کاربرد داده کاوی در مدیریت داده های بزرگ در حوزه اطالعات سالمت با استفاده از
الگوریتم CRISP-DM
مجید رهنمایی ذکاوت
دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

چکيده:
هدف :داده کاوی یكی از راه های تحلیل و استفاده از اطالعات است که با استفاده از روش های تخصصی آماری و منطقی
به تحلیل داده های بزرگ مقیاس می پردازد و به سازمانها در اخذ تصمیم های کالن کمك می کند .پژوهش حاضر با هدف
شناسایی مهم ترین کاربردهای داده کاوی در حوزه مدیریت داده های بزرگ در حوزه اطالعات سالمت می باشد.
روش شناسی :در پژوهش حاضر ج هت شناسایی کاربردهای داده کاوی عالوه بر مطالعات کتابخانه ای با تحلیل و بررسی
کاربردهای داده کاوی در حوزه های بانكداری ،مدیریت ریسك ،مدیریت تجارت و آمار  ،کاربردهای داده کاوی در حوزه
سالمت و خدمات درمانی نیز ارائه می شود.
یافته ها :یافته ها نشان داد داده کاوی در بخش های مختلفی از حوزه تحلیل و مدیریت داده ها از جمله جست وجوی
اطالعات ،فـراهم آوری ،مدیریت و خدمات درمانی ،جمع آوری اطالعات مراجعان به مراکز درمانی ،حفظ وفاداری مراجعان،
تشخیص و پیش بینی بیماری ها ،تحلیل دارو درمانی بیماران و رتبه بندی بیمارستانها و مراکز درمانی کاربرد دارد ،همچنین
مشخص شد که از داده های بخش سالمت و داده های هزینه ای جهت بهتر شدن عملكرد مراکز سالمت و بیشتر شدن
هزینه-سودمندی مراکز درمانی میتوان بهره برد.
در کل هدف از بكارگیری داده کاوی در حوزه سالمت  ،جایگزینی آن با متخصصین و محققین این حوزه نیست .بلكه بعنوان
مكمل آنها در جهت افزایش دقت ،کارایی و کاهش هزینه ها و زمان رسیدن به نتایج و دانش مورد نظر می باشد.
نتیجه گیری :کاربردهای داده کاوی در حوزه مدیریت داده در حوزه اطالعات سالمت و مراکز درمانی بیشتر مختص به
بخش های تشخیص بیماری  ،و مدیریت هزینه ها است .اما می تواند در سایر بخش ها نیز از داده کاوی برای تحلیل داده
های موجود در راستای دستیابی هر چه بهتر به اهداف حوزه سالمت استفاده کرد.
حوزه پزشكی و سالمت از بخش های مهم در جوامع امروزی می باشد .استخراج دانش از میان حجم انبوه داده های
مرتبط با سوابق بیماری و پرونده های پزشكی افراد با استفاده از فرآیند داده کاوی می تواند منجر به شناسایی قوانین
حاکم بر ایجاد ،رشد و تسری بیماری ها گردیده و اطالعات ارزشمندی را به منظور شناسایی علل رخداد بیماری ها،
تشخیص ،پیش بینی و درمان بیماری ها با توجه به عوامل محیطی حاکم در اختیار متخصصین و دست اندرکاران
حوزه سالمت قرار دهد .نتیجه این مساله به معنای افزایش عمر و ایجاد آرامش برای افراد جامعه است.
کليدواژگان:
داده کاوی ،اطالعات سالمت ،کشف دانش ،داده های بزرگ
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پیشرفته ،انگیزه ای شده است برای اینكه محققین

مقدمه

پزشكی ازتكنیك های داده کاوی برای استخراج

از سال  0591به بعد که رایانه  ،در تحلیل و ذخیره

دانش از این پایگاه داده ها استفاده کنند [1].

سازی داده ها به کار رفت ؛ حجم اطالعات ذخیره

امروزه با کمك الگوریتم های داده کاوی می توان

شده بر روی رایانه ها پس از دهه های مختلف رو

الگوهای نهان در میان داده ها را استخراج نمود و با

به افزایش هست و همزمان با پیشرفت فناوری

ساخت مدل مربوط به پایگاه های داده ،سیستم

اطالعات  ،حجم داده ها در پایگاه داده ها همچنان

کمك تصمیم طراحی کرد که در زمینه تصمیم

با سرعت بیش تری نسبت به گذشته افزایش می

گیری به پزشكان وکارکنان دانشی حوزه سالمت

یابد و چندین برابر شده است اگر در مقطعی از زمان

کمك کند.

صحبت ذخیره سازی و نگهداری اطالعات در حجم

تحول در صنعت سالمت به واسطه ی این هدف

گیگا بایت بوده است در حال حاضر صحبت از
نگهداری داده های بزرگ در حجم ترابایت و حتی

واحد که »چگونه سازمان های سالمت هزینه ها را

پتا بایت می باشد .

کاهش و کیفیت را افزایش دهند و هم چنان رقابتی
باقی بمانند؟ « به پیش می رود و این مقوله همواره

یكی از مراکز مهمی که حجم زیادی از داده ها در

یك چالش بزرگ محسوب می شود .بهبود کیفیت

آن نگهداری و آرشیو می شود مربوط به سیستم

در صنعت سالمت را می توان به واسطه ی نیروهای

های اطالعات سالمت در حوزه بهداشت و درمان

محرکی که بر آن تأثیرگذار است بهترتعریف نمود و

است .با وجود شبكه جهانی وب  ،سیستم های

از جمله این نیروهای محرك ،داد ه های سالمت

یكپارچه اطالعاتی  ،تجارت الكترونیكی و موارد

است؛ به عبارت دیگر در هر نوع برنامه بهبود کیفیت

مشابه لحظه به لحظه به حجم داده ها در پایگاه

متمرکز بر بیمار ،داده ها قلب آن برنامه به حساب

داده های حوزه سالمت اضافه شده است و با عث

می آید ]. [4داده ها در عصر امروزی یعنی عصر

بوجود آمدن انباره های بزرگی از داده هادر این

اطالعات،عمده ترین دارایی برای سازمان های

حوزه شده است .به طوری که ضرورت کشف و

سالمت بوده و موفقیت سازمان های سالمت در

استخراج سریع و دقیق دانش از این پایگاه داده ها

گروی جمع آور  ،ذخیره و تحلیل آن ها است[6] .

را بیشتر از قبل نمایان کرده است.

داده کاوی فرآیندی پیچیده جهت شناسایی الگوها

تعریف مساله

و مدل های صحیح و بصورت بالقوه مفید در حجم

اخیرا استفاده از داده کاوی در حوزه پزشكی مورد

وسیعی از داده می باشد ،به طریقی که این الگوها

توجه زیادی قرارگرفته است .معموال محیط

و مدل ها برای انسانها قابل درك باشند.

پزشكی غنی از اطالعات است در حالی که نیازمند

داده کاوی به صورت یك محصول قابل خریداری

دانش می باشد .تكنیك های داده کاوی می توانند

نمی باشد  ،بلكه یك رشته علمی و فرآیندی است

برای کشف دانش مورد نیاز استفاده شوند .رشد

که بایستی به صورت یك پروژه پیاده سازی

سریع پایگاه های داده پزشكی درکشورهای
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شود.داده ها اغلب حجیم می باشند و به تنهایی

استفاده نمیشود به این دلیل نیاز به تبدیل اطالعات

قابل استفاده نیستند اما دانش نهفته در داده ها

به دانش در بسیاری از زمینه ها آشكار گردیده است.

قابل استفاده می باشد.

پيشينه و سوابق تحقيق

هدف تحقيق

در مورد کاربردهای داده کاوی در حوزه اطالعات

در این تحقیق به بیان کاربردهای داده کاوی در

سالمت و خدمات درمانی پژوهشهایی انجام گرفته

حوزه سالمت و درمانی می پردازیم همچنین با

است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود.

توجه به ماهیت اطالعات سالمت به چالش های

 Thangavelو همكاران ( به نقل از ) Canlas

موجود در داده کاوی در حوزه سالمت و درمان

از طریق الگوریتم های خوشه بندی به تحلیل

اشاره داریم و با همین رویكرد به انتخاب الگوریتم

بیماران مبتال به سرطان گردن رحم پرداختند و

مناسب داده کاوی مانند پیشگویانه در حوزه های

نتایج پیش گیری کننده تری را نسبت به عقاید

مدیریت درمانی و سیستم های اطالعات سالمت

پزشكی

پرداخته و بعنوان جنبه نوآورانه تحقیق به ارایه

کنونی

پیدا

کردند].[01همچنین

 ( Gorunescuبه نقل از  ) Canlasنشان داد

پیشنهاداتی در استفاده از الگوریتم های داده کاوی

که داده کاوی میتواند با ادغام ( CADتشخیص با

مانند  CRISP-DMدر حوزه سالمت با توجه به

کمك کامپیوتر) و اندوسكوپی اولتراسونوگرافی در

چالش ها یی مانند حفظ محرمانگی داده ها و

شناسایی غیر تهاجمی سرطان به عنوان یك شیوه

ناهمگونی داده های پزشكی و درمانی می پردازیم.

ی جدید به کار رود ].[01

دالیل استفاده از داده کاوی

سپهری و همكاران در تحقیقی در به کارگیری داده

 .0توسعه تكنولوژیهای ذخیره و بازیابی اطالعات

کاوی بر روی داد ه های پزشكی دستاوردهای

امكانی است برای محقق شدن داده کاوی

حیاتی و اثرگذاری را در انتخاب نوع درمان مناسب
و نجات جان انسان ها به ارمغان آورده است .به

 .2افزایش روزافزون حجم اطالعات ذخیره شده

عنوان مثال در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران

 .3تنوع بسیار زیاد در اطالعات موجود

برای تعیین نوع درمان سنگ حالب از راهكار داده

 .4بانكهای اطالعاتی

کاوی استفاده می شود .در این بیمارستان یك
الگوریتم درختی وجود دارد که پزشك بر اساس آن

 .9فایلهای چندرسانهای (تصاویر متحرك ،فایلهای

درمانی را که میزان موفقیت باالتری برای بیمار دارد

صوتی)

انتخاب می کند و بررسی ها نشان داده است که

 .6اطالعات متنی و فاقد ساختار

میزان عملكرد این الگوریتم  77درصد بوده و بسیار
بهتر از عملكرد الگوریتم بیمارستانی و مدل ذهنی

 .7آرشیوهای اطالعاتی ،به دلیل حجم بسیار زیاد،

پزشكان است ].[05

غالباً به مقبره های اطالعات تبدیل میشوند .علیرغم

Obenshainدر تحقیقی در سال  2114به

هزینه های سنگین در بخش تكنولوژی اطالعات،
بسیاری از تصمیمها همچنان در فقر اطالعاتی اتخاذ

بررسی داده کاوی و کاربرد آن در رتبه بندی

میگردند .از قابلیتهای بالقوه اطالعات ذخیره شده

بیمارسانها پرداخته است .رتبه بندی بیمارستان ها
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و برنامه های بهداشتی می تواند بر مبنای اطالعات

زمانی به استخراج قوانین و روابطی بپردازند که با

گزارش شده توسط ارایه دهندگان مراقبت باشد،

اعمال آنها بتوان سطح اثربخشی و کفایت بیماران

بنابراین گزارش دهی استاندارد برای مقایسه ی

رابهبود بخشید .نكته قابل ذکر در خصوص این

معنی دار بیمارستان ها و رتبه بندی آن ها بسیار

تحقیق این است که در آن به فاکتورهای

مهم است .از جمله شیو ه های استاندارد کردن این

آزمایشگاهی توجه نشده و تنها مواردی که به طور

گزارشات استفاده از تكنیك های داده کاوی

اتوماتیك توسط دستگاه دیالیز ثبت و نگهداری می

میباشد ،به عنوان مثال اگر کدهای ( ICDکدهای

شوند مورد بررسی قرارگرفته اند .این فاکتورها

عوامل خطر )اختصاص یافته به پرونده های بیمار با

شامل شدت جریان خون ،میزان کاهش وزن ،طول

تكنیك های داده کاوی مانند خوشه بندی و

جلسه دیالیز ،نوع دیالیزور ،فشارخروجی ،کاهش

ارتباطات همراه شود ،می تواند به ایجاد گزارشاتی

آب بدن ،هموگلوبین وحجم پالسما می باشد].[20

بیانجامد که با تعیین نرخ واقعی میزان ناخوشی ها،

نمونه دیگری از تحقیقات این زمینه در سال

مرگ و میر و سایر شاخص های کیفیت در رتبه

2007در آمریكا به عنوان پایان نامه کارشناسی

بندی بیمارستان ها مورد استفاده واقع شود].[21

ارشد توسط  Briesانجام شده است .در این

طاها صمد سلطانی در تحقیقی در سال  0354به

تحقیق مجموعه داده پیچیده ای که مربوط به بیش

کاربرد داده کاوی در بیماران مبتال به بیماری آسم

از 3111بیمار دیالیزی در بیمارستان های متعدد

پرداخته است در این تحقیق با انتخاب جامعه

در سطح کشور آمریكا می باشند مورد استفاده قرار

پژوهش از بیماران بیمارستان امام خمینی و مسیح

گرفته و شامل اطالعات اجرای دیالیز ،اطالعات

دانشوری به تحلیل داده های گرد آوری شده از

دموگرافیك قابل اجرا ،داروها و اطالعات جلسات

پژوهش ذوالنوری و همكارن با استفاده از تكنیك

دیالیز بیمار می شود .در مراحل مختلف تحقیق

های داده کاوی در نرم افزار اکسل پرداخته است.

ابتدا الگوریتم های حداکثر رسانی انتظارات EM
و K-Meansبرای خوشه بندی داده ها مورد

مكفی (  ) 0352در پژوهشی تحت عنوان "کاربرد

استفاده قرار گرفته اند که پس از بررسی هایی که

داده کاوی در پیش بینی هزینه های درمانی" به

برروی نتایج این دو الگوریتم انجام شده است تعداد

دنبال یافتن راه حلی برای تخمین هزینه های

بهینه خوشه ها براساس الگوریتم EMبرابر 6

بیمارستانی با استفاده از اطالعات موجود و

خوشه در نظر گرفته شده است .سپس در ادامه

الگوریتمهای داده کاوی بود .به طور کلی در این

محقق تهیه مدل بر اساس سری های زمانی می

طرح پیشنهاد یك راه حل دقیق و علمی برای

پردازد تا نتیجه تست هموگلوبین بیماران دیالیزی

تعیین تعرفه های پزشكی را مطرح نمود.

را بر استاس مدل ارائه شده پیش بینی نماید .بدین

Bellazziدر تحقیق دیگری در سال 2005

منظور الگوریتم انتخاب ویژگی با استفاده از

برروی داده های  5800جلسه دیالیز مربوط به

الگوریتم ژنتیك مورد استفاده قرار گرفته و درخت

43بیمار در طول  19ماه در ایتالیا انجام شده

تصمیم J48و شبكه های عصبی برای ارزیابی

است ،محققین تالش می کنند بااستفاده از تكنیك

زیرمجموعه های بالقوه انتخاب شده اند .در انتهای

های Temporal Data miningو نیز
تكنیكهای Rule Discoveryدر سری های
4
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دقت مدل پیشنهادی بررسی شده و پیشنهاداتی

خدمات اینترنت بانك ارائه انجام crisp-dm

برای توسعه مدل ارائه شده است].[23

کردند .مدل آنها بر اساس استاندارد گرفته بود و
داده های مورد نیاز از پایگاه داده مشتریان اینترنت

داده کاوی در همه رشته های که با آمار

بانك سینا استخراج شده بود.

سروکاردارند کاربرد دارد بنابراین در زیر تعدادی

•

کاربردهای داده کاوی در سایر رشته ها بیان

اصلیترین دلیلی که باعث شده داده کاوی کانون

میگردد:

توجهات در علوم پزشكی قرار بگیرد ،مسئله در

منصوری و همكاران(  ) 0316در پژوهشی تحت

دسترس بودن حجم وسیعی از دادهها و نیاز شدید
به اینكه از این دادهها ،اطالعات و دانش سودمند

عنوان "داده کاوی و کاربرد آن در تصمیم گیری

استخراج میکنند .داده کاوی عبارت از اقتباس یا

ها" به تشریح تكنولوژی داده کاوی در حوزه هوش
محاسباتی و متدولوژی استاندارد

استخراج دانش از مجموعهای از دادهها است.

CRISP

 Data Miningپرداخته و یك طبقه بندی از

بررسی روشهای داده کاوی

کاربردهای این تكنولوژی در حوزه تصمیم گیری

از داده کاوی برای شناسایی روابط و الگوهای

های کسب و کار ارائه دادند .در ادامه یك مطالعه

نو ،صحیح ،قابل فهم و به صورت بالقوه مفید در

موردی بر روی پایگاه داده مشتریان یكی از بانكها

درون داد ه ها ،با استفاده از ترکیب مجموعه

با استفاده از داده کاوی را ارائه کردند.
•

داد هها ،و استخراج الگوهای پیچیده برای انسان

قره خانی و ابوالقاسمی (  ) 0315در پژوهشی

استفاده می شود] .[8داده کاوی ،گامی مهم در

تحت عنوان "کاربردهای داده کاوی در صنعت

•

کشف و استخراج دانش می باشد؛ این اصطالح

بیمه" به بیان کاربردهای داده کاوی در صنعت بیمه

به معنای کاوش مجموعه داده های بزرگ برای

پرداختند آنها ضمن بررسی اجمالی داده کاوی ،به

استخراج الگوهای ناشناخته بین داده ها

نقش آن در کشف دانش موجود در پایگاههای داده

است ].[9از آنجایی که کشف روابط بین داده

و بهبود امور مرتبط با صنعت بیمه پرداختند.

ها در روش های سنتی آماری بسیار مشكل
است] ، [10لذا کاربرد داده کاوی به سرعت در

آذر و همكاران(  ،) 0311در مقالهای با عنوان

بخشهای وسیعی ازقبیل سازمان های ارائه

"طراحی مدل انتخاب نیروی انسانی با رویكرد داده

خدمات بهداشتی ،پیش بینی مالی و پیش بینی

کاوی"،به شناسایی شاخصهای نیروی انسانی که بر

هوا گسترش یافته است].[00

ع ملكرد یا ارتقا مؤثر هستند ،پرداخته و در نهایت،

•

مدلی برای انتخاب متغیرهای تأثیرگذار ،متغیر

روش های داده کاوی به دو دسته توصیفی و پیش

هدف و الگوریتمهای مناسب ،از بین قواعد به دست

بینانه تقسیم می شوند  .روش های توصیفی خواص

آمده ،ارائه کرده اند.

عمومی داده ها را آشكار می کنند  .هدف از توصیف

رادفر و همكاران(  ) 0353در پژوهشی تحت

یافتن الگوهایی از داده هاست که برای انسان قابل
تفسیر باشد و ظایف پیش بینانه به منظور پیش

عنوان "طبقه بندی مشتریان اینترنت بانك" با

بینی رفتار های آینده داده ها استفاده می شوند.

کمك الگوریتمهای داده کاوی یك مدل مناسب

منظور از پیش بینی بكار گیری چند متغیر برای

برای طبقه بندی مشتریان بر مبنای بهره گیری از
5
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پیش بینی مقادیر آینده یا ناشناخته سایر متغیر
های مورد عالقه است.
بطور کلی گام های اجرای داده کاوی در تمام منابع
یكسان نیستند ولی آنچه تقریبا در بین همه آنها
بصورت مشترك وجود دارد ،کشف دانش را دارای
مراحل زیر می دانند:
.0

پاکسازی داده ها ( از بین بردن نویز و ناسازگاری

مراحل انجام فرآیند داده کاوی

داده ها)

منبع ( ) Chapman et al., 2000

 .2یكپارچه سازی داده ها ( ترکیب چندین منبع داده)
 .3انتخاب داده ها ( بازیابی داده های مرتبط با آنالیز

ابزارهای داده کاوی روش ها و رفتار های آینده و

از پایگاه داده )

امكان ایجاد کسب و کار فعال و تصمیمات دانش

 .4تبدیل کردن داده ها ( تبدیل داده ها به شكلی که

محور را پیش بینی می کنند.تكنیك های داده

مناسب داده کاوی باشند مثل خالصه سازی و

کاوی می توانند به سرعت روی پلت فرم های نرم

همسان سازی)

افزار و سخت افزار موجود به منظور افزایش ارزش

 .9داده کاوی ( فرآیند اصلی که روال های هوشمند

منابع اطالعاتی موجود  ،اجرا شوند.

برای استخراج الگو ها از داده ها به کار گرفته می

روش تحقيق

شوند )

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی بود

 .6ارزیابی الگو ( مشخص کردن الگو های صحیح و

به گونه ای که ابتدا به بررسی کاربردهای داده

مورد نظر توسط معیارهای اندازه گیری)

کاوری در حوزه های بانكداری ،مدیریت ریسك،

 .7ارایه دانش ( نمایش بصری تكنیك های بازنمایی

هتلداری ،مدیریت ،تجارت ،آمار و صنعت پرداخته
شد ،سپس براساس رسالت حوزه سالمت به

دانش برای ارایه دانش کشف شده به کاربر)

کاربردهای داده کاوی در حوزه مدیریت داده ها در
حوزه اطالعات سالمت و خدمات درمانی ها
داده کاوی فقط یك ابزار است و نه یك عصای

پرداختیم.

جادویی .داده کاوی به این معنی نیست که شما

تکنيک Crispداده کاوی

راحت به کنار بنشینیم و ابزارهای داده کاوی همه

داده کاوی به عنوان مهمترین کاربرد data

کار را انجام دهد .

 warehouseیا انبارهای داده شناخته می شود.
به وسیله داده کاوی داده های موجود مورد تحلیل
قرار می گیرند تا روندهای احتمالی ،ارتباط های
6
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غیر محسوس و الگوهای مخفی از بین انبوه داده ها

در این مقاله به بررسی تكنیكهای همچون شبكه

شناسایی شوند.

های عصبی مصنوعی و در خت تصمیم گیری و
کالسه بندی و خوشه بندی در حوزه داده های

ما در این تحقیق سعی داریم تا با استفاده از تكنیك

سالمت می پردازیم.

های داده کاوی به بررسی بازیابی اطالعات و دانش
از سیستم های اطالعات سالمت بپردازیم  .بدین

تکنيک های داده کاوی در حوزه اطالعات

منظور نیاز به تشریح و به کارگیری فرآیند داده

سالمت

کاوی داریم ،یكی از متدو لوژی های انجام پروژه

 در این مقاله تكنیكهای داده کاوی مانند شبكه های

های داده کاوی متدولوژی  Crispاست که در این

عصبی مصنوعی ( )Neural Netو در خت

تحقیق جهت مراحل کشف دانش از این تكنیك

تصمیم گیری و کالسه بندی و خوشه بندی با

استفاده شده است.

رویكرد کاربرد در حوزه درمانی و سالمت بررسی

فرآیند داده کاوی با الگوریتم CRoss ( Crisp

می شوند.

 )Industry Standard Processشامل

 تكنیك کالسه بندی ،یك نمونه داده را به یكی از

مراحل ذیل است:

کالس های از قبل تعریف شده انتساب می کند .

 Business Understandinدرك کسب و

در این روش یك مجموعه از قوانین کالسه بندی بر

کار

مبنای ویژگی های مجموعه داده ی آموزشی تولید

 Data Understandingفهم داده

می شوند که می توانند برای کالسه بندی نمونه
داده ی جدید استفاده شوند .بعنوان مثال قوانین

 Data Preparationآماده سازی داده ها

کالسه بندی درباره یك بیماری می توانند از روی

 Modelingمدل سازی

عالئم و مشخصه های بیمارهای شناخته شده ی
فعلی کشف و برای تشخیص آن بیماری در

 Evaluationارزیابی

بیمارهای جدید با توجه به عالئم بیماری آنها

فازهای متدولوژی CRISP

استفاده شوند .تشخیص پزشكی یكی از مهمترین
کاربردهای کالسه بندی می باشد.
 تكنیك خوشه بندی،شناسایی و گروهبندی
مجموعه ای از داده ها یا اشیاء به زیر کالس هایی
با مفهوم خوشه ،بطوری که یك خوشه شامل یك
سری داده های مشابه می باشد که همانند یك گروه
رفتار می کنند .خوشه بندی همان کالسه بندی
است با این تفاوت که کالس ها از پیش تعریف شده

فازها و فعاليت های متدولوژی CRISP

و معین نمی باشند و عمل گروه بندی داده ها بدون

DM

نظارت انجام می گیرد.

منبع ))Chapman et al., 2000
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 بعنوان مثال یك مجموعه از بیماری های جدید می

کالهبرداری و سوء استفاد ه ها را شناسایی نمایند؛

توانند بر مبنای شباهت در عالئم شان به چندین

سازمان های بهداشتی درمانی تصمیمات مربوط به

دسته گروهبندی شده و عالئم مشترك بیماری

مدیریت ارتباط با مراجعه کنندگان را اتخاذ نمایند؛

های یك دسته ،برای توصیف بیماری های آن دسته

پزشكان ،درمانهای موثر و بهترین شیو ه های

استفاده شوند.

درمانی را شناسایی نمایند ،و بیماران ،خدمات
مراقبتی بهتر و رضایت بخش تر را دریافت نمایند ]

 درخت تصمیم  ،درختی است که در آن نمونه ها را

.[1شناخت روشهای پیشگیرانه و درمانی در

به نحوی دسته بندی می کنند که از ریشه به سمت

بیماری های مزمن از قبیل آسم از طریق داده کاوی

پایین رشد می کنند و در نهایت به گره های برگ

میسر می شود و این روش نقش بارزی در شناخت

می رسد .هر گره داخلی یا غیر برگ با یك ویژگی

الگوها دارد].[15

مشخص می شود؛ این ویژگی سوالی را در رابطه با

 کاربرد داده کاوی در مدیریت خدمات درمانی

مثال ورودی مطرح می کند.

و سالمت

 برای مثال درخت تصمیم گیری می تواند عوامل
مؤثر بر میزان بقای پیوند کلیه را تعیین کند،

داده کاوی با گسترش شناسایی و پیدا کردن بهتر

همچنین استفاده از الگوریتم ( DRGکدهای

حاالت بیماری مزمن و بیماران پرخطر ،برنامه ریزی

تشخیصی وابسته) در بازپرداخت هزینه های بیمه

اقدامات مناسب و کاهش تعداد درخواستها و

پزشكی سالمندان در ایاالت متحده ،مثال کالسیكی

مراجعین به مراکز درمانی می تواند به مدیریت

از روش شناسی این تكنیك محسوب می شود.

خدمات بهداشتی درمانی و پزشكی کمك موثری

 شبكه های عصبی مصنوعی که معموال به عنوان

نماید ].[8بعنوان مثال با دسته بندی بیماران با
توجه به ویژگی های دموگرافی و وضعیت پزشكی

شبكه های عصبی نام برده می شوند یك الگوی

آنها می توان گروه هایی که منابع درمانی بیشتری

ریاضی مبنی بر سیستم زیستی است.

را مصرف می کنند شناسایی و برنامه هایی برای

 برای مثال شبكه های عصبی می تواند مشخص کند

آموزش آنها تدوین و وضعیت پزشكی آنها را

که چه نوع بیماری هایی احتمال دارد با یك بیماری

مدیریت کرد.

همراه شود و با تحلیل تصاویر ،نوارهای قلبی و

 کاربرد داده کاوی در پيش بينی و تشخيص

سایر مشاهدات بالینی به تشخیص ،درمان و تولید

بيماری

دارو کمك می کند.

 انتخاب درمان نامناسب برای بیمار ،عالوه برهدر

کاربردهای داده کاوی در حوزه سالمت و

دادن وقت و پول ،می تواند اثرات زیانباری را نیز

خدمات درمانی

بهمراه داشته باشد.حتی در برخی از موارد این

کاربردهای داده کاوی می توانند در تمام بخشهای

انتخاب نادرست می تواند منجر به مرگ بیمار

صنعت مراقبت بهداشتی درمانی به صورت جدی

شود .همه ی پزشكان در تمام زمینه های شغلی

مثمر ثمر باشند .برای مثال ،سازمان های ارائه

خود مهارت ندارند].[16

دهنده خدمات بیمه بهداشتی درمانی می توانند
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 امروزه پایگاه داده های بالینی حجم زیادی از

تجویزی به بیماران می توان با داده کاوی نسبت به

اطالعات درباره ی بیماران و وضعیت پزشكی آنها را

تعیین بازار هدف برای شرکت های داروسازی اقدام

در خود ذخیره می کنند .استخراج دانش مفید و

نمودو همچنین ارزانترین و موثر ترین روش درمان

تصمیم سازی های علمی برای تشخیص و بررسی

برای یك بیماری را شناسایی کرد.

بیماری به کمك این مجموعه داده ها می تواند

 کاربرد داده کاوی در اثر بخشی معالجات

درمان مناسب برای بیماران در علم پزشكی از

 داده کاوی با مقایسه ی عوامل ،عالئم و سیر درمان

بسیار مفید واقع شود .تشخیص بیماری و تعیین
اهمیت باالیی برخوردار است .

یك بیماری تحلیلی از سیر عملیات موثر و کارا ارائه
می کند و می تواند برای ارزیابی میزان اثربخشی

 کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با

معالجات پزشكی استفاده شود .بعنوان مثال

مشتری در بخش سالمت

مقایسه نتایج گروه بندی بیماران درمان شده با رده

 مدیریت ارتباط با مشتری یك راهكار مؤثر برقراری

های دارویی متفاوت برای یك بیماری خاص می

ارتباط موفق میان شرکت های تجاری از قبیل بانك

تواند بهترین روش معالجه با کمترین هزینه و
عارضه را تعیین کند] .[1و یا داده کاوی می تواند

ها و فروشگاه ها با مشتریان خود می باشد .این

به شناسایی معالجات موفق برای یك بیماری خاص

موضوع در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی نیز کم

کمك کند.

اهمیت نمی باشد].[1


 داده کاوی می تواند برای شناسایی و تعیین اولویت

در حوزه درمانی و سالمت حجم انبوهی از اطالعات

ها ،الگوهای مفید ،نیازهای فعلی و آینده ،به منظور

ذخیره شده در پایگاه داده ها وجود دارد که با داده

بهبود سطح رضایتمندی در ارائه خدمات بهداشتی

کاوی می توان کاربردهای زیاد و متنوعی در حوزه

و درمانی استفاده شود.

بهداشت و درمان همچون پیش بینی بیماری ها و
کنترل روند درمان جهت کیفیت سرویس دهی به

 ارتباط با مشتری ممكن است در مطب پزشك اتفاق

بیماران و غربال گری دوره ای بیماران و کنترل

بیافتد یا در بخش بستری بیمار باید توجه داشت

بالینی عالیم آنها در راستای مدیریت سالمت کالن

که داده کاوی با بررسی و تحلیل داده های بیماران

جامعه انجام داد.

می تواند به ارایه اطالعاتی درباره مدت زمان انتظار
بیمار  ،راه کار های ممكن برای بهبود خدمات به او

محدودیت های داده کاوی در حوزه اطالعات

و ارایه دانش در باره آنچه که بیماران از مراکز

سالمت

درمانی می خواهند کمك کند ؛ بطور مثال با تحلیل

داده کاوی در حوزه سالمت ویژگیهای مربوط به

عالقه مندی بیماران به شبكه های اجتماعی و

خود را دارد که آنرا از سایر زمینه هایی که داده

دسته بندی آنهامی تواند اطالعات مربوط به دوران

کاوی انجام می دهیم مجزا می کند .در داده کاوی

بعد از بستری و یا پیشگیری از بیماری را در شبكه

حوزه سالمت و پزشكی درمانی ما با محدودیت

های اجتماعی در بستر موبایل که قابل دسترس

هایی از قبیل داده های ناهمگن  ،محرمانه یا

آسان است را در اختیار همه گروه های مورد نظر

خصوصی و حجیم و توزیع شده برخورد داریم که

قرار دهد .و یا با تحلیل نسخ پزشكان و داروهای

به برخی از این محدودیت ها اشاره می کنیم .
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 ناهمگونی و حجيم بودن اطالعات سالمت و

وکاهش ابعاد داده ها شـــامل نمونه برداری
ت صادفی از بین حجم انبوه رکوردها و یا انتخاب

درمانی

ویژگی ها و صــفات درخور توجه و مرتبط با

صنعت پز شكی جزء چند صنعتی می با شد که

هدف داده کاوی مف ید خوا هد بود .همچنین

با حجم زیاد داده و اطالعات ،درگیر هســتند .

تكنیك های مصــورســازی نیز می توانند نقش

این اطالعات و داده ها هر روزه در حال افزایش

موثری در صــورت مواجه با حجم زیاد داده ها

ه ستند .بعنوان مثال روش های عكس برداری

داشــته باشــند .زیرا اطالعات بســیار زیادی را

از قبیل  PET، MRI ، SPECTو مجموعه

ب صورت یك ت صویر لحظه ای از نتایج ارائه می

ســیگنال های  ECGو  EEGروزانه تا چندین

کنند.

گیگابایت داده تولید می کنند ]. [17وجود

 محرمانگی داده ها ی سالمت

ساختارهای مختلف داده باعث نوعی ناهمگونی
و پیچیدگی در مجموعه داده های پزشكی شده

با توجه به اینكه رازداری پزشـــكان و مراکز

اســت .این داده ها ممكن اســت از تصــاویر و

درمانی ،و اعتماد بیمار به آنان ،اصــل بســیار

ســـیگنال های مختلف ،ویزیت بیماران ،نتایج

مهمی در پزشكی بشمار می آید ،تحلیلگران می

آزمایشگاهی و بالینی ،یادداشت ها ،مشاهدات و

بای ست توجه ویژه ای به پیاده سازی محرمانگی

تف سیرهای پز شكان و بخش های ح سابداری و

و امنیت داده های پز شكی دا شته با شند .حفظ

پذیرش بیمار بد ست آمده با شند .همه ی این

محرمانگی اطالعات ،اجازه دسترسی مستقیم به

موارد می توانند بر پیشـــگویی ،تشـــخیص ،و

تمامی داده ها را ممكن نمی سازد .برخی دولت

درمان تاثیر گذار با شند و نمیتوان از آنها چ شم

ها قوانین و مقررات خا صی به منظور حمایت از

پوشــی کرد ].[ 17این حجم انبوه داده ها و

محرمانگی داده های پزشـــكی وضـــع نموده

ناهمگونی نیاز به دســتگاه های ذخیره ســازی

اند ] .[17بعنوان مثال تو صیه هایی به منظور

داده با ظرفیت باال و ابزارهای داده کاوی قوی

پنهان کردن داده های مربوط به شناسایی بیمار

در جهت تحلیل و کاوش در داده ها دارد.

ازقبیل نام ،آدرس ،شماره تلفن بیمار کرده اند .

با وجود آن که تعداد ســیســتم ها و ابزارهای

یكی از این توصــیه ها اینســت که داده های

داده کاوی زیاد است ،آنچه این سیستم ها را از

مربوط به شنا سایی بیمار را طوری پنهان کرد

یكدیگر متمایز می کند ،توانایی آنها در مدیریت

که به هیچ وجه قابل د ست یافتنی نبا شد .مثال

و ا ستفاده از مقادیر حجیم و ناهمگون داده ها

فقط د ستر سی به اطالعات مربوط به ت شخیص

می باشد .توانایی دراستفاده و استخراج دانش از

بیماری از روی داده های بیمار امكانپذیر با شد .

این داده ها بسیار مهم و تعیین کننده می باشد.

][17در بعضــی موارد ممكن اســت این

اگر اطالعات ذخیره شــده در فرمت قابل درك

رویكرد مورد پذیرش واقع نشــود .زیرا نیازمند

نباشند ،کمتر مفید خواهندبود .در این وضعیت،

برر سی صحت تكنیك داده کاوی اعمال شده و

تبدیل داده ها به فرمت قابل درك و همگون تر
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یا اطالعات بی شتری از یك بیمار خاص با شد .

سیستم های ترجمه ی موجود جمالت با بیشتر

بعنوان مثال پس از اعمال تكنیك های داده

از ده کلمه را نمی توانند ترجمه کنند .حتی

کاوی و تشــخیص یك بیماری و روش درمان

انســان نیز معنی یك جمله ی طوالنی را در

آن ،بخواهیم بــه آن بیمــاران خــاص دربــاره

اولین بار خوا ندن نمی توا ند متو جه شـــود .

ت شخیص و روش درمان منا سب ،اطالع ر سانی

همچنین برای یك جم له ورودی معموال یك

کرده و یا آنها را تحت معالجه قرار داد .م ساله

ترجمه ی منحصـــر بفرد وجود ندارد .بعالوه

امنیت داده ها در اســتفاده و بخصــوص انتقال

ممكن اســت اصــطالحات عامیانه ی موجود در

داده ها نیز از اهمیت خاصــی برخوردار اســت .

جمله ی مبدا در فرهنگ لغات مترجم وجود

قبل از اینكه داده های مربوط به شــناســایی

نداشــته باشــد و نیاز به بروز رســانی مداوم آن

بیماران پنهان یا محرمانه شوند ،فقط افراد مجاز

باشد .استفاده از متن کاوی در دست نوشته ها،

می بایست به داده ها دسترسی داشته باشند.

یاددا شت ها و ن سخه های تجویز شده تو سط
پزشكان نیز می تواند در این زمینه مفید باشد.
اگر چه متدهای داده کاوی قادر به کشف الگوها

 محدودیت اهميت تفسير و تحليل پزشکان از

و رابطه پن هان موجود در مجموعه داده های

داده ها

بزرگ پز شكی می با شند ،ولی نتایج آنها بدون

معموال تف سیر پز شكان از ت صاویر ،سیگنال ها و

همكاری و بازخود از متخصصین و خبرگان حوزه

هر داده ی بالینی دیگر ،ب صورت د ست نو شته

ســالمت و درمان بی فایده خواهد بود .همه ی

های بی نظم و ترتیب و به زبان انگلیســی می

الگوهایی که از طریق داده کاوی کشـــف می

با شد که ا ستاندارد سازی آنها و در نتیجه داده

شــوند مفید و درخور توجه نمی باشــند ]. [8

کاوی بسیار مشكل می باشد.

بنابراین الگوهای پیدا شــده توســط روش های

حتی متخصصین یك زمینه پزشكی نیز بر روی

داده کاوی ،می بای ست تو سط متخ ص صین حوزه

ا صطالحات ا ستفاده شده برای تو صیف و ضعیت

ســالمت و پزشــكی که ســال ها تجربه در آن

یك بیمار توافق ندارند و ممكن است از نام های

زمینه ی خاص را دارند ،از نظر منطقی بودن،

متفاوتی برای توصــیف یك بیماری اســتفاده

قابل عملیاتی بودن و جدید بودن مورد ارزیابی

کنند] .[07اســتفاده از یك کامپیوتر مترجم را

قرار بگیرند.

می توان بعنوان راه حل بخ شی از م شكل فوق

نتيجه گيری

پیشنهاد نمود که عمل ترجمه در آن شامل سه
مرحله می باشــد :تحلیل زبان منبع ،ترجمه از

 امروزه تولید داده های بزرگ  ،بخشی از فرآیند

یك زبان به زبان دیگر و سـپس تولید جمالت

درمان در حوزه سالمت و پزشكی شده است و از

به زبان هدف.

طرفی یك نمونه مورد بررسی در این حوزه شامل
تعداد زیادی متغیر می باشد که این خود در افزایش
حجم اطالعات نقش عمده ای دارد .افزایش حجم
11
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داده های حوزه سالمت از یك سو و نیاز روز افزون

 در کل هدف از بكارگیری داده کاوی در حوزه

به افزایش فهم و دانش در حوزه های مختلف

سالمت  ،جایگزینی آن با متخصصین و محققین

سالمت و درمانی از جمله بیولوژی ،بیوشیمی،

این حوزه نیست .بلكه بعنوان مكمل آنها در جهت

پاتولوژی ،روانشناسی و مواردمشابه باعث شده است

افزایش دقت ،کارایی و کاهش هزینه ها و زمان

که داده کاوی بتواند کاربرد فراوانی در حوزه

رسیدن به نتایج و دانش مورد نظر می باشد.

اطالعات سالمت و درمانی داشته باشد.

پيشنهادات

 الگوریتم های استفاده شده در تكنیك های داده

در تحقیقات آینده با توجه به ماهیت اطالعات

کاوی سعی میكنند که نزدیكترین مدل به ویژگی

سالمت که بخشی از آنها متنی می باشد باید به

های داده های مورد نظر را پیدا و ارائه نمایند .مدل

استفاده از ابزارهای متن کاوی و معرفی نرم

ها می توانند پیشگویانه یا توصیفی باشند .مدل

افزارهای مناسب در این زمینه پرداخت .لذا

های پیشگویانه برای اهداف پیشگویی مثال

پیشنهاداتی از قبیل موارد زیر قابل طرح است:

تشخیص یك بیماری خاص استفاده می شوند.
درمان یك بیماری ممكن است فقط بر اساس

 استفاده از متن کاوی در خواندن نسخ درمانی

پیشینه و وضعیت آن بیمار خاص نباشد و نتایج

پزشكان و ایجاد پایگاه داده تشخیص های در مانی

حاصل از درمان سایر بیماران با عالئم مشابه نیز

و دارویی.

مورد توجه قرار گیرد .در این روش ها تعیین

 غربال گری و خوشه بندی بیماران و دسته بندی

وضعیت داده های آینده ،بر مبنای مقادیر گذشته و

بیماری ها با توجه به مراجعه به مراکز درمانی محلی

فعلی بیمار صورت می گیرد .مدل های توصیفی

و استانی در راستای مدیریت کالن سالمت و رتبه

برای شناسایی الگوها در داده ها استفاده می شوند .
کالسه بندی ،رگرسیون

بندی خدمات مراکز درمانی .

و تحلیل سری های

 استفاده از کانال های اجتماعی در بستر رسانه

زمانی معروفترین روشها در مدل پیشگویی بوده

موبایل جهت آموزش بیماران واطالع رسانی بهینه

وخوشه بندی  ،قوانین وابستگی و مصور سازی

به مشتریان و پیگیری خدمات درمانی مراجعان.

معروفترین روش های مدل توصیفی می
باشند].[02

 بررسی کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری های
پوستی و پیشنهاد استفاده از تكنیك های ترکیبی

 در این مقاله کاربردهای داده کاوی در حوزه

شبكه عصبی و الگوریتم ژنتیك برای تحلیل داده ها

مدیریت سالمت و خدمات بهداشتی و درمانی مانند

با توجه به المان های سابقه بیماری در والدین و

پیش بینی بیماری و مدیریت ارتباط با مشتری

حساسیت به آلرژن ها ،در معرض آلودگی محیطی

بررسی شد و برخی از محدودیت های داده کاوی

بودن،واکنش به هیجانات و آلرژی به غذا و در

در حوزه سالمت مانند ناهگونی و حجیم بودن داده

معرض دود سیگار و حیوانات خانگی بودن با رویكرد

هاو محرمانگی داده ها و راهكار های رفع یا کنترل

 Crispدر نرم افزار کلمنتاین برای تشخیص و ارایه

بهینه آنها مطرح گردید .همچنین تكنیك های

بهترین برنامه درمانی برای بیماری پروانه ای .

مفید و الگوریتم های مناسب در حوزه داده کاوی
اطالعات سالمت بیان شد.
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