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چکیده

بیماری پارکینسون بیماری است که تشخیص آن به صورت پزشکی بسیار مشکل و هزینه بوده و هر روز محققان در پی این
هستند تا یک راه حل برای تشخیص زودهنگام این بیماری بیابند .از آنجا که اغلب این بیماری را توسط نشانه های صوتی
بیماران مبتال به  PD1مانند کاهش بلندی و وضوح صدا ،اختالل در کیفیت صدا شناسایی می کنند ،این روش کاربرد زیادی
در تشخیص دقیق این بیماری دارد .تحقیقات قبلی بر روی بیماران نشان داده که  % 09از بیماران مبتال به بیماری پاکینسون
یک اختالل صوتی در آنها مشاهده شده است .بنابراین اندازه گیری این عالیم صوتی و شناسایی آنها در تشخیص بیماری
نقش مهمی ایفا می کند .به این جهت از داده های صوتی در انجام این تحقیق استفاده شد .به دلیل تعداد زیاد بیماران و
آزمایش های متعدد هر بیمار،س نیاز به یک ابزار خودکار برای کاوش در میان بیماران پارکینسون احساس می شود .از طرفی
از آنجا که تکنیک های داده کاوی برای پیش بینی بیماری های مختلف در زمینه پزشکی نقش مهمی ایفا می کند ،در این
تحقیق از تکنیک های داده کاوی استفاده شده است .در این تحقیق روش های داده کاوی برای تشخیص بیماری پارکینسون
بررسی شدند و در انتها نتایج شبیهسازی و تحلیل داده ها در نرم افزار  wekaارائه شد .نتایج این تحقیق نشان داد که میزان
صحت طبقه بندی شبکه عصبی MLPبا  % 03.29بیشترین مقدار صحت را بدست آورده است .پس از آن  NaiveBayesو
 % 01.39 SVM-Smoصحت و  J48با  % 90.98صحت و  AdaBoostM1صحت  % 99.39را بدست آوردند .در انتها
 DecisionStumpبا  % 98.41کمترین مقدار صحت را بدست آورد.
کلمات کلیدی :بیماری پارکینسون ،داده کاوی ،شبکه عصبی. Weka، MLP
-1مقدمه

پارکینسون یک بیماری عصبی پیش رونده است ،که با نشانه های حرکتی و غیر حرکتی مشخص می شود[ .]1بعداز آلزایمر،
پارکینسون شایعترین بیماری تحلیل رونده مغز به حساب میآید .این بیماری یک بیماری مزمن و تدریجا پیش رونده است که
در آن سلول های ترشحکننده دوپامین در جسم سیاه مغز کاهش می یابند .علت زمینه ساز برای حدود  09درصد از افراد که
این بیماری در آنها تشخیص داده می شود ،ناشناخته باقی می ماند .در دهه  1049کشف شد که عالئم در درجه اول به دلیل
عدم وجود یک انتقال دهنده عصبی (دوپامین) به وجود می آیند و در اثر کمبود دوپامین حرکات بدن مختل می شود .ماده
دوپامین یک ماده شیمیای است که به وسیله بدن برای کنترل حرکت استفاده می شود .وجود دوپامین کم در سیستم گردش
خون باعث می شود فرد سختی در حرکت ،لرزش و کرختی در اعضا بدن را احساس کند[.]2-3
-2داده کاوی

داده کاوی فرآیندی است که به استخراج دانش نهفته در داده ها می پردازد و الگوها و روابط میان داده های موجود در دیتاست
را نمایان می کند[ .]7به عبارت دیگر داده کاوی یکی از گام های کشف دانش است که الگو های پنهان موجود در داده های
وسیع ،ناقص و دارای نویز را استخراج می کند[ .]8داده کاوی برای نیل به اهداف خود ترکیبی از تحلیل آماری ،یادگیری ماشین
Parkinson's Disease

1

1

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

مصنوعی و پایگاه داده را به کار می برد[ .]9دسته بندی و خوشه بندی به عنوان عملیات اصلی داده کاوی به شمار می روند.
دسته بندی جز یادگیری نظارت شده است که ویژگی های مشترک موجود در میان مجموعه ای از عناصر موجود در دیتاست
را یافته و آنها را در دسته های مختلف قرار می دهد[ .]10خوشه بندی یک روش یادگیری بدون نظارت است که همانند دسته
بندی عناصر مشابه را در یک دسته قرار می دهد اما در دسته بندی دسته ها مشخص و گسسته هستند ولی در خوشه بندی بر
چسب دسته ها شناخته می باشد[ .]11امروزه داده کاوی پزشکی اغلب در حوزه مسایل دسته بندی قرار می گیرند و در
جستجوی بهترین روش برای دسته بندی افراد در دسته های بیمار و سالم هستند .امروزه پژوهشگران در تشخیص و پیش
بینی بیماری های مختلفی چون دیابت ،سکته ،سرطان و بیماری های قلبی ،از تکنیک های داده کاوی استفاده می کنند.
-3روش کار

روش کار کلی بدین صورت است که ابتدا مجموعه داده تبدیل به فایل  ARFFمی شود .پس از بارگذاری داده ها در
دوفیلتر انتخاب ویژگی و  Discretizeبرروی داده های موجود در مجموعه داده های بیماری پارکینسون برای کاهش ویژگی
ها اعمال می گردد .سپس شش طبقه بند مورد نظر بر روی ویژگی داده ها باقیمانده پس از مرحله فیلتر کردن اعمال می گردد.
درنهایت نتایج طبقه بند ها با یکدیگر مقایسه می شوند .دیاگرام روش کلی کار را در شکل 1مشاهده می شود.
Weka

فیلترکردن داده ها

ایجاد فایل  ARFFاز مجموعه
داده ها

اعمال طبقه بندها

مجموعه داده
پارکینسون

تحیل و مقایسه طبقه بند ها

شکل  : 1روش کلی کار

 -5مجموعه داده مورد استفاده

داده استفاده شده در این مطالعه از صداهای ضبط شده در دانشگاه آکسفورد به وسیله  Max Littleاست .در این پایگاه ،داده
ها به وسیله ابزارهای خاص ضبط شده اند .داده ها شامل  109صدای ضبط شده از 21انسان است که سن این افراد در محدوده
 84تا  99سال بود و  4صدای صوتی از هر فرد ضبط شده است .مشخص شد که  32نفر مبتال به  PDهستند .مجموعه داده
ها شامل  32خصوصیت است .که شامل میانگین فرکانس صوتی  ،حداکثر فرکانس صوتی  ،حداقل فرکانس صوتی  ،تنوع در
فرکانس  ،اندازه تغییر در دامنه  ،نرخ نویز مربوطه به آهنگ صدا  ،اندازه گیری غیر خطی فرکانس و  ...می باشند
 -6پیش پردازش

استفاده عملی از معیارهای محاسبه شده نیازمند بردار ویژگی های ساخته شده از این معیارها است ،که می تواند به صورت
متوالی برای کاهش افراد سالم از بیماران استفاده شود .بیشتر انواع طبقه بندها توسط پیش پردازش مقادیر هر معیار با مقیاس
شدن مناسب بهتر عمل می کنند [.]20در پیش پردازش عمل خواندن و فیلتر کردن داده ها انجام می شود  ،در ابتدا باید فایل
مجموعه داده به شکل فایل  ARFFخواندن در مرحله  Preprocessتبدیل شود.
بعد از اینکه فایل مورد نظر بارگذاری شد weka ،فیلدها را تشخیص می دهد و در حین بررسی آنها ،اطالعات آماری
پایه ای را برای هر فیلد محاسبه می کند .در قسمت پیش پردازش یک سری فیلتر را می توان برای کاهش حجم داده ها و
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بهینه کردن کار ،بر داده های مورد استفاده اعمال کرد .اولین فیلتری که بر روی داده ها برای کاهش ویژگی ها اعمال می
شود فیلتر انتخاب ویژگی است ،که موجب میشود تعداد ویژگی ها از  32ویژگی به 11ویژگی کاهش یافتند  .در ادامه فیلتر
 discretizeکه با استفاده از آن می توان مقادیر یک صفت پیوسته را به تعداد دلخواه بازه گسسته تبدیل کرد .پس از اعمال
فیلتر انتخاب ویژگی ،فیلتر  discretizeبرروی داده ها اعمال می گردد.
 -7تکنیک های داده کاوی

 -1-7روش درخت تصمیم :J48
درخت تصمیم یکی از ابزارهای کار آمد دسته بندی و پیش بینی است .ایجاد درخت سریع بوده و تفسیر قواعد شرطی تولید
شده از آن آسان است .از این رو درخت تصمیم از تکنیک های پرکاربرد به شمار می رود[ .]13این روش در زمینه داده کاوی
پزشکی در تشخیص و پیش بینی بیماریهای مختلف توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است .درخت تصمیم یک
استراتژی باال به پایین به ایجاد آزمون بر روی هر گروه با مقدار پیوسته و هم از ویژگی های با مقدار گسسته پشتیبانی می
کند.
-2-7روش ماشین بردار پشتیبان : 1SMO
این الگوریتم از روش های یادگیری باناظر است که از آن برای طبقه بندی و رگرسیون استفاده می کنند .این روش از جمله
روش های نسبتاً جدیدی است که در سال های اخیر کارایی خوبی نسبت به روش های قدیمی تر برای طبقه بندی از جمله
شبکه های عصبی پرسپترون نشان داده است .مبنای کاری دسته بندی کننده ی  SVMدسته بندی خطی داده هاست و در
تقسیم خطی داده ها سعی بر آن است خطی انتخاب شود که حاشیه اطمینان بیشتری داشته باشد .حل معادله ی پیدا کردن
خط بهینه برای داده ها به وسیله روش های  QPکه روش های شناخته شده ای در حل مسائل محدودیت دار هستند صورت
می گیرد .قبل از تقسیم خطی برای اینکه ماشین بتواند داده های با پیچیدگی باال را دسته بندی کند داده ها را باید به وسیله
توابع  phiبه فضای با ابعاد خیلی باالتر برد .ماشین بردار پشتیبان ، SMOاز الگوریتم یادگیری ماشین است که عملیات تشخیص
الگو را بر اساس یادگیری آماری و قاعده حداقل سازی ریسک ساختاری ،انجام می دهد[.]14
 -3-7روش دسته بندی بیز ساده :
این روش برای یافتن بهترین دسته بندی ممکن از قاعده بیز ساده استفاده می کند [ .]15این قاعده برای ایجاد مدل های با
قابلیت پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد و راهکارهایی جهت کاوش و درک داده ها فراهم می کند و با محاسبه ی متغییر
هدف و سایر متغیرها از روی شواهد موجود عمل یادگیری را انجام می دهد .براساس قاعده بیز ،احتمال اینکه داده  xtمتعلق
به دسته ی Cباشد به صورت رابطه  1است .دسته بندی بیز احتمال شرطی هر نمونه ی متعلق به هر دسته را محاسبه می کند
و براساس آن ،نمونه ی مورد بررسی در دسته ای که باالترین احتمال شرطی را داشته باشد قرار می گیرد.
( )1
)𝐶| 𝑡𝑋(𝑃)𝐶(𝑃
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-4-7درخت تصمیم گیری :
درخت تصمیم درختی است که در آن نمونه ها را به نحوی دسته بندی می کند که از ریشه به سمت پائین رشد می کنند و
در نهایت به گره های برگ می رسد .هر گره داخلی یا غیر برگ با یک ویژگی مشخص می شود ،این ویژگی سوالی را در
Sequential Minimal Optimization
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رابطه با مثال ورودی مطرح می کند .در هر گره داخلی به تعداد جواب های ممکن با این سوال شاخه وجود دارد که هر یک
با مقدار آن جواب مشخص می شود .برگ های این درخت با یک کالس و یا یک دسته از جواب ها مشخص می شوند[.]17
-5-7شبکه های عصبی مصنوعی :
شبکه های عصبی مصنوعی که معموال به عنوان شبکه های عصبی نام برده می شوند یک الگوی ریاضی مبتنی
برسیستم زیستی است .سیستم های عصبی یک الگوریتم برای بهینه سازی و یادگیری آزادانه بر اساس مفاهیم الهام
گرفته از تحقیق در ماهیت مغز می باشند .مغز با استفاده از قابلیتی شناخته شده به عنوان نورون اجزا ساختاری خود را
سازماندهی می کند ،در نتیجه محاسبات معینی را بسیار سریع تر از کامپیوتر دیجیتال انجام می دهد.
 -6-7طبقه بند: AdaBoostm1
طبقه بندی  AdaBoost1یک طبقه بند باینری ،دو کالسه ،دو بخش است .این طبقه بند برای ارتقاء آموزش دهنده Weka
طراحی شده است .طبقه بند AdaBoostm1یک طبقه بند  mکالس است اما هنوز نیاز به آموزش دهنده  Wekaبرای بدست
1

آوردن صحت بهتر از دارد .خطای
2

آموزشی بدست آمده از فرضیه نهایی تولید شده توسط طبقه بندAdaBoostm1

است اما عیب اصلی آن ناتوانی در کارکردن با فرضیه  Wekaدر خطای بیشتر از

1
2

بسیار کم

است .

 - 8مقایسه شش طبقه بند موردنظر
 :Correctly Classified Instancesاین پارامتر درصد صحت طبقه بندی نمونه ها را بیان می کند .مقایسه این پارامتر برای
شش طبقه بند در شکل  3مشاهده می شود.

شکل  - 3مقایسه پارامتر طبقه بندی درست نمونه ها

 :Incorrectly Classified Instancesاین پارامتر درصد عدم صحت طبقه بندی نمونه ها را بیان میکند .مقایسه این پارمتر
برای شش طبقه بند در شکل  2مشاهده می شود.

شکل  - 2مقایسه پارامتر طبقه بندی غلط نمونه ها
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 :Kappa statisticاین پارامتر به صورت کلی معیار قرارداد است به طوری که در مورد تغییر قرارداد نرمال سازی می شود .این
پارامتر برای دسترسی به کیفیت مورد اطمینان در کارایی بکار می رود.

شکل  - 8مقایسه پارامتر Kappa statistic

 :Mean absolute errorاین پارامتر نزدیکی مقدار بین پیش بین ورودی و خروجی دقیق را محاسبه می کند که از فرمول 3
بدست می آید .مقایسه این پارامتر برای شش طبقه بند در شکل  9مشاهده می شود.
()3
𝑛

𝑛

1
1
| 𝑖𝑒|∑ = | 𝑖𝑦 𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑓𝑖 −
𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑖=1

که در آن  fiمقدار پیش بینی و  yiمقدار درست هستند .

شکل  - 9مقایسه پارامتر MAE

 : Root mean squared errorاین پارامتر بیشتر در موارد برای محاسبه تفاوت بین مقادیر پیش بینی شده به وسیله مدل با
مقدار مشاهده شده استفاده می شود.

شکل  - 4مقایسه پارامتر Root mean squared error

 :Relative absolute errorاین پارامتر میانگین مقدار دقیق است .این پارامتر مقدار کل خطا را می گیرد و با تقسیم به وسیله
خطای مطلق کل نرمال سازی می کند.
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شکل  - 9مقایسه پارامتر Relative absolute error

 :Root relative squared errorاین پارامتر معیار پیش بینی ساده که میانگین مقدار دقیق را می گیرد ،است .مقدار مربع
خطای کل را می گیرد و به وسیله تقسیم آن به مرجع خطای کل به وسیله پیش بینی کننده ،نرمال سازی می کند.

شکل  - 9مقایسه پارامتر Root relative squared error

 :Avg TP Rateنرخ مثبت درست نرخ تعداد بیماران  PDپیش بینی شده به کل موارد مثبت است .مقایسه این پارمتر برای
شش طبقه بند در شکل  0مشاهده می شود.

شکل  - 0مقایسه پارامتر Avg TP Rat

 :Avg FP Rateنرخ مثبت غلط نرخ تعداد بیماران سالم پیش بینی شده غلط به عنوان بیمار به کل موارد سالم است .مقایسه
این پارمتر برای شش طبقه بند در شکل  19مشاهده می شود.

شکل  - 19مقایسه پارامتر Avg FP Rate
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. این پارامتر معیار صحت پیش بینی مدل منطقی است:Avg ROC Area

Avg ROC Area  مقایسه پارامتر-11 شکل

 مشاهده می13 مقایسه پارامترهای مختلف بدست آمده از این شش طبقه بند بدون استفاده از هیچ یک از فیلترها در شکل
.شود

 – نتیجه اعمال فیلتر و عدم اعمال فیلتر در طبقه بندی13 شکل

 نتیجهگیری-9
 در انتها طبقه بندهای موردنظر برای تحلیل.پس از بارگذاری مجموعه داده ها مرحله پیش پردازش را برروی داده ها انجام شد
 در ادامه نتایج اعمال. پس از بارگذاری مجموعه داده ها مرحله پیش پردازش را بر روی داده ها انجام شد.داده ها معرفی شدند
. تحلیل و مقایسه شدندMLP شبکه عصبی,درخت تصمیم,1,SVM-Smo , NaiveBayes , J48 شش طبقه بند
%03.29  باMLP شبکه عصبی.نتایج نشان داد که میزان صحت طبقه بندی این طبقه بندها بدین صورت است
 صحت و%90.98  باJ48 صحت و% 01.39 SVM-Smo  وNaiveBayes بیشترین مقدار صحت را بدست آورد پس از آن
.کمترین مقدار صحت را بدست آورد% 98.41  باDecision Stump  در انتها. صحت را بدست آوردند% 99.39AdaBoostM1
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