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  چکیده
شناسایی و تشخیص باشد، ر در جامعه جهانی بخصوص ایران میهاي مزمن و تاثیرگذادیابت یکی از بیماري

تواند در درمان زود هنگام و سریع آن موثر بوده و عوارض جانبی و خطرناك دیابت در مراحل اولیه بیماري می
تاکنون تشخیص دیابت عموماً بصورت آزمایشگاهی و . آن شامل قطع عضو یا کوري جلوگیري به عمل آورد

امروزه با پیشرفت . گرددبرپایه مشاهدات تجربی حاصل می) میزان پیشرفت آن(ماري سنجش عوامل بی
و داده کاوي توانسته است تا رویکردي نوین را در حیطه هاي کامپیوتري به ویژه هوش مصنوعی تکنولوژي

دیابت، در مطالعه حاضر ضمن بیان مختصري بر بیماري . این بیماري مزمن ارائه نمایدبندي تشخیص و طبقه
رویکردهاي مبنا در داده کاوي و عملکرد هوش مصنوعی در تشخیص این بیماري بصورت موردي مورد ارزیابی 

  .قرار گرفته است
  

  .کاوي، تشخیص بیماري، دیابتهوش مصنوعی، داده: واژگان کلیدي
  

 
 مقدمه

 یک در) لیتردسی در گرم میلی(120  از باالتر ونخ قند آن نشانه که بوده مزمن و متابولیکی بیماري نوع یک قند بیماري یا دیابت
 بتاي هاي سلول تخریب علت به 1 نوع دیابت در؛ دارد بارداري و 2 نوع، 1 نوع اصلی نوع سه بیماري این. ستا طوالنی برهه

 به و باشد ایمنی خود اريبیم یک از ناشی تواند می دیابت از نوع این، رود می بین از بدن در انسولین هورمون تولید توانایی پانکراس
 یا »انسولین به وابسته دیابت« هاي نام با دیابت از نوع این دارد وجود انسولین تزریق به حتمی نیاز مبتال فرد بدن در انسولین نبود دلیل

 تولیدي انسولین و دهند نمی صحیحی پاسخ انسولین وجود به بدن هاي سلول، 2 نوع دیابت در. شود می شناخته نیز »نوجوانان دیابت«
 تخریب به است ممکن نهایت در اتفاق این. دهد کاهش را خون در موجود قند و داده انجام را خود طبیعی عملکرد تواند نمی

 تحرکی کم و چاقی، ژنتیکی عوامل دو نوع دیابت به فرد ابتالي در. شود منجر انسولین تولید کامل توقف و پانکراس بتاي هاي سلول
 سابقه بدون باردار زنان که دهد می رخ زمانی بیماري این؛ دارد نام بارداري دیابت یا زنانه دیابت آن سوم نوع. کنند می ایفا مهمی نقش

، باشند می خون قند کنندگان تنظیم گلوکاگون و انسولین هورمون .)Nandita and Rao, 2013( شوند خون قند باالي سطح دچار دیابت
 و سرعت، دیابت در .است مختلف سازوکارهاي توسط خون قند آوردن پایین انسولین نقش و خون قند بردن باال گلوکاگون نقش



 

 

 هیپرگلیسمی آن به که یافته افزایش خون قند میزان رو این از یابد می کاهش گلوکز کامل ساز و سوخت و استفاده در بدن توانایی
 تواند می که شود می بدن در ریز بسیار هاي رگ تخریب سبب، باشد شتهدا وجود بدن در مدت دراز در قند افزایش این وقتی. گویند می

 ارتباط عروقی قلبی هاي بیماري ریسک افزایش با دیابت همچنین. کند درگیر را اعصاب و چشم، کلیه همچون بدن مختلف اعضاي
 این از پیشگیري در تواند می اي هزمین هاي بیماري داراي افراد در بیماري این زودرس تشخیص و غربالگري لذا؛ دارد مستقیمی
 ,Sheikhpour and AghaSarram( است میسر خون قند آزمایش انجام با دیابت غربالگري همچنین و تشخیص. باشد مؤثر عوارض

2014(. 

 ؛باشد می 2 نوع دیابت آن %90 حدود تعداد این از که، است %8/8 جهان بزرگساالن در دیابت شیوع جهانی بهداشت آمار طبق
 هنگام در معموالً که دارد مختلفی انواع دیابت بیماري .است یکسان مردان و زنان در متوسط طور به آن جنسیتی شیوع نرخ همچنین

 به بیماران از خیلی. دهد می نشان خود از بیماري که است شرایطی به وابسته دیابت نوع تعیین بنابراین؛ شوند می متمایز تشخیص
 پایان از بعد است ممکن شده بارداري دیابت دچار که فردي مثالً، گیرند نمی جاي دیابت مشخص هاي دسته از یکی در راحتی

 بیماري نوع متخصص پزشک براي بنابراین؛ شود داده تغییر 2 نوع به دیابتش نوع لذا و بماند باقی دیابت به مبتال کماکان بارداري
 ,Abdollahi and Nouri-Moghaddam( دارد کمتري بسیار اهمیت آن مؤثر ندرما و او بیماري سبب و علت درك به نسبت فرد دیابت

 مراجع توسط هنوز دارد که مشکالتی وجود با و بود 1997 در آمریکا دیابت انجمن توسط دیابت رسمی بندي تقسیم خرینآ. )2022
 نیاز شاید و است هتروژن بیماري یک تدیاب شده مشخص که است مدیدي هاي مدت وجود این با .است استفاده و تأکید مورد، اصلی

 این دربراي دیابت صورت گرفته که  اي خوشه پنج بندي دستهجدیدترین ). Kavakiotis et al., 2017( باشد جدیدي بندي تقسیم به
 یابتد هاي زیرگروه عنوان به خوشه پنج به آمریکا دیابت انجمن بندي تقسیم در دو و یک نوع دو جاي به دیابت بندي تقسیم
. شویم نایل بهتري نتایج به تا کرد شروع مناسب زمان در را مناسب درمان خوشه هر براي بتوان که است این هدف. اند شده بندي دسته

 کشف دیابت از ها آن که تري پیچیده تصویر اساس بر که کردند اعالم فنالند و سوئد در پژوهشگران از گروهی 2018 مارس 2 در
 مختلف نوع پنج داراي دیابت بیماري گویند می دانشمندان این. است شده آغاز دیابت براي داروها تجویز در ديجدی دوره، اند کرده
 را دیابت از مراقبت آینده گیري نتیجه این گویند می ها آن. شود تجویز و تهیه جداگانه تواند می نوع هر براي متناسب درمان که است

 و سوئد در لوند دانشگاه دیابت مرکز توسط مطالعه این. گرفت نخواهد صورت سریعاً ماندر در تغییرات اما کرد خواهد دگرگون
 نتایج. )Wu et al., 2018( است شده انجام ها آن خون دقیق بررسی با همراه بیمار 14٫755 روي بر فنالند مولکولی پزشکی مؤسسه
 ,.Marinov et al( شوند تقسیم متمایز گروه پنج به توانند می انبیمار که دهند می نشان لنست اندوکرینولوژي و دیابت در شده منتشر

2011(: 

، است کم) BMI( نانآ بدنی توده شاخص، شده مبتال پایین سنین در اینان. نامند می شدید خودایمنی دیابت را گروه این: اول گروه
 دیابت به لذا باشند می، است کالسیک یک نوع شاخصه که دکربوکسیالز گلوتامیک ضد هاي بادي انتی اتو داراي و دارند انسولین کمبود

 تولید توانایی ایمنی بیماري عارضه خاطر به ولی، دهد می نشان را سالم بدن یک خصوصیات بیمار بدن که آن با و است شبیه یک نوع
 .ندارد را انسولین

 این با ولی هستند شبیه بسیار اول گروه بیماران به بیماران این. دارد نام انسولین شدید کمبود با دیابت خوشه این: دوم گروه
 تولید توانایی آنان لذا؛ ندارند خود سرم در را دکربوکسیالز گلوتامیک ضد هاي بادي انتی اتو یعنی خودایمنی شاخصه که تفاوت

 .شود نمی ناشی ها آن بدن ایمنی سیستم در نقص از اختالل این ولی ندارد را انسولین



 

 

 دچار کلی طور به گیرند می قرار گروه این در که بیمارانی. است گرفته نام شدید انسولینی مقاومت با دیابت هخوش این: سوم گروه
 به قادر دیگر بدن، شدید انسولینی مقاومت دلیل به اما، کند می تولید کافی انسولین بیماران این بدن هرچند و؛ هستند وزن اضافه عارضه
 .نیست هورمون این به دهی واکنش

 این ولی، شود می مشاهده باال وزن اضافه با افرادي در بیشتر که دارد نام چاقی با مرتبط خفیف دیابت خوشه این: چهارم گروه
 تر نزدیک معمولی وضعیت به سوم گروه بیماران به نسبت متابولیک نظر از لذا و هستند انسولین به نسبت واضحی مقاومت فاقد، گروه

 .هستند

 خوشه مثل، باال سن جز و شود می دیده باال سن با افراد در معموالً خوشه این؛ است سن با مرتبط خفیف دیابت: پنجم گروه
  .است تر خفیف ها گروه سایر بیماران با مقایسه در گروه این عالئم لذا و ندارد واضحی متابولیک اختالل، چهار

 و دهند افزایش را وکیفیت کاهش را هاهزینه سالمت يهاسازمان چگونه که واحد هدف این واسطه به سالمت صنعت در تحول
 را سالمت صنعت در کیفیت بهبود .شودمی محسوب بزرگ چالش یک همواره مقوله واین میرود پیش به بمانند باقی رقابتی همچنان

 سالمت هاي داده حركم نیروهاي این جمله از و نمود تعریف بهتر است تاثیرگذار برآن که محرکی نیروهاي يواسطه به توانمی
 امروزي درعصر هاداده .آیدمی حساب به برنامه آن قلب هاداده ،بیمار متمرکزبر کیفیت بهبود يبرنامه هرنوع در دیگر عبارت به ؛است
 ذخیره،آوريجمع درگروي سالمت هاي سازمان وموفقیت بوده سالمت هايسازمان براي دارایی ترینعمده ،اطالعات عصر یعنی
 که این مگر ؛شود محسوب اتالف نوع یک تواند می ها داده از زیادي میزان ي وذخیره آوري جمع،وجود این با .هاستآن یلوتحل
 اطالعات به بالقوه ارزش این تبدیل براي .گردد سازمان براي مالی منبع یک به وتبدیل شده استفاده سودمند شکل به هاداده

 والگوهاي روندها،روابط کشف امکان کاوي داده ي واسطه به که چرا ؛اند آورده روي کاوي ادهد به ها سازمان از بسیاري،استراتژیک
 .شد خواهد میسر سازمان آشکارونهان هاي چالش ي زمینه در نوین دانش به دستیابی و ها داده بین مخفی

 مدیریت علوم ودر باشد می تفادهاس حال در تجاري-مالی هاي محیط در که است دهه یک از بیش ها داده از دانش کشف مفهوم
 مالی اختالس شناسایی باهدف دانش کشف اگرچه.است کرده باز را خود جاي وپزشکی جرایم تحلیل،کاوي وب،مهندسی،ارتباطات

 نسبت هوشیاري تغییرسریع از ناشی مهم این. قرارگرفت استفاده مورد نیز بالینی ي حوزه در تدریج به اما،شد سالمت ي عرصه وارد
 این با که باشدوافرادي می ها داده از زیادي میزان تولید مستمردرحال طور به سالمت صنعت .است سالمت ي حوزه در اطالعات هب

 ودرحال جوان نسبت به ي حوزه؛دارد وجود وسیعی شکاف تفسیرآنها تا آوري جمع بین که اند دریافته،هستند مواجه ها داده نوع
 ي توسعه وبه سازد مند بهره ها داده این عمیق تحلیل از را صنعت این تواندمی که است هایی یوهش ازجمله درسالمت کاوي رشدداده
   .)Marinov et al., 2011( شود منتج ودرمان تشخیص ي درزمینه علمی هاي گیري وتصمیم پزشکی تحقیقات

  
  کاوي و هوش مصنوعی در حوضه سالمتدادهمبانی 

 ها انسان شامل جانوران توسط که طبیعی هوش مقابل در، کند می پیدا ظهور ها ماشین سطتو که است هوشی، )AI( مصنوعی هوش
 که سامانه هر: کنند می تعریف »هوشمند عوامل« روي بر مطالعه شاخه عنوان به را شاخه این، پیشرو AI هاي کتاب. یابد می نمایش
 شناخته منابع از برخی.سازد می بیشینه اهدافش به دستیابی در را شانسش که دهد می انجام را هایی کنش و کرده درك را خود محیط
 تقلید ها انسان ذهن روي از را »شناختی« عملکردهاي که کنند می استفاده ماشینی توصیف جهت »مصنوعی هوش« اصطالح از شده
). Gulati, 2015( است  شده رد AI زمینه در اصلی محققان توسط تعریف این حال این با، »مسئله حل« و »یادگیري« همچون، کنند می

 مخترع وي. شد استفاده) هوشمند هاي ماشین تولید دانش و علم پدر( کارتی مک جان توسط بار اولین براي مصنوعی هوش اصطالح
 ابزار یک هوشمندانه رفتارهاي هویت به توان می عنوان این با. است) lisp( لیسپ نام به مصنوعی هوش نویسی برنامه هاي زبان از یکی



 

 

 که شده پذیرفته عمومی اصطالح یک عنوان به مصنوعی هوش آنکه حال) مصنوعی، غیرطبیعی، بشر دست ساخته( برد پی مصنوعی
 مفهوم بهداده کاوي بخشی از هوش مصنوعی است که  .است) مصنوعی مواد از مرکب( ترکیبی و هوشمندانه محاسبات شامل

. شود می گفته بزرگ اطالعاتی بانک چند یا یک در ها داده از زیادي حجم در مشخص روابط و الگوها یا نهان اطالعات استخراج
 حجیم مجموعه و ها پایگاه، کاوي داده. دانند می ها داده پایگاه در دانش کشف رایج هاي واژه مترادف را کاوي داده مردم از بسیاري

 استمرار و امتداد همان توان می واقع به را ها کاوش و مطالعات گونه این. دهد می قرار تحلیل مورد، استخراج و کشف پی در را ها داده
 هاي اندازه و ابعاد نیز و، کاربردها و ها زمینه گوناگونی و وسعت، مقیاس در عمده تفاوت. دانست آمار گیر جاهمه و کهن دانش

 ,Bhavsar and Waghmare( نماید می طلب را آموزش و، سازي مدل، یادگیري به مربوط ماشینی هاي شیوه که است امروزین هاي داده

 اند بوده ناشناخته تاکنون که معتبري روابط و الگوها کشف منظور به ها داده تحلیل و تجزیه ابزارهاي از گیري بهره به کاوي داده .)2013
 به را خود این کار که باشند گیرنده یاد هاي روش و ریاضی هاي الگوریتم، آماري هاي مدل است ممکن ابزارها این. شود می اطالق

 داده. بخشد می بهبود آورند می دست به گیري تصمیم هاي درخت یا عصبی هاي شبکه طریق از که اي تجربه اساس بر و خودکار صورت
 که برديکار هاي برنامه شود می شامل نیز را بینی پیش و اطالعات تحلیل و تجزیه و نبوده ها داده مدیریت و گردآوري به منحصر کاوي

 از اند عبارت که گیرد می نظر در را گوناگونی پارامترهاي پردازند می ها داده کاوش به اي رسانه چند یا متن هاي فایل بررسی با
)Vijiyarani and Sudha, 2013(: 

 .کاغذ خرید هب قلم خرید مثالً شود می مربوط دیگري به رویداد یک آن اساس بر که الگوهایی: )Association( انجمنی قواعد

 را دیگري رویدادهاي، رویداد کدام کند می مشخص و پرداخته رویدادها توالی تحلیل و تجزیه به که الگویی: )Sequence( ترتیب
 .پوشک خرید و نوزاد یک تولد مثالً دارد پی در

 .درمانی هاي هزینه یا ارز نرخ یبین پیش مانند. باشد می پیوسته متغیر یک بینی پیش هدف بینی پیش در: )Prediction(بینی پیش

 و نماید می تعریف را ها داده در موجود هاي رده که است مدلی کردن پیدا براي فرایندي: )Classification( بندي طبقه یا بندي رده
، باشد می ناشناخته) هدف متغیر( ها آن رده برچسب که رکوردهایی رده بینی پیش براي مدل این از بتوان که هدف این با، کند می متمایز

 در استفاده مورد هاي روش. است گسسته متغیر یک مقدار بینی پیش هدف، بینی پیش خالف بر بندي رده در حقیقت در. نمود استفاده
 .هستند یکسان عموماً بندي رده و بینی پیش

 بیشترین خوشه یک در موجود اعضاي که نحوي به اشیاء یا رکوردها، اعضاء از اي مجموعه بندي گروه: )Clustering( بندي خوشه
 .باشند داشته دیگر هاي خوشه اعضاي به را شباهت کمترین و یکدیگر به را شباهت

  .باشد می ها داده در اکتشاف هاي روش جذابترین و قدرتمندترین از یکی ها داده مصورسازي: )Visualization( مصورسازي
 شامل کاوي داده هاي استراتژي از کلی دسته ودو اساس این بر و است ها دهدا از وآموختن یادگیري ،کاوي داده هدف طورکلیب

 متغیرهاي ارزش که رود می کار به زمانی شده نظارت یادگیري هاي شیوه.دارد وجود نظارت فاقد ویادگیري شده نظارت یادگیري
 استراتژي از اي نمونه،سالمت ي موسسه یک ي بیمه مطالبات در خطا بینی پیش هاي مدل یافتن.باشد شده شناخته ما براي ورودي

 اطالعات وکشف ها داده بینی پیش هدف وبا شده شناخته ما براي ها ویژگی و ها مدل استراتژي این در؛ است شده نظارت یادگیري
 خوشه و االگوه اما،نیست شده شناخته مطالبات خطاهاي هاي ومدل ها ویژگی،نظارت فاقد یادگیري ي درشیوه اما رود می کار به

مبتنی بر  هاداده سازيلمد و کاوي داده از استفاده با .)Das et al., 2018( شود می جدید کشفیات به منجر کاوي داده از حاصل هاي
 آن، مراقبت دهندگان ارایه به اطالعات ي ارایه با کاويداده واقع در. کرد شناسایی را پرخطر شرایط با بیماران توان می هوش مصنوعی

 کمک،کرد جلوگیري نها آ آتی مشکالت از و داد بهبود را ها آن مراقبت کیفیت بتوان که اي گونه به پرخطر بیماران شناسایی در را ها
 بینیپیش سازي مدل هاي تکنیک مثال عنوان به .شودمی بیمارستانی هايپذیرش کاهش به منجر مناسب يمداخله باطراحی و کند می



 

 

 Jacob( شودمی دیابت به مبتال بیماران ي هزینه وکاهش کیفیت ارتقاي به منجر دیابت بیماري مدیریت با ابطهر در کاوي داده ي کننده

and Ramani, 2012(.  
  

  کاويتشخیص دیابت با داده
 يآور فن ابزارهاي پیشرفت و توسعه با که شود می شناخته بالینی کاوي داده نام با و است گرفته صورت درمان و بهداشت حوزه
 مراقبت هاي سیستم .باشد سالمت هاي داده در در موجود الگوهاي کشف براي مفیدي و نوین راهکار تواند می ارتباطات و اطالعات

 استخراج براي ابزارهایی و ها تکنیک به بنابراین است نهفته آن در توجهی قابل دانش که است اطالعاتی از مملو بهداشتی هاي
 پنهان الگوهاي کشف براي تحقیق امکان، روش این از استفاده مزیت اولین. است نیاز بزرگ هاي داده همجموع این از مفید اطالعات

 همچنین و ها بیماري تشخیص براي توان می الگوها این از که باشد می درمان و بهداشت حوزه در موجود هاي داده مجموعه در
 کاربرد براي مناسب هاي بیماري از یکی دلیل چند به دیابت بیماري میان ینا در ).Thakkar et al., 2021( نمود استفاده ها آن درمان

، کلیه و قلب نارسایی همچون دردناکی و متعدد جانبی عوارض که است هایی بیماري جمله از دیابت. باشد می پزشکی در کاوي داده
 همراه جامعه و فرد براي را زیادي معنوي و مادي هاي هزینه تنهایی به ها آن از کدام هر که دارد پی در را عضو قطع حتی و نابینایی

 جویی صرفه موجب تواند می آن درمان روش و بیماري الگوهاي کشف و شناسایی، بیماري این باالي شیوع دلیل به طرفی از. دارد
 تاثیر دلیل به طرفی از. شود بیماران همچنین و سالمت کننده ارائه مؤسسات براي اقتصادي هاي هزینه و زمان در اي مالحظه قابل

 پیاده بنابراین. شوند می گرفته درنظر آن به مربوط پزشکی هاي گیري تصمیم در بسیاري متغیرهاي، بیماري این در متعدد عوامل
 کنترل و پیشگري در مهمی گام تواند می کند مشخص را ابتال عدم یا و دیابت به ابتال صحیح تشخیص امکان بتواند که روشی سازي

 به مربوط اطالعات که متعددي اطالعاتی هاي بانک وجود همراه به موارد این که. باشد آن ابتدایی مراحل در خصوص به بیماري نای
 به مربوط هاي داده( PIMA هاي داده مجموعه مانند. کنند می نگهداري و ثبت متفاوت زمانی هاي دوره در را دیابت به مبتال بیماران

 باشد کاوي داده کارگیري به براي مناسب هاي حوزه از یکی عنوان به دیابت بیماري شود می موجب، )لیشما آمریکاي سرخپوستان
)Sa’di et al., 2015(.  

 در پنهان الگوي و دانش وسیله بدین تا باشد دیابت بیماري محققان براي ارزش با ابزار یک عنوان به تواند می کاوي داده واقع در
، اساس همین بر. کنند کمک بیماري این تشخیص در پزشکی متخصصان به و کنند استخراج را دیابت به مربوط اطالعات وسیع حجم

 گرفته صورت دیابت بیماري در کاوي داده پرکاربرد هاي الگوریتم کارگیري به و بررسی هدف با اخیر هاي سال در مختلفی مطالعات
 به که مطالعاتی از هایی نمونه به مربوط نتایج، ها آن مورد در صريمخت توضیح و ها روش این از یک هر معرفی با ادامه در که

 دیابت بیماري با رابطه در که عمدهاي مشکل .)Islam et al., 2020( شود می ارائه، اند کرده استفاده ها روش این از کاربردي صورت
 انتخاب عدم دلیل به نیز ضعف این هک است بیماري این تشخیص در ضعف کلی طور به یا و موقع به تشخیص عدم دارد وجود
 در را فرد هر بتواند که روشی سازيپیاده بنابراین. است استاندارد الگوهاي از مناسب استفاده عدم یا و پزشک توسط مناسب الگوي

 خصوص به ريبیما این کنترل و پیشگیري جهت در مهمی گام تواندمی رساند یاري بیماري این به ابتال عدم یا ابتال صحیح تشخیص
 درخت، مصنوعی عصبی شبکه هاي روش پایه بر توانستند )2006(همکاران  و واسان .)Kim et al., 2012( باشد آن ابتدایی مراحل در

 مورد فرد آیا که کنند بینی پیش درصد 89 دقت با بدن بعدي دو و بعدي سه هاي عکس پایه بر وابستگی قواعد و رگرسیون ،تصمیم
 دقت با توانستند پشتیبان بردار ماشین روش از استفاده با) 2009( صنعتیهمچنین . خیر یا است مبتال دوم نوع یابتد بیماري به نظر
 جمله از متغیر هشت از و شد می بیمار 768 به مربوط ها آن هاي داده. دهند تشخیص افراد در را دوم نوع دیابت بیماري درصد 93

 ماشین روش از استفاده با )2010( همکاران و براکات. نمودند استفاده خود بینی پیش براي قیتزری انسولین میزان و افراد خون فشار



 

 

 آن. دهند تشخیص افراد در را دوم نوع دیابت بیماري درصد 94 دقت با و دهند بهبود را بیماري تشخیص دقت توانستند پشتیبان بردار
 شاخص، جنسیت: شامل ها آن متغیرهاي و کردند استخراج کننده مراجعه فرن 4682 به مربوط هاي داده از را خود تحقیق هاي داده ها

 درخت از استفاده با تایلندي محققان از اي عده 2010 سال در. است بوده قندخون و کلسترول، فشارخون) BMI( قد به وزن نسبت
 استفاده نفر 5638 به مربوط هاي ازداده هاآن. دهند تشخیص افراد در را متابولیک سندرم درصد 90 از بیش دقت با توانستند تصمیم

 انواع که کردند ایجاد دوم نوع دیابت براي درمانی هاي توصیه ارائه سیستم یک، )2014( لیو و همکاران ).Komi et al., 2017( کرد
 تحلیل و تجزیه با سپس و آوري جمع همراه هاي دستگاه و پزشکی سنسورهاي طریق از را افراد زندگی به مربوط مختلف هاي داده
 ارائه خون گلوکز سطح کنترل منظور به بیمار هر براي را فردي هاي توصیه خروجی در، کاوي داده هاي الگوریتم طریق از ها داده این
 نبیمارا روي بر و بالینی محیط در ماه سه مدت به، شده ایجاد سیستم بالینی اثربخشی میزان بررسی منظور به مطالعه این در. داد می

 به مبتال بیماران براي مراقبتی خود نوین ابزار یک تواند می سیستم این که داد نشان آمده دست به نتایج. گرفت قرار بررسی مورد
 هوشمند سیستم یک در پزشکی دانش و همراه محاسبات، کاوي داده سازي یکپارچه با سیستم این همچنین و باشد دوم نوع دیابت
 پیش مدل یک بررسی به )2015( همکاران حبیبی و .باشد مفید دیابت مانند مزمن هاي بیماري به مبتال راداف براي تواند می، موبایل

 کنترل سیستم داده پایگاه به مربوط هاي داده از مطالعه این در. پرداختند دوم نوع دیابت به مربوط خطر عوامل از استفاده با کننده بینی
 درخت از استفاده با مطالعه این در. بود 2011 تا 2009 زمانی فاصله در شده انجام گري غربال به مربوط که شد استفاده تبریز دیابت
 شناسایی در مدل این دقت. شد ارائه آزمایشگاهی هاي تست انجام به نیاز بدون دیابتی بیماران گري غربال براي مدلی گیري تصمیم

  .بوده است% 71 دیابتی افراد
  

  گیريبحث و نتیجه
 دنبال داربه معنی اطالعات به خام بالینی هاي داده شکل تغییر، سالمت مراقبت در برانگیز چالش موضوعات مهمترین از یکی

 به.اند شده روبرو دانش فقر با داده غناي وجود با سالمت مراقبت هاي سازمان از بسیاري که چرا است ها داده از انبوهی مستمر تولید
 را جدیدي نیازهاي گذشته هاي دهه به نسبت ها داده هاي پایگاه ي وتوسعه ها داده عظیم هاي مجموعه با رویارویی دیگر عبارت

 داده که است آورده وجود به خام هاي داده از الگوها وکشف شده ذخیره اطالعات استخراج،ها داده خودکار سازي خالصه مانند
 که آنچه و باشد می وپزشکی علمی مطالعات در دیرینه مفهومی اه داده از ودانش اطالعات استخراج .باشدمی آن از اي نمونه کاوي
 ایجاد کاوي داده براي را فردي به منحصر فرصت که است آنها متناظر هاي آوري وفن رشته چندین واشتراك گرایی هم است جدید
 در سودمندوماندگار،جدید دانش کشف به داردرومنجر سالمت در حیاتی نقش شواهد بر مبتنی پزشکی ایجاد با کاوي داده .است کرده

 خالء و شکاف بایدازشناسایی شواهد بر مبتنی پزشکی به دستیابی براي که چرا؛شود می سالمت هاي سازمان اي داده هاي پایگاه
 و بودن صحیح بررسی به باید بعدي قدم در، بود ادله بهترین دنبال به سپس و کرد شروع کنونی سالمت مراقبت فرایندهاي در دانش
 به دستیابی کاوي داده. کرد اجرا بیماران برروي را ادله این آخر قدم در و پرداخت ادله بهترین در شده شناسایی اقدامات بودن معتبر
  .سازد می هموار را زمینه این در گام اولین
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