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اطالعات های سیستمبندی ماشین بردار پشتیبان در بهبود روش طبقه

 مکانی فراگستر جهت پایش بیماران آسمی

 2شیخاصغر آل، علی1 ندا کفاش چرندابی

دانشگاه صنعتي خواجه  - برداريدانشکده مهندسي نقشه - هاي اطالعات مکانيدانشجوي دکتري سیستم 1

 نصیرالدين طوسي
n_kaffash@yahoo.com 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي - بردارياستاد دانشکده مهندسي نقشه 2
alesheikh@kntu.ac.ir 

 (1935آذر ، تاريخ تصويب 1935مهر )تاريخ دريافت  

 چکیده

قرار داده  بیماري آسم يکي از مشکالت عمده در سالمت عمومي انسانها است که زندگي میلیونها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر

شناسايي  ؛باشد و روشي براي درمان قطعي مبتاليان وجود ندارداست. نظر به اينکه اين بیماري تحت تاثیر عوامل محیطي متفاوتي مي

آيد. مناطق خطر تشديد آسم فرد بیمار و اعالم هشدارهاي الزم در زمان مناسب گام موثري در مديريت و پايش اين بیماري به حساب مي

هاي اطالعات مکاني ويژه بیماران، سیستمنه افراد و بهرهاي محاسباتي در پايش زندگي روزاجديدترين و کاربرپسندترين بست يکي از

د. شرايط و ندهکاربر ارائه ميبا تعامل  کاهشبا و آگاه خدمات خود را به کاربران به صورت زمینه؛ زيرا اين سیستمها دنباشفراگستر مي

سازد. اين تحقیق با بهبود روش هاي جديد، تطبیق و بهبود روشهاي مدلسازي مورد استفاده در آنها را ضروري ميتمسیساين هاي ويژگي

. روش پیشنهادي با قابلیت دپردازمي بیني وضعیت آسم بیماران در چارچوب بسترهاي محاسباتي فراگستر ماشین بردار پشتیبان، به پیش

-بخشد. براي پیادهبیماري آسم را بهبود مي وضعیتبیني دار در فضاي زمینه، فرآيند پیشو برچسب هاي بدون برچسبگیري از دادهبهره

ها و اطالعات خیابان ،هاها، دما، رطوبت، فشار هوا، مکان افراد، فاصله از پارکهاي موردنیاز شامل انواع آاليندهسازي مدل پیشنهادي، داده

آوري شده، وضعیت بیماري آسم بود هاي جمعران مبتال به انواع آسم اخذ گرديد. برچسب دادهموقعیت مختلف براي بیما 272شخصي در 

بردار ماشین بیني با نتايج الگوريتم اصلي ها ثبت شد. براي ارزيابي مدل پیشنهادي، نتايج پیشکه توسط پیک فلومتر در برخي از موقعیت

درصدي روش پیشنهادي و  32ف مقايسه گرديد. به طور میانگین، نتايج حاکي از دقت ها در حاالت مختلپشتیبان و الگوريتم کلوني مورچه

 درصدي نسبت به روشهاي مذکور بوده است. 12بهبود 

 SVM ،ACOبیني نیمه نظارتي، سیستم اطالعات مکاني فراگستر، آسم، پیش واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 گوناگون منجر به هايبخشپیشرفت علم و فناوري در 

ي ابزارهاي مطالعاتي بشر شده است. ابزارهاي آنالیز توسعه

هاي مکاني نیز از اين امر مستثني نبوده و و مدلسازي داده

سیستم  اند.فراواني پیدا کرده گسترشدر سالهاي اخیر 

نام انتخابي براي  (UbiGIS1اطالعات مکاني فراگستر )

گیري از هاي جديد ارائه شده در حیطه بهرهسیستم

کاربردهاي مرتبط با محاسبات فراگستر در مسائل و 

 [.1 ،2باشد ]مي اطالعات مکانمند

 توسط 1311سال محاسبات فراگستر، در  الحطاص

ي برمبناي نظريه شد. رائهابراي نخستین بار  مارک وايزر

کنند ينده به سمتي حرکت ميآ ايرايانههاي ، فناوريوايزر

 موجود و قابل دسترسکه در محیط و اشیا پیرامون بشر 

[. 9کمک نمايند ]افراد در فعالیتهاي روزمره به باشند تا 

در اشکار بسترهاي محاسباتي فراگستر، با داشتن روابط 

 ، زمینهمحیط از دانش 9خودکار اخذ، 2درون سیستم

و فعال شدن خودکار سیستم بدون نیاز به اخذ  4ياگاه

وجود را به هاي هوشمنديمحیط 5دستور و فرمان از کاربر

 [. 4،5آورند ]مي

در هر مکان، در هر زمان، با هر  UbiGISدر بستر 

اي، هرسرويسي براي هر کاربر ارائه ابزاري، تحت هر شبکه

کاربر و محیط پیرامون او اهمیت  UbiGISگردد. در مي

نسل چهارم  UbiGISد. به بیان ديگر، نکنپیدا مي

با اضافه شدن باشد که هاي اطالعات مکاني ميسیستم

نسل اطالعات  به 7آگاهي و سادگي در استفاده 1زمینه

[. 1 ،2] آمده استبه وجود  ،مکاني همراه و تحت اينترنت

-هاي فراگستر از ابعاد گوناگوني قابل بررسي ميسیستم

بیني زمینه از و پیش 1باشند که از اين میان استنتاج

 [. 1اهمیت بیشتري برخوردار است ]

ز روشها و مدلهاي مختلف ارائه شده در گیري ابهره

نیازمند آن است که ويژگي اين  ،بستر محاسبات فراگستر

ها در فرآيند مدلسازي زمینه لحاظ گردد. يکي از سیستم

ها اخذ داده از منابع مختلف ترين ويژگي اين سیستممهم

                                                           
1 Ubiquitous Geospatial Information System 
2 Transparent interaction 
3 Automated capture 
4 Context awareness 

5 Proactive and reactive 

6 Context 
7 Ease of Use 

8 Reasoning 

ها است. وجود ها و پايگاه داده، پردازندهحسگرهانظیر انواع 

ها شود، حجم بااليي از دادهمختلف سبب ميهاي حسگر

در اغلب آوري گردد. لیکن با سرعت باال و هزينه کم جمع

براي  هاکالس 3برچسب ،دنهايي که وجود دارپايگاه داده

اين در حالي است . ها مشخص استتعداد اندکي از داده

ها کاري دشوار، پرهزينه و که برچسب زني تمام داده

[. لذا در 4 ،7یاز به افراد متخصص دارد ]که ن بر استزمان

گیري از روشهايي توانمند با قابلیت ، بهرهUbiGISبستر 

مدلسازي حجم باالي داده )با برچسب و بدون برچسب( و 

بع آن کاهش تعامل کاربران حائز اهمیت فراواني است. تبه 

منظور از برچسب، کالس يا شناسه مشخص در اين مطالعه 

بیني و در فرآيند پیشهاي آموزشي( داده)نظیر ها داده

 [.7] باشدبندي ميطبقه

هاي فراگستر، هاي فراوان سیستممزايا و قابلیت

هاي گیري از چنین بسترهاي توانمندي را در حیطهبهره

 کاربردي مختلف به ويژه مسائل مرتبط با بهداشت، سالمت

و  از بیماريهاي شايع نمايد. يکيها ضروري ميبیماري و

مزمن به ويژه در شهرهاي بزرگ و آلوده نظیر تهران، 

باشد. از يک سو، تعدد مبتاليان به اين نوع بیماري آسم مي

سني گسترده بیماران، يکي از داليل  محدودهاز آلرژي و 

ريزي در جهت مدلسازي و پايش دقیق متقن براي برنامه

ثر اين بیماري است. از سوي ديگر، مکانمند بودن عوامل مو

در بروز و تشديد اين بیماري، مدلسازي آن در حیطه علوم 

[. 1 ،3سازد ]را ضروري مي UbiGISو فنون جديد نظیر 

بیني وضعیت تشديد بیماري آسم لذا اين مقاله به پیش

 پردازد.مي UbiGISبرمبناي روشهاي توانمند در بستر 

هاي فراگستر در اين تحقیق به سه ويژگي مهم سیستم

 هاآگاه بودن اين سیستمده است. ويژگي اول زمینهتوجه ش

بیني وضعیت آسم پیشيعني پايش بیماران آسم و  ؛ستا

اي )محیطي و فردي( هر هاي زمینهبرمبناي دادههر بیمار 

هاي فراگستر قابلیت بیمار بوده است. ويژگي دوم سیستم

باشد که با در هر مکان و هر زمان ميمدلسازي بیماري 

آوري شده براي اين تحقیق انجام هاي جمعداده توجه به

شده است. ويژگي سوم بهبود روشهاي مدلسازي زمینه به 

هاي هاي فراگستر به کمک دادهکار رفته در بستر سیستم

 بدون برچسب در فضاي زمینه بوده است.

                                                           
Label 9 
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آگاه جهت هاي زمینهدر سالهاي اخیر بکارگیري از مدل

اگستر افزايش قابل توجهي هاي بهداشت فري سیستمتوسعه

[ يک 12و همکارانش ] Choiپیدا کرده است. به طور نمونه 

اند که با اتصال به شش داده اصلي میان افزار طراحي کرده

شامل ضربان قلب، دماي بدن، حالت چهره، دماي اتاق، 

زمان و مکان به آموزش و پیش بیني عاليق کاربر در 

ورت که تاريخچه اين پردازد. به اين صکارهاي خانه مي

بیني الگوهاي شود و آموزش و پیشات نگهداري مياطالع

کاربر بر مبناي اين اطالعات توسط شبکه عصبي انجام 

. سپس خروجي کار که به عنوان مثال شامل تغییر گرددمي

و  Fekiگردد. ، ارائه مياستوضعیت صدا، هوا، نور و غیره 

ر مبناي منطق [ يک الگوريتم ترکیبي ب11همکارانش ]

بیني خودکار جهت پیش Q-learningفازي و الگوريتم 

اند. اين آگاه ارائه کردههاي کاربر به صورت زمینهفعالیت

تحقیق به طور نمونه براي کمک به يک فرد معلول در خانه 

يک مدل  Herbertو  Yuanهوشمند پیاده سازي شده است. 

که اند دادهاه ارائه آگگر زمینهفازي مبنا و يک واسط استنتاج

يک سرويس کنترل درماني شخصي براي بیماران مزمن 

[ يک 12و همکارانش ] Lo[. تحقیق 3کند ]فراهم مي

آگاه و مکان آگاه به صورت سرويس مراقبت درماني زمینه

فراگستر ارائه کرده است که ضمن دريافت عالئم حیاتي 

ت کنترل هاي الزم را جهها، توصیهحسگربیماران به کمک 

رژيم غذايي، کنترل وزن، مراقبت بهداشتي و ارسال نمايه به 

 دهد. آمبوالنس يا پزشک انجام مي

آگاه براي چوب زمینهريک چا[ 19] در تحقیق ديگري

مراقبت درماني از افراد مبتال به آلزايمر توسعه داده شده 

جمعي براي استنتاج است. در اين تحقیق از روشهاي هوش

هاي زمینه استفاده شده است. جود در دادهنايقیني مو

Elgazzar [ نیز يک سرويس تحت اينترنت 14و همکارانش ]

هاي مزمن همراه براي پايش فراگستر افراد داراي بیماري

که نیاز به پايش  ندهاي قلبي ارائه داده انظیر بیماري

د. در اين آنها وجود داري عاليم حیاتي و وضعیت پیوسته

هايي معین شده است عاليم حیاتي حد آستانهتحقیق براي 

و  Chuتا با رد شدن از آنها سیستم به کاربر هشدار دهد. 

همکارانش يک سیستم فراگستر براي پايش بیماران آسم 

هاي هاي آاليندهپیشنهاد کردند. در اين تحقیق برمبناي داده

هاي هواشناسي شامل داده، 2SO, 3O, xNO, COهوا نظیر 

ان آسمي را به کمک ما و فشار هوا موقعیت بیماررطوبت، د

گر در پايان [. کشته15بیني نمودند ]پیشروش شبکه عصبي 

بندي کالسهاي بیماري با روش نامه ارشد خود، پس از رتبه

به کمک شبکه [ 15]يندي مشابه با تحقیق آدر فر 1ويکور

بیني تشديد وضعیت بیماران آسمي پرداخت عصبي به پیش

[1 .]Lee  و همکارانش نیز به بررسي وضعیت بیماران آسم

هاي هاي آلودگي و هواشناسي به کمک الگوريتمبرمبناي داده

 [.11کاوي پرداختند ]داده

هاي مسائل ، جهت مدلسازي زمینهدر تحقیقات پیشین

اي استفاده شده است که به مختلف، غالباً از روشهاي ساده

نويسان است. به نامهشدت تحت تاثیر نظر کارشناسان و بر

تر مدلسازي برمبناي چند قانون تعیین شده بیان ساده

توسط کارشناس انجام شده است و به شرايط مسئله و 

هاي کاربر کمتر توجه شده است. نکته قابل توجه زمینه

هاي اينکه در بکارگیري روشهاي مختلف در بستر سیستم

شده است. ها توجهي نهاي اين سیستمفراگستر، به ويژگي

هاي مختلف، اخذ حسگرهاي وجود حجم بااليي از داده

هاي بدون برچسب و کاهش تعامل کاربر سريع و ارزان داده

هاي بارز بسترهاي محاسباتي فراگستر بوده جزو ويژگي

است که در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته 

عني در اين تحقیق کاهش تعامل کاربر، به م [.4 ،17است ]

کاهش فرآيند برچسب زني توسط افراد متخصص براي 

ها و کاهش تعداد دفعات استفاده از ابزارهاي سنجش داده

 باشد.وضعیت آسم براي بیمار مي

بندي اي از روشهاي طبقهدسته نظارتيروشهاي نیمه

هاي بدون تعداد زيادي از دادهگیري از بهرهباشند که با مي

بندي به طبقه دارهاي برچسبداده و تعداد کمتري از برچسب

يکي از روشهايي که قابلیت بااليي پردازند. مسائل مختلف مي

بندي در حالت نظارت شده، نیمه بیني و طبقهدر پیش

دارا است، الگوريتم ماشین بردار را نظارتي و نظارت نشده 

گیري از اين الگوريتم در حالت باشد. براي بهرهمي 2پشتیبان

رتي، مدلهاي مختلفي توسعه داده شده است. لیکن نیمه نظا

گیري از راهکاري ترکیبي از ها، به بهرهدر میان انبوه اين مدل

. [17، 7تاکید بسیار شده است ] SVMروشهاي گراف مبنا و 

با پیشنهاد يک روش ترکیبي،  اين تحقیق برآن است که

 هاي هواشناسي،هاي هوا، دادههاي آاليندهبرمبناي داده

اطالعات شخصي کاربران و موقعیت کاربران به پايش بیماران 

گیري از قوانین . در اين راستا به کمک بهرهازدآسمي بپرد

                                                           
Vikor 1 

2 Support Vector Machine (SVM) 
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، الگوريتم 1ترين همسايگي در فضاي زمینهگراف و نزديک

SVM بیني وضعیت تشديد بیماري افراد بهبود يافت و پیش

جام شد. مختلف در هر زمان، هر مکان و در شرايط مختلف ان

براي بررسي و ارزيابي روش پیشنهادي، نتايج با الگوريتم 

مورد مقايسه و بررسي  2ACOو الگوريتم  SVMنظارت شده 

 قرار گرفت.

 مبانی نظری -2

به بیان مفاهیم دو روش مورد استفاده در  بخش اين

اين تحقیق، الگوريتم ماشین بردار پشتیبان و الگوريتم 

 پردازد.ها  ميسازي کلوني مورچهبهینه

 ماشین بردار پشتیبان الگوریتم -2-1

-کالسه توانمند براي بردار پشتیبان يک روش ماشین

معرفي  Vapnik است که اولین بار توسط و رگرسیوندي بن

شد. الگوريتم رايج ماشین بردار پشتیبان، يک الگوريتم 

کننده دودويي است. يک طبقهنظارت شده است که در اصل 

عي دارد يک فراصفحه ايجاد نمايد که فاصله س SVMروش 

اي که هاي نقطه. دادهکندهر کالس را تا فراصفحه حداکثر 

گیري اين فاصله بکار به فراصفحه نزديکترند، براي اندازه

اي، بردارهاي پشتیبان هاي نقطهروند. از اين رو، اين دادهمي

بان دو کالس و بردارهاي پشتی 1[. در شکل 11]گرفتند نام 

 مربوط به آنها نشان داده شده است. 

 
 [11مرز خطي بهینه براي دو کالس جدا از هم ]  -1شکل

 L(،  ,ixi=1,…,Lها )با فرض دو کالسه بودن داده

شوند. براي برچسب زده مي 1iYکه با  دداروجود داده 

گیري دو کالس کامال جدا از هم، از مرز تصمیممحاسبه 

 [.  13 ،11شود ]روش حاشیه بهینه استفاده مي

                                                           
1 Context space 

2 Ant Colony Optimization (ACO) 

گیري خطي درحالت کلي مطابق فرمول مرز تصمیم

 [.  21 ،22]( است 1رابطه )

(1) 0. bxw  

x گیري، يک نقطه روي مرز تصمیمw  يک بردارn 

گیري و بعدي عمود بر مرز تصمیم
w

b   فاصله مبدأ تا مرز

اولین مرحله براي محاسبه مرز . گیري استتصمیم

هاي ترين نمونهگیري بهینه، پیدا کردن نزديکتصمیم

آموزشي دو کالس است. در مرحله بعد فاصله آن نقاط از 

طور هم در راستاي عمود بر مرزهايي که دو کالس را به 

گیري شود. مرز تصمیمکنند، محاسبه ميکامل جدا مي

بهینه، مرزي است که حداکثر حاشیه را داشته باشد. مرز 

( محاسبه 2سازي )گیري بهینه با حل مسئله بهینهتصمیم

 [.21 ،22] شود مي

(2)     LibxwYwbw i

T

i ,...,1,01).(,
2

1
,

2
min

                                                         

دشواري است که با  ( کار2سازي فرمول )بهینه

قابل حل مي شود. تا بدين جا  9ضرايب الگرانژ استفاده از

مساله با فرض تفکیک خطي دو کالس حل شد. حال آنکه 

ها با هم همپوشاني داشته و در مسائل دنیاي واقعي، کالس

گیري خطي، با یمها به وسیله مرز تصمجدا کردن کالس

 SVMخطا همراه خواهد بود. براي حل اين مشکل، روش 

با استفاده از يک  nRها را از فضاي اولیه در ابتدا داده

با ابعاد بیشتر منتقل  mR، به فضاي تبديل غیر خطي 

ها تداخل کمتري با يکديگر داشته باشند. کند تا کالسمي

سپس در فضاي جديد با استفاده از جايگزيتي 
ix  با

)( ix گیري و در نظر گرفتن مقداري خطا؛ مرز تصمیم

-شود. در اين حالت يافتن مرز تصمیمبهینه محاسبه مي

( 9سازي مطابق رابطه )هینهگیري بهینه و حل مسئله ب

 [.21 ،22] خواهد بود 
iباشند و ها ضرايب الگرانژ ميC 

سازي ، مسئله بهینهCيک عدد ثابت است. اگر 

هاي با تداخل بسیار زياد و جهت يافتن مرز براي کالس

سازي به سمت يافتن مرز بهینه ، مسئله بهینه0Cاگر

جدا کننده براي دو کالس با تداخل بسیار کم، مناسب 

 خواهد بود.

                                                           
 Lagrange multiplier 3 
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به طور معمول در رابطه فوق، به جاي استفاده از 

)(),( ji xx   از يک تابع کرنل مطابق

)()(),( jiji xxxxK شود. مي استفاده),( ji xxK  در

باشد که برابر با ضرب واقع يک تابع در فضاي اولیه مي

داخلي دو بردار در فضاي ويژگي است. براي معادل بودن 

),(تابع  ji xxK دار در فضاي ويژگي، با ضرب داخلي دو بر

),(بايد  ji xxK  يک تابع معین و مثبت متقارن بوده و در

  [.21، 22 ،13]  صدق کند 1شرط مرسر

توابع کرنل که در اين شرط صدق متداولترين 

) 2کنند؛ کرنل خطيمي
jiji xxxxK .),(  کرنل ،)

),().(,0) 9ايچندجمله   p

jiji xxxxK کرنل ،)

2) 4پايه شعاعي

2

2),( 

ji xx

ji exxK



5( و کرنل حلقوي 

(p

jiji kxxkxxK ).tanh(),( 21  هستند. میزان کارايي )

هاي بردار پشتیبان با توجه به نوع تابع کرنل ماشین

باشد. اينکه کدام تابع کرنل براي کدام سري متفاوت مي

بنابراين، بايد  داده مناسب است، به درستي معلوم نیست.

بهترين تابع کرنل براي هر سري داده بررسي و تعیین شود 

[22، 21.] 

با استفاده  w( و يافتن ضرايب الگرانژ، 9با حل معادله )

 شود.( محاسبه مي4) از رابطه

(4) 



L

i

iii xYw
1

  

i  بردارهاي پشتیبان بزرگتر از صفر و
i  ساير نقاط

صفر بودن به صفر خواهد بود. بنابراين با توجه 
i  مربوط

هايي که بردار پشتیبان نیستند، با تعدادي به داده

محدودي از نقاط آموزشي، مرز تصمیم گیري قابل حصول 

( مقدار 1( و )5با استفاده از روابط )، wن است. پس از يافت

b با میانگین( گیري از نهاييb  و فرمول نهايي )هاي حاصل

 آيد.طبقه بندي بدست مي

                                                           
1 Mercer 

2 Linear Kernel 

3 Polynomial Kernel 
4 Radial basis function (RBF) Kernel 

5 Sigmoidal Kernel 

(5) LibxwY iii ,...,1,01).(    

(1) ).sgn(),,( bxwbwxf   

بندي کننده ماشین بردار پشتیبان اصالتاً يک طبقه

ل مختلف و دودويي است. حال آنکه در اکثر مسائ

کاربردهاي موجود در دنیاي واقعي بیش از دو کالس وجود 

دارد. براي استفاده از ماشین بردار پشتیبان در حالت چند 

 Mدر مورد . [21 ،22کالسه دو روش کلي وجود دارد ]

 1کالس، در روش اول که آن را روش يکي در مقابل بقیه

راي جدا بندي کننده دودويي که هر کدام بطبقه ،نامندمي

باشد طراحي ها ميز بقیه کالسکردن يک کالس ا

بندي شود. بنابراين دراين حالت براي آموزش هر طبقهمي

گردد. کالس استفاده مي Mکننده از تمام نقاط آموزشي 

چون در اين حالت از تمام نقاط آموزشي براي آموزش هر 

، بنابراين زمان آموزش شودميبندي کننده استفاده طبقه

بندي کننده در اين حالت بسیار زياد است و در ر طبقهه

روش دوم که آن را . شودعمل به ندرت از آن استفاده مي

  ،نامندمي 7زوج -بندي کردن زوجدسته
2

)1(

2










 MMM 

بندي کننده دودويي که در واقع برابر با تمامي طبقه

شود. در باشد، طراحي مييکالس م Mهاي مختلف جفت

بندي با نقاط آموزشي کمتري اين روش چون هر طبقه

زمان آموزش آن بسیار کمتر از  ،شودآموزش داده مي

 [.7،22حالت قبل است ]

بندي قابلیت طبقه SVMمهمترين مزاياي روش 

مسائل خطي و غیرخطي؛ مسائل نظارت شده، نیمه 

ه؛ کارامد براي نظارتي و نظارت نشده؛ مسائل چند کالس

هايي با توزيع نامنظم و مبهم و گیر نیافتادن در بهینه داده

-لذا در اين تحقیق براي طبقه [.21 ،22]باشدمحلي مي

بیني وضعیت بیماران آسمي انتخاب شده بندي و پیش

 است.

 ها کلونی مورچه الگوریتم -2-2

 توسط بار اولین هاروش از خانواده اين

Dorigo  براي حل ، 1حل چند عاملهراهک يبه عنوان

کلوني  الگوريتم. [29]سازي ترکیبي، ارائه شد مسائل بهینه
                                                           

6 One vs All (OvA) 

7 One vs One (OvO) 
8  Multi Agent 
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بر اين اصل بنا نهاده شده که تعامالت محلي،  هامورچه

ساده اعضاي يک دسته و جمعیت با محیط،  محدود و

اين  شود.منتهي به يک رفتار جمعي هوشمندانه مي

گیرند و نظارت انجام مي غريزي بوده و بدون تعامالت غالباً 

يک رفتار پیچیده و هوشمندانه جمعي و  نتیجه آنها غالباً

از  هاي پیچیده است.سازيبطور خاص انجام بعضي بهینه

توان به عدم وجود مهمترين مزاياي هوش جمعي مي

توانايي سازگاري با تغییرات محیط کنترل متمرکز، 

ت انتقال و تعامالت توزيع شده موجودات، سرعپیرامون، 

هاي اخیر . در سال[24 ،29]د کارکرد موازي اشاره نمو

در مسائل  کارگیري اين الگوريتمکاربردهاي فراواني از به

سازي پیچیده نظیر انتخاب اشیاء و تشخیص حاالت، بهینه

هاي ها، مسیريابي وسايل نقلیه و تکنیکبندي دادهخوشه

 .[25]است فراگیري ماشین ارائه گرديده

هاي ها با روشبر اساس کلوني مورچه يابيخوشه اصول

 مثل روشهاي متداول که حالي در. است سنتي متفاوت

K-mean ها را ايجاد بندي واضح از دادهيک دسته

ها به طور ضمني يابي بر پايه کلوني مورچه، خوشهدنکنمي

يابي و مرتب ولین خوشها کند.بندي را تولید مياين قسمت

و  Deneubourg پايه کلوني مورچه ها توسطسازي بر 

اين الگوريتم  .[21] معرفي شد 1332همکارانش در سال 

و تمیز کردن  1سازي الروها در مرتببر اساس رفتار مورچه

بندي (. در اين خوشه2اجساد طراحي شده است )شکل 

-اي شبیههاي سادهها مانند عاملمورچهنظارت نشده، 

 دو بعدياتفاقي در يک صفحه که به طور  شدندسازي 

يابي اي که بايست خوشه. عناصر دادهنندکحرکت مي

جابجا ها توسط عامل ،در اين محیط پخش شده، شوند

ها با کنار هم قرار دادن شوند. به بیان ساده مورچهمي

که  کنندنها را مرتب ميآ ،هاي مشابه در اين صفحهداده

به برداشتن يا  تصمیم. نشان داده شده است 2در شکل 

لیکن اين تصمیم  ؛رها کردن يک عنصر تصادفي است

تا  باشدتصادفي تحت تاثیر نحوه پراکنندگي عناصر مي

هاي احتمال رهاکردن يک عنصر در محیطي با داده

يابد. به همین ترتیب، در يک پیراموني مشابه، افزايش 

محیطي که عنصر داده با عناصر متفاوت احاطه شده باشد 

هیچ عنصر ديگري نباشد، احتمال برداشتن آن افزايش يا 

 .[21، 25]خواهد يافت 

                                                           
1 larvae 

 
 [25]هاي واقعي  بندي توسط مورچههشمايي از رفتار خوش -2شکل

مدلهاي فراواني براي توابع احتمال رهاسازي و 

ها ارائه شده است. مدل بکار برداشتن عناصر توسط مورچه

( بوده است که 1و ) (7رفته در اين تحقیق مطابق روابط )

تحت عنوان مدل پايه براي اين دو تابع احتمال شناخته 

 .[25]اند شده

(7) 
2

1

1
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fk
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 که
pP  ،احتمال برداشتن يک عنصر

dP  احتمال رها

ريافتي از همسايگان نسبت تشابهي د fکردن يک عنصر، 

مجاور مورچه،
1k  و

2k باشند.اي ميمقادير حد آستانه 

 روش پیشنهادی -3

بیني مدلسازي زمینه )به طور اخص، پیش روشهاي

هاي مختلف به سه دسته گیري از دادهزمینه( از منظر بهره

شده و روشهاي روشهاي نظارت شده، روشهاي نظارت ن

به  شده نظارت شوند. روشهاينیمه نظارتي تقسیم مي

پردازد که بندي آن دسته از مسائلي ميبیني و طبقهپیش

تر، . به بیان سادهآن ورودي و خروجي مشخص است در

اظري وجود دارد که اطالعاتي را در اختیار يادگیرنده قرار ن

تن ارتباط بین روشها به دنبال يافدهد، و به اين ترتیب مي

 نظارت نشدهباشند. در روشهاي ميخروجي  وورودي 

هاي مشخصي از قبل نظارت شده، داده مدلهايبرخالف 

هدف ارتباط ورودي و خروجي نیست، بلکه  .وجود ندارد

شود. اما انجام مي برمبناي ساختاري خاص بنديتنها دسته

هاي برچسب هم از داده نیمه نظارت شده در روشهاي
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به صورت  هاي برچسب نخوردهو هم از داده ردهخو

شود تا دقت يادگیري مقداري بهبود همزمان استفاده مي

هاي بدون برچسب سريع، لذا ضمن اينکه تهیه داده .يابد

باشد، استفاده از فرآيندهاي نیمه مي ترکم هزينه و راحت

شود بندي نیز مينظارتي منجر به بهبود دقت طبقه

[27،7.] 

هاي بسترهاي تحقیق با توجه به ويژگي اين در

هاي بدون برچسب، محاسباتي فراگستر و وجود انبوه داده

گیري از روشهاي نیمه نظارتي مورد توجه هتوسعه و بهر

براي پیش بیني وضعیت آسم قرار گرفته است. لذا 

بیماران، يک مدل ترکیبي براي روش غیرخطي چندکالسه 

ه است. نکته قابل توجه شنهاد شدپی SVMنیمه نظارتي 

هاي آموزشي دارد. بیني نیاز به دادهاينکه فرآيند پیش

هايي هستند که برچسب آنها هاي آموزشي، دادهداده

ها، [. در اين تحقیق برچسب داده17مشخص است ]

-اندازه 2بیماران است که توسط پیک فلومتر PEF1 مقادير

آزمون  و پیک فلومتر دو 3. اسپیرومتريشده استگیري 

که هر  رايج براي سنجش بازدم بیماران آسمي هستند

. دلیل انتخاب پیک هاي گوناگوني دارندکدام شاخص

آن براي آسان ، ارزان بودن، سهولت استفاده و حمل فلومتر

 [.21بیماران است ]

نیاز به حل  SVMحل الگوريتم نیمه نظارتي  براي

باشد. مي هاهمزمان پارامترهاي فراصفحه و بردار برچسب

ها که مجهول ( و بردار برچسب9تر، معادله )ساده بیانبه 

با اين شرط که برچسب  ؛باشند، بايستي تعیین شوندمي

معلوم نقاط آموزش در اولويت باشند. براي حل اين مسئله 

هاي گوناگوني پیشنهاد شده حلترکیبي غیرمحدب، راه

سازي هینهها با دو استراتژي کلي بحل[. اين راه7است ]

پردازند. سازي پیوسته به حل مسئله ميترکیبي يا بهینه

اند که هرکدام روشهاي زيادي براي هر دسته پیشنهاد شده

هاي مزايا و معايب خاص خود را دارند. يکي از مدل

پیشنهادي براي حل اين مسئله، استفاده از روشهاي 

باشد به صورت ترکیبي مي SVMمبنا و الگوريتم گراف

[27 ،7.] 

در اين تحقیق، براي حل مسئله غیرمحدب الگوريتم 

، يک فرآيند ترکیبي از روشهاي گراف SVMنیمه نظارتي 

                                                           
1 Peak Expiratory Flow 

2 Peak Flow meters 
3 Spirometry 

. بدين ترتیب که پیشنهاد شدو فضاي زمینه  SVMمبنا، 

ها، روش از مزاياي فضاي زمینه در توزيع مناسب داده

در محاسبه بردار گراف مبنا و مزاياي همسايگي 

در حل پارامترهاي  SVMول و از روش هاي مجهبرچسب

ها استفاده شد. مدل بندي دادهفراصفحه براي طبقه

پیشنهادي با شرايط محیط محاسباتي فراگستر سازگارتر 

هاي بدون برچسب استفاده است؛ چراکه از حجم انبوه داده

 [.7] دهدبهینه کرده و تعامل کاربر را کاهش مي

روش پیشنهادي از پنج گام تشکیل شده است. در گام 

هاي بدون ( و دادهLهاي آموزشي )نخست، برمبناي داده

شود. سپس کرنل ( گراف مسئله تشکیل ميUبرچسب )

با توجه به شرايط مسئله  SVMمناسب براي الگوريتم 

هاي اولیه به برچسب SVMانتخاب شده  و با اجراي روش 

 kشود. در گام بعدي، ه مياختصاص داد Uمجموعه 

 Lنزديکترين همسايه براي هريک از اعضاي مجموعه 

شود. وزن يالهاي اين تعیین و گراف همسايگي تشکیل مي

. پس انتخاب شدبرابر معکوس فاصله اقلیدسي  )ijW(گراف 

هاي بدون برچسبي يالهاي با وزن بزرگتر مربوط به داده

. در گام هستند د که به داده آموزشي نزديکترنباشمي

چهارم، نقاط بدون برچسب در همسايگي هر نقطه 

 ي، که وزن بیشتري دارند، برچسب نقطه آموزشيآموزش

شوند. به عنوان مثال در شکل مربوطه را گرفته و جابجا مي

، فرآيند برچسب زني و جابجايي نقاط بدون برچسب 9

 نقطه نشان داده شده است. در اين مثال، وزن تمام 1براي 

حساب شده و نقطه  ينقاط بدون برچسب از نقاط آموزش

( وزن نقطه 9بدون برچسب با وزن بیشتر )نقطه شماره 

 شود.را گرفته و سپس جابجا مي 1آموزش 

ها و اين مرحله با هدف حل بردار مجهول برچسب

در فضاي  ينزديکي نقاط بدون برچسب به نقاط آموزش

ضاي زمینه بروز شده شود. در گام نهايي فزمینه انجام مي

گردد. اين فرآيند تا رسیدن به اجرا مي SVMو روش 

حدآستانه مورد قبول )
0يابد. در نتیجه با ( ادامه مي

بندي شده و اجراي روش پیشنهادي، فضاي زمینه طبقه

شود. شبه کد روش وضعیت آسم بیماران تخمین زده مي

اشد. در خالل روش بمي 4پیشنهادي مطابق شکل

هاي بدون برچسب، دهي به دادهپیشنهادي، ضمن برچسب

 يابد.اي نیز افزايش ميهاي زمینهبندي دادهدقت طبقه
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فرآيند برچسب زني و جابجايي نقاط بدون برچسب در روش پیشنهادي -9شکل

 
 شبه کد روش پیشنهادي -4شکل

 سازی و ارزیابیپیاده -4

ترين هر تهران به عنوان يکي از آلودهدر سالهاي اخیر، ش

باشد، شهرهاي جهان که نرخ بااليي از بیماري آسم را دارا مي

شهر تهران براي  9شناخته شده است. به اين دلیل، منطقه 

نشان داده شده  5سازي انتخاب گرديد که در شکلپیاده

 است. 

 
 ي پايش آلودگي هواهاها و ايستگاهمنطقه مطالعاتي به همراه بزرگراه -5شکل

 1مراحل اجرايي اين تحقیق مطابق فلوچارت شکل 

ترتیب که، پس از انتخاب منطقه مطالعاتي، باشد. بدينمي

اي موثر در بیماري آسم تعیین و از پايگاه هاي زمینهداده

تر، آوري شد. به طور دقیقها و منابع مختلف جمعداده
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-از ايستگاه 10PMو  3O ،2SO ،2NOهاي هوا شامل؛ آالينده

ايستگاه پايش  7آوري شد )هاي پايش آلودگي هوا جمع

نشان  5در پیرامون منطقه مطالعاتي در شکل هواي واقع 

هاي میانگین به ها از نقشهبراي اين آاليندهاند(. داده شده

استفاده شد. با توجه به  کريجینگکمک روش درونیابي 

آنها در وقوع آسم، از ها و اهمیت تغییرات آاليندهمحدوده 

و  10PMو  2NOهاي هاي میانگین روزانه براي آاليندهنقشه

هاي میانگین ماهانه استفاده ها از نقشهبراي ساير آالينده

 ، اهمیت و تاثیرCOدلیل نرخ باالي تغییرات آالينده شد. به 

به کمک  COآالينده آني  هايآن در بیماري آسم؛ داده

 اخذ شد. مراه شخص قابل حملِ ه MQ9 حسگر

 
 فلوچارت مراحل اجرايي تحقیق -1شکل

اطالعات شخصي بیماران شامل؛ جنسیت، سن، قد و 

تاريخچه بیماري جمع آوري گشت و در پايگاه داده شخصي 

هاي مکان مبنا با حاوي داده GISذخیره گرديد. پايگاه داده 

ها و ها، پارکهايي شامل؛ منطقه مطالعاتي، خیابانداده

تشکیل شد. همچنین  102222ضاي سبز در مقیاس ف

هواشناسي شامل؛  هايدادهمختصات کاربر در هر مکان، 

دما، رطوبت و فشار هوا به کمک حسگرهاي تلفن هوشمند 

( جمع آوري و ذخیره گرديد. S4همراه )سامسونگ گلکسي 

بیماران نیز به کمک پیک فلومتر قابل حمل،  PEFاطالعات 

ت شد. الزم به ذکر است که به دلیل گیري و ثباندازه

خودداري از افزايش طول مقاله، توضیحات مربوط به نحوه 

میزان  تعیین پارامترهاي محیطي موثر در بیماري آسم و

توانند براي مطالعه ندان ميماهمیت آنها حذف شد. عالقه

 [ مراجعه نمايند.21 ،1بیشتر به ]

بیماران داراي هاي مذکور براي سازي، دادهبراي پیاده

انواع مختلف آسم )آسم آلرژيک، آسم فصلي و آسم شغلي( در 

)در فصل پايیز و  آوري شدموقعیت مختلف جمع 272

در اين تحقیق سه بیمار )دو مرد و يک زن( مورد . زمستان(

آوري گرديد. هاي مربوط به آنها جمعپايش قرار گرفتند و داده

مبتال به آسم آلرژيک،  اي مربوط به يک مردهاي زمینهداده

وضعیت مختلف که  112متر قد در سانتي 112ساله با  95

ي داده 12اند. از هاي بدون برچسب بودهوضعیت آن داده 92

داده به عنوان داده  42داده براي آموزش و  42دار برچسب

 117ساله با  92تست استفاده شدند. يک خانم آرايشگر 

وم که داراي آسم شغلي بود متر قد به عنوان نفر دسانتي

وضعیت مختلف  12اي او در هاي زمینهانتخاب گرديد. داده

داده  92داده بدون برچسب و  22داده براي آموزش،  92)

اي نفر سوم که هاي زمینهآوري شد. دادهبراي تست( جمع

متر قد مبتال به آسم فصلي سانتي 173ساله با  42يک مرد 

 وضعیت مختلف اخذ و ثبت گرديد. 12بود، مشابه نفر دوم در 

، يآموزش داده 122و  72، 122بنابراين در مجموع به ترتیب 

سپس فضاي دو  .جمع شدتست  بدون برچسب و داده داده

ساخته شد. محور افقي  C2و  C1بعدي زمینه با دو محور 

 ،3O ،2SO ،2NO ،10PM( نشانگر مجموع وزندار C1زمینه )
CO درجه سلسیوس و فاصله از  15از ، رطوبت، دماي بیش

باشد. با افزايش ارزش اين محور، وضعیت آسم ها ميپارک

( مجموع وزندار C2شود. محور عمودي زمینه )خطرناک مي

درجه  15دماي کمتر از  ها وفشار هوا، فاصله از جاده

 PEFگراد است. با کاهش مقادير اين محور، مقادير سانتي

و وضعیت سالمتي آنها در  بیماران کاهش خواهد يافت

 معرض خطر قرار خواهد گرفت.

هاي افراد با انواع مختلف آسم تر دادهبراي بررسي دقیق

از هم تفکیک شده و براي هر کدام فضاي زمینه بطور مجزا 

هاي طبقه بندي؛ تشکیل شد. حال نوبت به اجراي روش

و روش پیشنهادي اين تحقیق  ACO، روش SVMروش 

ها در فضاي برنامه نويسي ريتم اين روشرسد. الگومي

7.12.0 ®Matlab کدنويسي شد. با توجه به چهار کرنل 

 که بايستي اذعان کرد SVMاصلي مورد استفاده در روش 
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هاي تحقیق کرنل خطي و حلقوي با توجه به توزيع داده

 RBFاي و مناسب نبودند. لذا به بررسي کرنل چندجمله

براي پارامترهاي اين دو کرنل  . مقادير مختلفه شدپرداخت

با  امتحان گرديد و در نهايت بهترين کرنل انتخاب شد. 

و اجراي  هاي موجودتوجه به شرايط منطقه مطالعاتي، داده

-ها و پارامترهاي مختلف، کرنل چندجملهالگوريتم با کرنل

جمعیت  92با  ACOانتخاب شد. الگوريتم  3.2اي با 

15.221تکرار و  122ه، در اولی  kk  اجرا شد. براي

که از  استهر بیمار نیاز  PEFبندي به مقادير نرمال طبقه

[. 23] مي باشدروي جنسیت، قد و سن قابل حصول 

براي  PEFسپس با مقايسه مقادير تخمین زده شده 

بندي( با مقادير نرمال هاي طبقههربیمار )خروجي روش

PEFت آسم هر بیمار در چهار کالس حاد، ، وضعی

 1و  2-9-4خطرناک، هشدار و نرمال به ترتیب با برچسب 

ها بندي دادهشود. مبناي مقايسات و طبقهبندي ميطبقه

 . [21]باشد مي 1در چهار طبقه مذکور مطابق جدول 

هاي مجهول در روش پیشنهادي، لذا بردار برچسب

4;3;2;1iY هاي بدون که به مجموعه داد باشدمي

 يابد.برچسب اختصاص مي

بندي وضعیت آسم حاصل از سه روش طبقه نتايج

عالمت مثلث جهت نمايش  آمده است. 7مذکور در شکل 

هاي هاي تست و عالمت دايره براي نمايش دادهداده

 SVMستاره در روش  عالمتآموزشي استفاده شد. 

هستند که به کمک  هاي بدون برچسبيدهنده دادهنشان

 ACOاند. اين عالمت در روش بندي شدهاين روش طبقه

و بدون برچسبي هستند که  يهاي آموزشبیانگر داده

 ها را تشکیل دهند. اند تا خوشهها جابجا شدهتوسط عامل

بندي آمده از طبقهبصري نتايج به دست تفسیربا 

ه دلیل هاي آسم آلرژيک بدر دادهکه  توان اذعان داشتمي

ها در فضاي زمینه به نسبت دو نوع تر دادهتوزيع همگن

ها باالتر است )به ويژه روش بنديديگر آسم، دقت طبقه

(. حال آنکه در آسم شغلي به ACOپیشنهادي و روش 

دلیل توزيع ناهمگن )که ناشي از تشديد آسم در مناطق 

بندي خاص مربوط به شغل بیمار بوده است( دقت طبقه

کمتر بوده است. همچنین در آسم فصلي نیز روش اندکي 

بندي را انجام با دقت خوبي طبقه SVMپیشنهادي و روش 

 PEFبیني و مقادير اند. با مقايسه نتايج حاصل از پیشداده

، 1نرمال براي هر فرد برمبناي قوانین مذکور در جدول

ت آسم در اختیار کاربران قرار بیني وضعینتايج پیش

، خود تواندمي (. منظور از کاربر1ابق شکلگیرد )مطمي

 بیمار، مراقب درماني وي و يا پزشک متخصص  باشد.

هاي تست استفاده تر نتايج از دادهبررسي دقیق براي

هاي تست به کمک اين سه بندي براي دادهشد. طبقه

تخمیني از  PEFروش انجام شده بود که با مقايسه کالس 

-یري شده براي آنها، دقت طبقهگسه روش با مقادير اندازه

استفاده  1بندي برآورد شد. براي اينکار از ماتريس خطا

 [. 92گرديد ]

با توجه به چهار کالس آسم مورد بررسي در اين 

بوده است. عناصر سطري  4*4تحقیق، ابعاد ماتريس خطا 

بیماران و عناصر ستوني  PEFگیري شده براي کالس اندازه

بیماران )به دست آمده از  PEFکالس تخمیني براي 

هريک از سه روش مذکور( است. براي به دست آوردن 

بندي، مجموع عناصر قطري به تعداد کل طبقه 2دقت کلي

هاي ديگري نیز براي هاي تست تقسیم شد. شاخصداده

ارزيابي دقت به کمک ماتريس خطا وجود دارد که تحت 

ا  عنوان دقت تولید کننده، دقت کاربر و ضريب کاپ

شوند اند و به کمک ماتريس خطا برآورد ميشناخته شده

[. در اين تحقیق براي برآورد دقت کلي، ده سناريو 92]

اي الگوريتم کرنل چندجمله مختلف با تغییر پارامتر

SVM الگوريتم پیشنهادي و ،
21,kk  الگوريتمACO 

ن دقت کلي در هر سناريو براي تعريف شد. سپس میانگی

هر سه نوع آسم و براي هر روش محاسبه گرديد و در 

 نشان داده شد. 3شکل 

                                                           
1 Error matrix 

2 Overall Accuracy 

 ل نرما PEFا ببندي وضعیت آسم در قیاس شروط طبقه -1جدول

شماره 

 برچسب
 شرط سمبل کالس

 حاد 4
 

مساوي يا بیني شده پیش PEFاگر  

 نرمال باشد. PEF %42کمتر از 

 خطرناک 9
 

مساوي يا بیني شده پیش PEFاگر  

 PEF %42و بیش از  %12کمتر از 

 نرمال باشد.

 ! هشدار 2

مساوي يا بیني شده پیش PEFاگر  

 PEF %12و بیش از  %12کمتر از 

 نرمال باشد.

 ☺ نرمال 1
بیني شده  بیشتر از پیش PEFاگر 

12% PEF .نرمال باشد 
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 ماشین بردار پشتیبان الگوريتم هامورچه کلونيسازي بهینهالگوريتم  روش پیشنهادي
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 هاي انواع آسمبرا داده SVMو  ACO، بندي حاصل از روش پیشنهاديطبقه -7شکل

 
 ژيکموقعیت مختلف براي بیمار مبتال به آسم آلر 17در  بیني وضعیت آسماي از نتايج پیشنمونه -1شکل
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 و روش پیشنهادي ACO ،SVMنمودار مقايسه دقت کلي روشهاي  -3شکل

ها حاکي از آن است که روش ترکیبي گراف مبنا بررسي

با میانگین دقت کلي  SVMبراي الگوريتم نیمه نظارتي 

 ACOدر بدترين و بهترين حالت به ترتیب از روش  13.34%

بهتر  %24.11و  SVM 1.25%و از روش  %14.44و  2.55%

عمل کرده است. به بیان ديگر، روش پیشنهادي در 

 %19.11و حداقل  %35.19سناريوهاي مختلف با حداکثر 

-بیني ميرا پیش PEFدقت کلي، کالسهاي مقادير مختلف 

کند. بررسي انجام شده بر روي دقت کلي و ضريب کاپا 

آمده است. در اين راستا، ذکر  2روشهاي مختلف در جدول 

حائز اهمیت است. نکته اول اينکه، روش پیشنهادي دو نکته 

در سناريوهاي مختلف نشان داد که حتي در مواردي که دقت 

تري دارد، اشتباهات مربوط به کالس اول و بندي پايینطبقه

بیني دوم بوده است. به بیان ديگر، روش پیشنهادي در پیش

سط، حاالت حاد و خطرناک بیمار با دقت باالتري )به طور متو

( عمل کرده است. لذا قابلیت اعتماد به اين %32در حدود 

هاي ورودي، روش باال است. نکته دوم اينکه، با افزايش داده

ها در زمان کم توانايي تحلیل حجم باالي داده ACOدر روش 

وجود دارد. لیکن با پیچیده شدن مرز تصمیم، همچنین در 

تري را ارائه داده روش پیشنهادي دقت باال 1نواحي با مرز اريب

ن اذعان داشت در اين تحقیق، تواداده است. لذا مي

از  %3.19بندي روش پیشنهادي با میانگین دقت کلي طبقه

 تر بوده است.دقیق SVMاز روش  %14.19و  ACOروش 

                                                           
Biased 1 

 هاي تحقیقنتايج حاصل از ماتريس خطا براي کل داده -2جدول

 ACO SVM روش پیشنهادی

 میانگین دقت کلی )درصد( 75.11% 12.11% 13.34%

 حداکثر دقت کلی )درصد( 11.11% 15.19% 35.19%

 حداقل دقت کلی )درصد( % 13.11 75.19% 19.11%

 ضریب کاپا 2.15 2.71 2.11

 گیرینتیجه -5

بیني وضعیت آسم حاضر به بررسي و پیشي مقاله

هاي محیطي موثر در تشديد آن پرداخته برمبناي محرک

دقیق بیماران آسم در هر مکان و هر است. جهت پايش 

بیني طي، يک روش ترکیبي پیشزمان و در هر شراي

نظارتي برمبناي اصول گراف، قوانین همسايگي و روش نیمه

SVM هاي اطالعات مکاني فراگستر در بستر سیستم

گیري از پیشنهاد شده است. روش پیشنهادي ضمن بهره

ن برچسب، دقت بدو يل و کم هزينهصوهاي سهل الوداده

بیني را نیز بهبود بخشید. اين ادعا برمبناي ارزيابي پیش

و  SVMمدل پیشنهادي در قیاس با روش نظارت شده 

دقت کلي از ها حاکي حاصل گرديد. بررسي ACOروش 

درصد بطور میانگین  32باالي روش پیشنهادي، در حدود 

همچنین دقت کلي  براي صد داده تست بوده است.

و  ACOدر روش پیشنهادي نسبت به روش  بیني پیش

SVM  هاي واقعي به داده %14.19و  %3.19به ترتیب

نکته قابل توجه اينکه، اين دقت باال  تر بوده است.نزديک

که براي  بیني کالس وضعیت بیماران بوده استبراي پیش
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. پايش وضعیت بیماران و اعالم هشدارهاي الزم کافي است

پذير نیست؛ چراکه با اين دقت امکان PEFبیني مقادير پیش

بیماري آسم تحت تاثیر پارامترهاي فراوان ديگري )نظیر 

 باشد.هاي عصبي، ژنتیک و غیره( نیز مياسترس، تنش

صرف نظر از نوآوري و مزاياي اين پژوهش، تحقیق 

هايي همراه حاضر نظیر تمامي مطالعات علمي با محدوديت

هاي موثر نظیر م دادهبوده است. در دسترس نبودن تما

ساير حسگر ها و عدم دسترسي به ترافیک و محدوده آلرژن

موارد هستند. همچنین پیشنهاد  ها از جمله اينآالينده

شود براي ادامه کار در اين حیطه، ساير روشهاي توانمند مي

سازي انبوه ذرات و ساير بیني نظیر الگوريتم بهینهپیش

نظیر  SVMیمه نظارتي روش مدلهاي ارائه شده براي حل ن

با نتايج  SVMجستجوي محلي ترکیبي يا گراديان نزولي 

مدل ارائه شده در اين تحقیق مقايسه گردد. همچنین در 

اين مقاله سه اصل مهم سیستم هاي فراگستر يعني ارائه 

خدمات براي هر کاربر در هر زمان و هر مکان مورد توجه 

ي بسترهاي محاسباتي هاقرار گرفت. توجه به ساير ويژگي

هر فراگستر، به ويژه تسهیل قابلیت ارائه هر سرويس، تحت 

 گردد.شبکه و با هر ابزاري توصیه مي
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