی ،مدیریت
میشود [ .]8این رویکرد باعث میشود که در برخورد با عدم
قطعیت ،هیچ تفاوتی بین عدم قطعیت معرفتی 6و عدم قطعیت
تصادفی ،وجود نداشته باشد .در مسائل واقعی و کاربردی ،بهطور
معمول جنبههای مختلف عدم قطعیت بهصورت همزمان وجود
دارند؛ به همین دلیل ،چارچوبهای تلفیقی 5متفاوتی برای
مدیریت عدم قطعیت پیشنهاد شدند که از آن جمله میتوان به
چارچوبهای فازی -شواهدی [ ]44-42و فازی -احتماالتی
[ ]46-41اشاره کرد.
مدلهای گرافیکی احتماالتی ،یکی از ابزارهای رایج در مدلهای
پیشآگهی پزشکی بهشمار میروند [ .]12-45در این مدلها،
فرض میشود که تمام جنبههای عدم قطعیت موجود در مسأله،
با رویکرد احتماالتی قابلمدیریت است و در دانش موجود،
هیچگونه نقصی ،مانند دادههای گمشده ،ابهام یا جهل ،وجود
ندارد .چنین شرایطی ،کمتر در مسائل واقعی وجود دارد [.]14
شبکههای فازی شواهدی [ ،]11بهتازگی بهعنوان یک چارچوب
تلفیقی برای مدیریت همزمان عدم قطعیت معرفی و تصادفی،
معرفی شدند .این شبکهها ،بهعنوان نسخة گسترشیافتة
شبکههای شواهدی ،8در دستهبندی مدلهای گرافیکی قرار
میگیرند [ .]14جنبههای مختلف عدم قطعیت در شبکههای
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فازی شواهدی ،براساس تئوری مجموعههای فازی و تئوری
شواهد ،مدیریت و بازنمایی میشود .همچنین ،مدیریت دادههای
ازدست رفته ،جهل ،ابهام و تردید در دانش ،با استفاده از تئوری
شواهد بهطور مؤثری اجرا میشود.
با توجه به ماهیت و نوع دادههای موجود برای پیشآگهی
نوزادان ، LBWعدم قطعیت فازی ،یکی از جنبههای مهم عدم
قطعیت در این مسأله بهشمار میرود .دادههای گمشده یا
ثبتنشده نیز یکی دیگر از مسائل رایج در مجموعه دادههای
پزشکی واقعی است .این امر اغلب بهدلیل تفاوت دادههای
ثبتشده در بیماران مختلف ،اندازهگیریهای نادرست و خطای
انسانی در وارد کردن دستی اطالعات  ،رخ میدهد [ .]11موارد
ذکرشده ،شبکههای فازی شواهدی را بهعنوان یکی از نامزدهای
قدرتمند برای بهکارگیری ،در قالب مدل پیشآگهی نوزادان
 ،LBWمطرح میکند.
در این پژوهش ،از شبکههای فازی شواهدی بهعنوان مدل
پیشآگهی تولد نوزادان  ،LBWاستفاده شد و انواع مختلف عدم
قطعیت در این مسأله ،با تئوری متناسب با آن ،بازنمایی و
مدیریت شد.
در ادامه ،در بخش مواد و روشها ،ابتدا مجموعه دادة
استفادهشده در این مطالعه ،معرفی خواهد شد .پس از آن ،اصول
کلی شبکههای فازی شواهد ،معرفی شده و روش تخمین
پارامترهای شبکه ،روش بهکارگیری آن بهعنوان مدل
پیشآگهی تولد نوزادان  LBWو مدیریت دادههای گمشده،
تشریح خواهند شد .در بخش یافتهها و بحث ،نتایج حاصل از
اعمال مدل پیشآگهی ذکرشده برای مجموعه دادة این مطالعه،
ارائه خواهد شد و نتایج آن با سایر مدلهای پیشآگهی اعمال
شده در سایر مطالعات ،مقایسه خواهد شد .درنهایت ،در بخش
نتیجهگیری ،با مروری بر پژوهش انجامشده در این مقاله،
پیشنهاداتی برای ادامة مطالعات و پژوهشهای آینده ارائه
خواهد شد.

 -1-4مجموعه داده
مجموعه دادة استفادهشده در این مطالعه ،شامل اطالعات
مادران باردار موجود در بایگانی بیمارستانهای مهدیه ،طالقانی
و هدایت از مناطق جغرافیایی شمالی و جنوبی شهر تهران در
نیمة اول سال است .انتخاب بیمارستانها از نواحی مختلف
جغرافیایی ،برای پوشش کامل سطوح فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی است .این مجموعه داده ،شامل اطالعات  411مادر
نوزاد  LBWو  411مادر نوزاد با وزن طبیعی است .در پژوهش
انجامشده روی همین مجموعه داده ،عوامل مؤثر بر تولد نوزادان
 ،LBWشناسایی شده و اهمیت آنها ،بررسی شد [ .]11در این
مطالعه ،از میان این اطالعات و عوامل ،متغیرهایی انتخاب شدند
که در طول شش ماه اول بارداری ثبت شده بودند و ماهیت
پیشآگهی مدل را حفظ میکرد .نام این متغیرها و نوع آنها در
جدول  4ارائه شده است.
جدول ( -)1متغیرهای مدل پیشآگهی و نوع آنها

نام متغیر

نوع متغیر

سن

پیوسته

وزن

پیوسته

قد

پیوسته

افزایش وزن در دوران باداری

پیوسته

 BMIمادر

پیوسته

فاصلة زمانی با بارداریهای قبلی

گسسته

وضعیت روحی مادر

گسسته

وضعیت تغذیة مادر

گسسته

سطح تحصیالت مادر

گسسته

بیماریهای عفونی مادر

گسسته

فشار خون باالی مادر در بارداری

گسسته

مصرف دخانیات

گسسته

تولد نوزاد ( LBWتصمیمگیری)

گسسته

 -4مواد و روشها
در این بخش ،ابتدا مجموعه دادة این مطالعه ،معرفی شده و
سپس اصول کلی شبکههای فازی شواهدی ،الگوریتم تخمین
پارامترهای شبکه و ساختار استفادهشده بهعنوان مدل
پیشآگهی نوزادان  ،LBWتشریح شدهاست .درنهایت ،روش
مدیریت دادههای گمشده در چارچوب شبکههای فازی
شواهدی ،توضیح داده شدهاست.
Valauation based system

 -4-4شبکههای فازی شواهدی
اعتبارپایه4

شبکههای فازی شواهدی ،یکی از انواع سیستمهای
هستند .سیستمهای اعتبارپایه ،در واقع یک چارچوب کلی برای
مدیریت و بازنمایی عدم قطعیت و استنباط در فضای غیرقطعی
هستند .در این سیستمها ،بازنمایی دانش با استفاده از ساختار
گرافیکی و اعتبارهای تعریفشده انجام میشود .فرآیند

4
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استنباط ،براساس دو عملگر ترکیب 4و حاشیهسازی 1انجام
میشود .در شبکههای فازی شواهدی ،اعتبارها و عملگرهای
ترکیب و حاشیهسازی ،براساس منطق فازی و تئوری شواهد
بیان میشود .بهطور خالصه ،میتوان شبکههای فازی شواهدی
را با یک مجموعة پنجعضوی }{V ,  ,  , , 
بازنمایی کرد [ .]16در ادامه ،هریک از اعضای این مجموعه را
معرفی خواهیم کرد.
V

V

الف) مجموعة متغیرها ( )Vو مجموعة چارچوبهای

تشخیصی V  {v 1 ,v 2 ,...,v n } : V (( 5بیانگر مجموعة تمام
متغیرهای شبکههای شواهدی است .برای هر متغیر در این
شبکهها ،مجموعهای از حاالت ممکن تعریف میشود ،که
چارچوب تشخیصی آن نام دارد .در شبکههای فازی شواهدی،
برخالف شبکههای شواهدی ،حاالت ممکن برای هر متغیر،
میتوانند متغیرهای زبانی و فازی یا قطعی 1باشند؛ درحالیکه
این مجموعه در شبکههای شواهدی ،این مجموعه تنها شامل
حاالت قطعی و متقابل منحصربفرد برای هر متغیر است [.]15
V

 ، مجموعة تمام مجموعههای تشخیصی متغیرهای موجود در

شبکههای فازی شواهدی است .برای مجموعة ، D  V
چارچوب تشخیصی همزمان بهصورت رابطة  4تعریف میشود.

بگیریم ،دانش موجود دربارة حالت این متغیر ،براساس شواهد
موجود و با اختصاص باورپایه بیان میشود .اختصاص باورپایه،


روی مجموعة توانی5
 ، 2 v iکه درواقع مجموعة تمام
زیرمجموعههای ممکن برای  v iاست ،بهصورت نگاشت بیان

شده است و در رابطة  1تعریف میشود.
()1

] [0,1

i

i

1

و }  v  {S 21 , S22هستند ،تابع باور تعریفشده روی چارچوب
2

تشخیصی همزمان این دو متغیر ،بهصورت رابطة  4تعریف
میشود.
D

:2

v2

v1

m (H )  1

ب) مجموعة اعتبارها (  :) اعتبارها در شبکههای فازی
V

شواهدی ،بیانگر دانشی هستند که درباره حاالت ممکن برای
یک زیرمجموعه از متغیرهای شبکه وجود دارد .این اعتبارات در
شبکههای فازی شواهدی ،براساس اختصاص مقادیر باورپایه 1
به حاالت ممکن برای این مجموعة متغیرها ،بیان میشود .این
اعتبارها ،به دو دسته تقسیم میشوند .دستة اول ،اعتبارهای
پیشین هستند ،که بازنمایانگر دانش موجود در منابع مختلف
اطالعاتی دربارة ارتباط بین حاالت مختلف یک مجموعه از
متغیرها است .دستة دوم ،اعتبارهای ورودی است که بیانگر
اطالعات بهدستآمده براساس شواهد موجود دربارة وضعیت
هریک از متغیرها در لحظة استنباط است .اعتبارها در شبکههای
فازی شواهدی ،براساس توابع باور 6بیان میشوند .اگر متغیر vi

D

m

   

()4

vi D

v

m :2

بر این اساس ،باورپایه میتواند به هر زیرمجموعة غیرتهی از
مجموعة توانی اختصاص یابد .به زیرمجموعهای از مجموعة
توانی ،که مقدار باورپایة آن مخالف صفر است ،مجموعة کانونی8
گویند.
باورپایه میتواند به زیرمجموعههای غیرتکین از متغیرها
اختصاص یابد .برای مثال ،اگر مجموعة } D= {v1, v2را
بهعنوان دامنة یک اعتبار درنظر بگیریم ،که هرکدام از متغیرهای
 v1و  v2بهترتیب دارای چارچوب تشخیصی } v  {S11 , S12

] [0,1

}  D  {v

()4

را با چارچوب تشخیصی }  v i  {s i 1 ,si 2 ,...., s inدرنظر

D

H  D



در این چارچوب ،جهل کلی دربارة حالت متغیرهای  Dبهصورت
رابطه ( )1بیان میشود.
m (H )  1
H  D

()1

ج) عملگر ترکیب :ترکیب ،یک عملگر دوتایی روی اعتبارها
است ،که جوشش اطالعاتی و تجمیع دانش موجود از منابع
اطالعاتی مختلف را بر عهده دارد [ .]15در شبکههای فازی
شواهدی ،قانون ترکیب دمپستر – شافر ،که در رابطة  1ارائه
شدهاست ،بهعنوان عملگر ترکیب انتخاب شدهاست.
()1

) m1D (H 1 )m 2D (H 2
) m1D (H 1 )m 2D (H 2


m (H ) 
1 

H 1 H 2  H

H 1  H 2 

D

4

1

1

6

Combination
Marginalization
4
Frame of discernment
1
Crisp

)Basic Belief Assignment (BBA
Belief function
5
Power set
8
Focal set
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در رابطة باال m1 ،و  ، m 2دو باورپایة اختصاصیافته از سوی
دو منبع اطالعاتی مختلف روی دامنة  Dهستند H1 ، H .و
D

D

 H2نیز زیرمجموعههایی از   Dهستند .اگر  m1و ، m 2
بهترتیب روی دامنة  D1و  D2تعریف شده باشد ،برای اعمال
عملگر ترکیب روی این دو باور ،باید هردو روی دامنة باور
مشترک  D  D1  D 2گسترش یابند .برای این منظور ،از
عملیات گسترش پوچ 4استفاده میشود .این عملیات طبق رابطة
 6اجرا میشود.
D2

D1

D

m1 (H1 ) H  H 1   D , H 1   D 1
1

()6

2

0

Otherwise

(H)  




D
1

m

د) عملگر حاشیهسازی :این عملگر ،وظیفة تمرکز بر جنبهای
خاص از اطالعات را برعهده دارد و دانش موجود دربارة یک
مجموعه از متغیرها را به دانش متمرکز بر یک زیرمجموعه از
مجموعة ذکرشده ،تبدیل میکند .در شبکههای فازی شواهدی،
این عملگر بهصورت رابطة  5تعریف شده است.
()5

) m D (B
)A

D1



(A ) 

D1

D

m

B D |( B 

 -5-4استنباط در شبکههای فازی شواهدی
فرآیند استنباط ،بهمعنای ترکیب تمام اعتبارهای شبکة
شواهدی و بهدست آوردن اعتبار همزمان مربوط به تمام متغیرها
و سپس حاشیهسازی آن روی مجموعة متغیرهای موردنظر
(متغیرهای تصمیم) است .این فرآیند در بیشتر موارد ،از نظر
محاسباتی ناممکن میشود .در این شرایط ،استنباط براساس
محاسبات محلی ،میتواند راهحل این مسأله باشد .در این روش،
اعتبار همزمان حاشیهشده روی مجموعة متغیرهای
تصمیمگیری ،بدون محاسبة صریح اعتبار همزمان کل شبکه،
بهدست میآید .بر این اساس ،اعتبار محلی مربوط به متغیرهایی
که عضو مجموعة تصمیمگیری نیستند ،با یکدیگر ترکیب شده
و گام به گام روی تکتک آنها حاشیهسازی میشوند .برای
بهینهسازی محاسبات استنباط ،از ساختاری بهنام درخت
مجاورت دودویی 1استفاده میشود .این ساختار ،براساس ترتیب
حذف متغیرهای غیرتصمیمگیری تولید میشود و نتایج حاصل
از فرآیند ترکیب اعتبارات محلی و حاشیهسازی روی متغیرهای
تصمیمگیری ،روی گرههای این درخت ذخیره میشوند .با
استفاده از این ساختار ،در زمانهایی که برخی از اعتبارهای
Vacuous extension
)Binary Joint Tree (BJT

4
1

موجود در شبکه تغییر کند ،نیازی به محاسبة مجدد برای
ترکیب و حاشیهسازی تمام اعتبارها نیست و محاسبات تنها در
گرههایی انجام میشوند که اعتبار آنها ،مرتبط با اعتبارهای
تغییریافته است .اطالعات بیشتر دربارة استنباط در شبکههای
شواهدی در چارچوب درخت مجاورت دودویی ،در [ ]15ارائه
شدهاست.

 -2-4تصمیمگیری در شبکههای فازی شواهدی
پس از فرآیند استنباط در شبکههای فازی شواهدی ،باورپایة
(اعتبار) مجموعههای کانونی مربوط به متغیرهای تصمیمگیری،
مشخص میشود .بر اساس این باورپایه ،دو معیار باور 4و برازایی1
تعریف میشود.
معیار باور ،که درواقع بیانگر تمام اطالعات و دانش حامی صحت
فرضیة مجموعة  Aو تمام زیرمجموعههای آن است ،بهصورت
رابطة  8مطرح میشود.
()8

) m  (B

B  A , B 

Bel (A )  

معیار برازایی ،که بیانگر میزان دانشی است که مانع از شک
کردن در صحت فرضیة مجموعة  Aمیشود ،بهصورت رابطة 8
تعریف میشود.
()8

) (B



Pl(A )   B A  m

بر این اساس ،احتمال صحت فرضیة مجموعة  Aدر بازهای با
کرانهای برابر با مقادیر باال وجود دارد []18؛ بهگونهای که
]) .Prob(A)∈[Bel(A).Pl(Aبرای محاسبة مقدار این
احتمال ،از رابطة  42استفاده میشود [.]14
()42

)m  (A

1

))  | A | (1  m  (

BetP (B ) 

B A

که در آن مقدار )  ، m  (جرم باور مربوط به فرضیههای خارج
از چارچوب تشخیصی یک متغیر است .در مسائلی با چارچوب
تشخیصی محدود ،این مقدار برابر با صفر درنظرگرفته میشود.

-3-4تخمین اعتبارها در شبکههای فازی شواهدی
همانگونه که پیشتر ذکر شد ،دو دسته اعتبار در شبکههای
فازی شواهدی وجود دارد .هر دو دستة این اعتبارها میتواند
4

Belief
1
Pluasibility
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توسط شخصی خبره و براساس مشاهدات او از وضعیت متغیرها
و دانش و تجربیات وی دربارة مسألة موردبررسی ،تعیین شود.
در مواردی که این دانش بهطور کامل وجود نداشته باشد یا
شخص خبره در دسترس نباشد ،بهرهگیری از روشها و
الگوریتمهای مبتنیبر داده ،میتواند بسیار مفید و راهگشا باشد.
در ادامة این بخش ،روشهای مبتنیبر داده برای تعیین
اعتبارهای شبکة فازی-شواهدی بررسی خواهد شد.
 -1-3-4تخمین اعتبارهای ورودی
اگر متغیر پیوسته  vبا  nحالت  s1 , s 2 , s 3 ,...s nفرض شود،
میتوان برای هریک از این حاالت ،یک مجموعة فازی تعریف
کرد که بیانگر متغیر زبانی مرتبط با حالت متغیر است .این
مجموعههای فازی در کنار هم ،بهصورت مجموعههای فازی
کامل و در دامنه تغییرات متغیر تعریف میشوند؛ بهگونهای که

برای مقدار مشاهدهشدة  Vاز متغیر ، v

(V )  1

n

si

  باشد.

()44

])  (V )  [s (V ), s (V ),..., s (V
n

) m v s1   s1 (V

()44

) m v s n   sn (V

برای محاسبة باور سایر حاالت ،بردار عضویت
])  ،  (V )  [s2 (V ),..., sn 1 (Vدرنظرگرفته میشود.
تابع استفادهشده برای نگاشت این بردار درجة عضویت به بردار
باور هریک از حاالت فازی ،باید بهگونهای باشد که با هرچه کمتر
شدن اختالف درجة عضویتها به مجموعههای فازی ،باور
اختصاصیافته به مجموعة کانونی ،شامل تمام حاالت فازی بردار
عضویت )  ،  (Vبیشینه شود .تابع ))  f (  (Vرا بهصورت زیر
درنظر بگیرید.

1

) s (V

()41

n 1

i

i 2
n 1




)  (V
i 2 s
i

این تابع تحت قید s (V )  1
i

n 1
i 2

f (  (V )) 



 . s (V ) بنابراین با
 ،زمانی به مقدار بیشینة

n 1

در مواردی که درجة عضویت مقدار مشاهده شده به توابع
عضویت فازی ،اختالف زیادی با هم داشته باشند ،میتوان باور
تعلق به هر مجموعة فازی را برابر با درجة عضویت مقدار
مشاهدهشده به هرکدام از مجموعههای فازی درنظر گرفت .در
برخی از موارد که درجة عضویت به دو یا چند مجموعة فازی،
تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند ،نمیتوان درجة عضویت را
بهعنوان باور تعلق آن مقدار به حالت فازی متغیر درنظر گرفت.
در این حالت ،ابهامی دربارة تعلق مقدار مشاهدهشده به توابع
عضویت فازی وجود دارد .در تئوری شواهد ،این ابهام با
اختصاص باور به مجموعههای کانونی غیرتکین ،بازنمایی
میشود .برای روشن شدن بیشتر این موضوع ،فرض کنیم بردار
عضویت مقدار مشاهدهشده در رابطة  ،44شامل شرایط ذکرشده
در رابطة  41باشد.
|s (V )  s (V )|
j

i , j  2,...,n 1
ij

()41

در این وضعیت ،باور حاالت  𝑠1و 𝑛𝑠 ،بهسادگی و براساس درجة
عضویت مقدار مشاهدهشده به تابع عضویت هریک از این حاالت،
محاسبه میشود.

 1ه

برای مقدار مشاهدهشدة  ،Vیک بردار درجة عضویت در حاالت
فازی بهصورت رابطة  44تعریف میشود.
2

124

i

|s (V )  s (V )|
j

j  2,...,n

1

|s n (V )  s (V )|
j

j 1,...,n 1

خود (  ) fmaxمیرسد که

) s (V
i 2
i

n 2

i

استفاده از این تابع ،باور هریک از مجموعههای کانونی مربوط
به حاالت فازی ،بهصورت ذکرشده در رابطة  41تعیین میشود.
) m total   i  2 s i (V
n 1

)s (v
i

()41

)

)s (v
i

n 1
i 2
n 1
i 2

f max



(

m v {s 2 , s 3 ,..., s n 1 }  m total
v

} m Rem  m total  m {s 2 , s 3 ,..., s n 1
 m Rem

)si (v

n 1

) i 2 si (v

m v {s i } 

-4-3-4تخمین اعتبارهای پیشین
اعتبارهای پیشین در شبکههای فازی شواهدی ،بهنوعی بیانگر
دانش موجود دربارة حاالت همزمان و تعامالت دو متغیر است.
برای مثال ،اگر دو متغیر  v 1و  v 2را بهترتیب با چارچوبهای
تشخیصی }  v  {s11 , s12و }  v  {s 21 , s 22درنظر بگیریم،
2

1

باور پیشین برای بازنمایی تعامالت بین این دو متغیر ،روی دامنة
}  D  {v1 ,v 2و با چارچوب تشخیصی  D  v vتعریف
2

1
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میشود .این باور پیشین ،دانش موجود دربارة هرکدام از
زیرمجموعههای این چارچوب تشخیصی را بیان میکند .در
شبکههای فازی شواهدی ،برای بازنمایی این دانش ،از احتمال
همزمان فازی )  fuzzyP(v1 ,v 2استفاده میشود.
یکی از روشهای تخمین احتمال همزمان فازی براساس
مشاهدات ،روش تخمین بیشینة احتمال فازی است 4است .در
این روش ،مقدار احتمال همزمان فازی برای دو رخداد فازی A
و  ،Bطبق رابطة  46محاسبه میشود.
()46

) A (V 1i )  B (V 2i
N

N
i 1



به این مجموعههای کانونی ،مطابق با رابطة  48و مشابه با
باورهای ورودی ،تعیین میشود.











  n 1 fuzzyPi
i 2

 n 1
  fuzzyPi
  i 2
f max






n 1

i 2

m total   i  2 fuzzyPi

.

n 1

()48

fuzzyP (v 1  A ,v 2  B ) 



FS i  m total

U

m D

n 1

D

} m Rem  m total  m {U FS i
i 2

که در آن  Vمقدار مشاهدهشده برای متغیر  vو  Vمقدار
مشاهدهشده برای متغیر  vدر نمونة iام مشاهدات و  Nتعداد
کل مشاهدات از وضعیت این دو متغیر است .در مواردی که یک
یا هردو متغیر ،فازی نباشند ،با توجه به مقدار مشاهدهشده،
مقدار درجة تعلق به حالت موردنظر ،صفر یا یک درنظرگرفته
میشود .در مواردی که اختالف معناداری بین دو احتمال فازی
همزمان وجود نداشته باشد ،برای بیان شک موجود در دانش
بهدستآمده دربارة حاالت همزمان این دو متغیر ،باور همزمان
به زیرمجموعههای غیرتکین از چارچوب تشخیصی این اعتبار
اختصاص مییابد.
باور  m1را با دامنة }  D  {v1 ,v 2درنظر بگیرید .احتمال فازی
همزمان مربوط به زیرمجموعههای تکین چارچوب تشخیصی (
 ،) FSدارای شرایط ذکرشده در رابطة  45هستند.
1

1i








2i

2

i

ij

| fuzzyP (FS 1 )  f uzzyP (FS j ) |   , j  2,...., n
| fuzzyP (FS n )  f uzzyP (FS j ) |   , j  1,...., n  1

باور مجموعههای کانونی ،که احتمال فازی همزمان آنها
اختالف معناداری با سایر مجموعههای کانونی دارد ،برابر با
احتمال فازی همزمان آن مجموعههای تکعضوی است.

) m  {FS 1 }  fuzzyP (FS 1
) m  {FS n }  fuzzyP (FS n

.

D

()48

D

برای بازنمایی تردید موجود در دانش استخراجشده دربارة
مجموعههای کانونی ،که اشتراک آنها تهی نیست ،باور مربوط
)Maximum Likelihood Estimation (MLE

FS i   m Re m

D

m

i  2, 3,..., n  1

که در آن f max ،بیشینة تابع

fuzzyPi
fuzzyPi

n 1
i 2
n 1

 f  است .این


i 2

بیشینه ،زمانی رخ میدهد که اختالف بین احتمالهای فازی
همزمان ،برابر با صفر باشد؛ بهعبارت دیگر،

 i 2 fuzzyPi
n 2
n 1

1

 fuzzyP باشد.
i

.

 -9-4ساختار شبکههای فازی شواهدی بهعنوان
مدل پیشآگهی

| fuzzyP (FS i )  fuzzyP (FS j ) |   , 1444444
i , j  42
2,....,
n 413
444444

.
()45


 fuzzyP
i
  n 1

  fuzzyPi
 i 2

ساختار شبکة فازی شواهدی استفادهشده در این مطالعه برای
سه متغیر ،در شکل  4نشان داده شدهاست .در این ساختار ،که
یکی از ساختارهای رایج شبکههای فازی شواهدی است [416
 ،]18هرکدام از متغیرهای موجود در شبکة فازی شواهدی
بهعنوان یک منبع اطالعاتی درنظرگرفته شده است؛ درنهایت
اطالعات هریک از این منابع ،در قالب درخت دودویی و در
فرآیند استنباط ،با هم ترکیب میشوند و باور نهایی برای متغیر
تصمیمگیری ،که همان تولد نوزاد  LBWاست ،بهدست میآید.
درخت مجاورت دودویی مربوط به شبکة فازی شواهدی شکل
 ،4که براساس دنبالة حذف متغیر }  {V1 ,V 2 ,V 3بهدست آمده
است ،در شکل  1نشان داده شده است.

4
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یکی از نقاط قوت تئوری شواهد ،توانایی مدل کردن صریح جهل
کلی است .در مواردی که اطالعات بیمار ،ناقص باشد یا اطالعات،
بهدرستی ثبت نشده باشند؛ به این معناست که هیچ اطالعی
دربارة وضعیت آن متغیر ،در دسترس نیست .بر این اساس ،باور
ورودی مربوط به آن متغیر ،با استفاده از جرم باور پوچ معرفی،
مقداردهی میشود .در این روش ،اگر مقدار متغیر  ، v iمشاهده
نشده باشد ،آنگاه باور ورودی آن  mi {v }  1درنظرگرفته
Vv

i

میشود .به این ترتیب ،چارچوب پیشنهادی میتواند بهسادگی
دادههای مربوط به بیماران مختلف با تعداد پارامتر پزشکی
متفاوت را ،بدون نیاز به جا نهی 4و تخمین دادة گمشده ،بهعنوان
ورودی گرفته و خروجی موردنظر را محاسبه کند.
در روش دیگر ،دادههای گمشده براساس سایر دادههای
مجموعه داده و با استفاده از روشهای مختلف ،جانهی میشوند
[ .]42طبیعی است که استفاده از روشهای جانهی ،باعث ایجاد
بیدقتی و وارد شدن نوعی عدم قطعیت در فضای ورودی شود،
که بهنظر میرسد چارچوب ارائهشده ،بتواند این بیدقتی و عدم
قطعیت را بهتر از سایر مدلها مدیریت کند.

شکل ) -(1شمایی از شبکة فازی شواهدی استفادهشده در این
مطالعه برای سه متغیر

m11

m9

m6

m10

m3

m8

m5

m7

m2

m4

 -5یافتهها و بحث

m1

 -1-5عملکرد شبکههای فازی شواهدی روی

شکل )  -(4درخت مجاورت دودویی بهدستآمده از شبکة فازی
شواهدی شکل  ،4براساس دنبالة حذف متغیر

مجموعه دادة کامل

} {V1 ,V 2 ,V 3

همانطورکه در مقدمه ذکر شد ،دادههای گمشده ،یکی از موارد
رایج در مجموعه دادههای پزشکی است .وجود دادههای گمشده
در پروندة پزشکی مادران ،بهدلیل متفاوت بودن مراکز درمانی
در طول مدت بارداری یا تفاوت افرادی که اطالعات مادران باردار
را ثبت میکنند ،امری عادی و رایج است .علیرغم وجود نداشتن
مقادیر گمشده در مجموعه دادة این مطالعه  ،برای ارزیابی
عملکرد این مدل در برخورد با دادههای گمشده ،مجموعه
دادههای مختلفی با حذف تصادفی برخی متغیرهای هر نمونه،
تولید شده و برای ارزیابی عملکرد شبکههای فازی شواهدی در
مدیریت این عدم قطعیت ،استفاده شد.

در این مطالعه برای متغیرهای پیوسته ،حاالت فازی با استفاده
از توابع عضویت فازی پیشکل ،1که بهطور کامل در دامنة متغیر
قرار گرفتند ،تعریف شدند .برای بهکارگیری شبکههای فازی
شواهدی ،بهعنوان مدل پیشآگهی تولد نوزادان  ، LBWابتدا
باورهای پیشین و باورهای ورودی این شبکه ،براساس
الگوریتمهای ذکرشده در بخش قبل ،تعیین شدند .برای تعیین
باورهای پیشین ،طبق روش ارزیابی تقاطعی  ،4LOOدادة آزمون
کنار گذاشته شده و با استفاده از سایر دادهها ،باورهای پیشین
برآورد شدند .سپس براساس دادة آزمون ،باورهای ورودی تعیین
میشوند .پس از تخمین این باور ،باورها در قالب الگوریتم
استنباط و درخت مجاورت دودویی ،با یکدیگر ترکیب شده و
باور متغیر تصمیمگیری ،که همان برچسب تولد نوزادان کموزن
است ،محاسبه میشوند .با درنظرگرفتن آستانة  ، 2/1این باور
به برچسب هر داده تبدیل میشود.

4

4

 -7-4 .مدیریت دادههای گمشده در شبکههای فازی
شواهدی

Imputation
Pi membership function

Leave One Out

1
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برای ارزیابی عملکرد این روش ،از معیارهای صحت ،حساسیت،
تشخص 4و سطح زیر نمودار ( ،ROC1 )AUCاستفاده شد.
همچنین روشهای مشهور دیگری از روشهای یادگیری ماشین
برای مقایسة عملکرد شبکههای فازی شواهدی  ،بهعنوان مدل
پیشآگهی ،استفاده شدند .این روشها ،که برخی از آنها در
مطالعات پیشین برای پیشبینی تولد نوزادان  LBWبهکارگرفته
شدند ،عبارتاند از :درخت تصمیمگیری ] ،[1 44ماشینهای
بردار پشتیبان ،مدل بیز ساده ] [1 46و  kنزدیکترین
همسایگی ( .)K=5
در شکل  ،4نمودار  ROCمربوط به مدلهای مختلف رسم
شدهاست .براساس این نمودار و همچنین برچسب حاصل برای
هر داده ،معیارهای کمی صحت ،حساسیت ،تشخص و سطح زیر
نمودار  ،)AUC( ROCبرای مدلهای مختلف محاسبه شده و
در جدول  1ارائه شدهاند.
معیارهای کمی ارائهشده در جدول  ،1نشاندهندة برتری
شبکههای فازی شواهدی در پیشآگهی تولد نوزادان LBW
است .شبکههای فازی شواهدی در معیار تشخص ،ضعیفتر از
مدل بیز ساده عمل کرده است ،اما در معیار حساسیت ،برتری
قابلتوجهی نسبت به آن دارد .در مدلهای پیشآگهی و ارزیابی
خطر ،خطاهای مثبت کاذب ،اثرات بد کمتری نسبت به
خطاهای منفی کاذب دارند .درواقع ،هدف اصلی در این مدلها،
شناسایی افراد در معرض خطر برای تصمیمگیری بهموقع و
پیشگیری از عواقب ناشی از مشکل موردبررسی است .بنابراین،
باال بودن حساسیت مدل فازی شواهدی نسبت به سایر مدلها،
میتواند نقطه قوت بزرگی برای این مدل بهشمار آید ،که تا
حدودی ضعف ناشی از پایین بودن تشخص آن را جبران میکند.
برای جبران این نقطه ضعف ،رویکرد ترکیب نتایج حاصل از دو
مدل ساده بیز با بیشترین تشخص و شبکة فازی شواهدی با
بیشترین حساسیت ،درنظرگرفته شد .برای این منظور ،در
مواردی با وجود اختالف بین برچسب دو مدل سادة بیز و شبکة
فازی شواهدی ،برچسب دادة آزمون براساس خروجی مدلی
انتخاب شد که مطابق با احتمال خروجی آن ،برچسبی با قابلیت
اطمینان باالتری ارائه میکرد .نتایج حاصل از این روش پ به
افزایش صحت طبقهبندی و تشخص منجر شد؛ اما حساسیت و
 AUC،نسبت به شبکة فازی شواهدی ،کاهش پیدا کرد .نتایج
حاصل از این ترکیب ،در جدول  1ارائه شده است.

Specificty

4

 -4-5بررسی عملکرد مدلهای مختلف پیشآگهی
روی مجموعه داده با دادههای گمشده
برای ارزیابی عملکرد شبکههای فازی شواهدی در برخورد با
دادههای گمشده ،تعداد معینی از متغیرهای هر دادة آزمون،
بهطور تصادفی حذف شدند .در برخورد با این داده ،دو روش
درنظرگرفته شدند .در روش اول ،باور ورودی مربوط به این
متغیر ،یک باور پوچ در فرض شد ،که بیانگر جهل کامل نسبت
به وضعیت آن متغیر بود .در روش دوم ،دادة گمشده با استفاده
از روش جانهی نزدیکترین همسایگی ،جانهی شده و باورهای
ورودی براساس مقدار جانهیشده ،تعیین شد .برای بررسی اثر
افزایش تعداد متغیرهای گمشده در هر نمونه ،این پارامتر از 4
تا  1افزایش یافت و برای هرکدام از آنها ،عملکرد شبکة فازی
شواهدی ،با دو روش ذکرشده بررسی شد.

شکل ( -)5نمودار  ROCمربوط به مدلهای مختلف پیشآگهی

در زمانی که تمام متغیرهای مدل پیشآگهی مشخص نیستند،
سایر مدلها قابلیت ارائة خروجی ندارند؛ از اینرو برای ارزیابی
عملکرد این مدلها ،به ناچار فقط روش جانهی متغیرهای
حذفشده ،درنظرگرفته شد .با توجه به فرآیند تصادفی حذف
متغیرها ،این فرآیند بهازای هرکدام از مقادیر تعداد متغیر
حذفشده  11 ،مرتبه تکرار شده و میانگین و واریانس صحت
پیشآگهی ،در جدول  4ارائه شده است .همانطورکه مشاهده
میشود ،شبکة فازی شواهدی ،بدون نیاز به جانهی دادة گمشده
و در مواردی که تعداد متغیرهای حذفشده محدود هستند،
Receiver Operating Characteristic

1
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عملکردی بهتر از مدل نزدیکترین همسایگی و درخت تصمیم
دارد .همچنین در تعداد دادة گمشدة محدود ،عملکرد این مدل
تقریباً قابلرقابت با ماشین بردار پشتیبان و مدل بیز ساده است؛
درحالیکه بار محاسباتی سنگین جانهی دادههای گمشده با
استفاده از روش نزدیکترین همسایگی [ ،]42در این روش
بهطور کامل حذف شدهاست .از سوی دیگر ،شبکة فازی
شواهدی ،چارچوبی در اختیار ما قرار داده است که میتواند
تعداد متفاوت متغیر را بهعنوان ورودی ،گرفته و فرآیند
پیشآگهی را انجام دهد؛ درحالیکه این موضوع برای سایر
مدلها ،امکانپذیر نیست.
جدول ( -)4معیارهای کمی حاصل از مدلهای مختلف پیشآگهی
تولد نوزادان LBW
مدل

صحت
()%

تشخص
()%

حساسیت
()%

AUC

ماشین بردار پشتیبان

8141

8146

5841

2486

بیز ساده

8148

8541

5841

2488

نزدیکترین
همسایگی

5241

6848

51

2482

درخت تصمیم

8141

8641

5841

2488

شبکة فازی شواهدی

8148

5546

81

2482

ترکیب بیز ساده و
شبکة فازی شواهدی

8141

8846

8248

2488

با افزایش تعداد متغیرهای گمشده و مدل کردن باور ورودی این
متغیرها با باور پوچ ،طبیعی است که منابع اطالعاتی ،محدود
میشوند و فرآیند استنباط تنها براساس باورهای پیشین انجام
میشود؛ بنابراین با افزایش تعداد دادههای گمشده و محدود
شدن اطالعات ،جانهی دادههای گمشده ،امری ضروری بهنظر
میرسد .با اجرای فرآیند جانهی اطالعات گمشده براساس
نزدیکترین همسایگی ،باورهای ورودی براساس این دادههای
جانهیشده ،تعیین شده و فرآیند استنباط انجام شد .نتایج
بهدستآمده نشاندهندة برتری شبکة فازی شواهدی در
مدیریت عدم قطعیت ناشی از جانهی دادة گمشده ،نسبت به
سایر مدلها است.
برای بررسی عمیقتر اثر عدم قطعیت ناشی از جانهی متغیرهای
ازدسترفته بر عملکرد مدلها ،نسبت صحت پیشآگهی مدل
روی دادههای جانهیشده به صحت پیشآگهی مدل روی
دادههای کامل ،برای مدلهای پیشآگهی مختلف بررسی شد.

نمودار تغییرات این نسبت برای مدلهای مختلف ،در شکل 1
نشان داده شدهاست .همانطورکه از نتایج جدول  4مشخص
است ،عملکرد مدل نزدیکترین همسایگی در دادههای کامل ،با
دادگان جانهیشده یکسان است .دلیل این امر را میتوان ناشی
از ماهیت عملکرد این مدل دانست .در واقع این مدل ،برچسب
نزدیکترین داده را به دادة آزمون اختصاص میدهد .طبیعی
است که جانهی متغیر گمشده با مقدار متناظر آن در
نزدیکترین همسایه ،به شباهت هرچه بیشتر دادة آزمون به
دادههای همسایه منجر میشود؛ بنابراین نمیتوان انتظار تغییر
زیادی در نتایج مدل نزدیکترین همسایگی بر دادههای
جانهیشده داشت .همانطورکه در شکل  1مشخص است ،با
افزایش تعداد متغیرهای گمشده در هر نمونه ،عملکرد مدلهای
پیشآگهی نسبت به عملکرد آنها روی دادة کامل ،افت میکند.
این افت عملکرد ،بهدلیل عدم قطعیتی است که در طول فرآیند
جانهی ایجاد شدهاست .نتایج بهدستآمده ،نشان میدهند که
میزان افت عملکرد در شبکة فازی شواهدی ،کمتر از سایر
مدلها است و این شبکه ،توانسته توانمندی خود را با وجود
افزایش تعداد متغیرهای گمشده ،تا حد خوبی حفظ کند.
عملکرد مدل سادة بیزی ،که میتوان آن را بهعنوان نسخة
احتماالتی شبکههای فازی شواهدی مطرح کرد ،با افزایش تعداد
متغیرهای گمشده ،افت شدیدی یافته است .با مقایسة این دو
عملکرد در این دو مدل ،میتوان نتیجه گرفت مدیریت عدم
قطعیت ناشی از جانهی اطالعات در چارچوب فازی شواهدی،
بهطور مؤثرتری نسبت به چارچوب احتماالتی مطلق ،انجام
شدهاست .نتایج نشان میدهند ،عالوهبر برتری مطلق صحت
پیشآگهی در شبکة فازی شواهدی روی مجموعة داده با
متغیرهای گمشده ،این شبکهها توانستهاند با افزایش تعداد
متغیرهای گمشده ،کارایی خود را در مقایسه با مدل بیزی ساده
حفظ کنند .عملکرد شبکههای فازی شواهدی روی دادههای با
 1متغیر گمشده ،به  %81عملکرد اولیه خود میرسد؛ درحالیکه
این مقدار برای مدل بیزی ساده %88 ،عملکرد اولیه آن است.
ماشینهای بردار پشتیبان ،بهعنوان یکی از ابزارهای قدرتمند
یادگیری ماشین و طبقهبندی ،بعد از شبکههای فازی شواهدی،
بهترین عملکرد را در حفظ کارایی خود در برابر افزایش تعداد
متغیرهای گمشده دارد .درخت تصمیم ،بهازای از دست دادن
یک متغیر ،بیشترین افت ناگهانی دقت را در میان سایر مدلها
تجربه میکند؛ درحالیکه سایر مدلها ،افت تدریجی عملکرد را
با افزایش دادههای گمشده دارند.
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جدول ( -)5صحت پیشآگهی مدلهای مختلف روی مجموعه داده با دادههای گمشده
روش

4

81.84 ± 4.1

12021 ± .0.3

84.51 ± 2.28.

81.41 ± 2.4

52.88 ± 4.1

28.58 ± 21.2

1

58.41 ± 4.4

15072 ± 10..

82.11 ± 4.1

82.86 ± 4.4

52.18 ± 4.1

46.58 ± 2.4

4

56.68 ± 1.1

14011 ± 104

58.54 ± 4.1

58.18 ± 4.1

54.81 ± 4.1

12.58 ± 2.4

1

51.21 ± 4.1

1105. ± 109

58.18 ± 4.4

56.11 ± 4.8

52.15 ± 1.22

15.55 ± 1.4

1

51.51 ± 1.41

76014 ± 40.

55.68 ± 4.6

51.84 ± 1.4

52.24 ± 1.4

51.56 ± 5.4

تعداد متغیر
حذفشده

شبکة فازی
شواهدی با باور پوچ

شبکة فازی
شواهدی با جانهی

ماشین بردار
پشتیبان با جانهی

مدل ساده
بیزی با جا نهی

نزدیکترین
همسایگی با جانهی

درخت تصمیم با
جانهی

شکل ( -)2نسبت صحت پیشآگهی مدل روی دادة جانهیشده به
صحت پیشآگهی مدل روی دادة کامل ،بهازای تعداد پارامترهای
حذفشدة مختلف

دو مدل شبکة فازی شواهدی و ماشین بردار پشتیبان ،حتی با
از دست دادن  1متغیر ،افت عملکردی شدید درخت تصمیم را
با از دست دادن یک متغیر تجربه نمیکنند .بعد از این افت
شدید ،درخت تصمیم ،با افزایش تعداد متغیرها ،عملکرد آن افت
بیشتری نمیکند؛ اما هنوز افت عملکرد آن از دو مدل برتر،
بیشتر است.

 -2نتیجهگیری
در این مطالعه ،از شبکههای فازی شواهدی ،بهعنوان یک مدل
پیشآگهی برای تولد نوزادان  ،LBWاستفاده شد .نتایج

بهدستآمده از این مطالعه ،نشاندهندة برتری این ساختار بر
سایر مدلهای معروف یادگیری ماشین بود .ترکیب نتایج دو
مدل بیز ساده و شبکة فازی شواهدی ،به بهبود نتایج منجر شد؛
بهطوریکه ترکیب این دو مدل ،بیشترین صحت و تشخص را
به همراه داشت؛ اما حساسیت و  AUCآن نسبت به مدل شبکة
فازی شواهدی ،کاهش یافت .در این پژوهش ،عملکرد این
شبکهها در برخورد با دادههای گمشده و مدیریت عدم قطعیت
ناشی از آن ،در مقایسه با سایر مدلها بررسی شد و نتایج
بهدستآمده نشاندهندة برتری شبکههای فازی شواهدی بود.
در این بررسی ،شبکههای فازی شواهدی ،کمترین افت کارایی
نسبت به کارایی اولیه را در مقایسه با سایر مدلها داشت.
افزایش صحت پیشآگهی و همچنین تعیین بازة وزن نوزاد،
میتواند بهعنوان موضوعاتی برای ادامة پژوهشها مطرح شود.
در این راستا ،استفاده از ساختارهای پیچیدهتر برای این شبکهها
و ارائة الگوریتمهایی برای یادگیری پارامترهای توابع عضویت
فازی و استفاده از دانش شخص خبره در ساختار و پارامترهای
توابع عضویت ،میتواند مفید شود.
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