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چکيده
امروزه با توجه به رشد جمعيت و افزايش آلودگيهاي زيستمحيطي و تغيير در سبک زندگي افراد با رشد چشمگيري در تعداد
بيماران مبتلا به آسم مواجه شده ايم .در همين راستا ،با توجه به فقدان روشي مناسب براي درمان بيماران مبتلا به آسم ،به اهميت نقش
کنترل شدت بيماري آسم در جهت بهبود کيفيت زندگي بيماران توجه بسياري شده است .در مطالعه حاضر با توجه به مهمترين محرکهاي
زيست محيطي موثر در تشديد بيماري آسم و سابقه پزشکي بيماران مبتلا به آسم ،به پايش فراگستري بيماران 9پرداخته شد .در اين راستا
از سيستم اطلاعات مکاني فراگستر 2استفاده شد .به منظور پياده سازي سيستم ،اين تحقيق در خصوص 33بيمار مبتلا آسم که تحت
پيگيري بوده اند ،انجام شد .به منظور توسعه مدل پايش فراگستر پيش بيني تشديد وضعيت بيمار آسمي ،ابتدا از روش  VIKORبراي
کلاسه بندي پزشکي بيماران استفاده شد .پس از کلاسه بندي با روش  ،VIKORيک بيمار به عنوان مطالعه موردي انتخاب گرديد و
اطلاعات مربوط به  3FVCو  4FEV1آن در  68موقعيت به مدت  44روز اندازه گيري شد .در راستاي ارائه خدمات محيطآگاه ،5از دادههاي
حسگر آلودگي هواي  ،COحسگرهاي دما ،رطوبت و فشار نيز در راستاي ايجاد پايگاه داده آني و همچنين دادههاي ايستگاههاي ثابت
آلاينده  NO ،SO2 ،PM10و  O3نيز بهره گرفته شد تا با بهرهگيري از روش شبکه عصبي مصنوعي وضعيت تشديد بيمار پيشبيني شود.
نتايج اين مطالعه نشان داد که مدل آسم -فراگستر از خطاي ارزيابي  3/3233در پيش بيني وضعيت بيمار آسمي برخوردار است.

واژگان



کليدي :سيستم اطلاعات مکاني فراگستر ،پايش بيماران آسمي ،محيطآگاهي ،روش  ،VIKORروش شبکه عصبي مصنوعي

نويسنده رابط

Ubiquitous Patient Monitoring
Ubiquitous GIS
Forced Vital Capacity
Forced Expiratory Volume in 1 Second
Context-Awareness

1
2
3
4
5

55

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره پنجم  ،شماره ، 2آبان ماه 9314

آسم-فراگستر :طراحي و پياده سازي سيستم پايش بيماران مبتلا به آسم با
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 -1مقدمه
امروزه توجه به حوزه سلامت ،يکي از مهمترين
سياستگذاريها در ميان ملل مختلف است .از طرفي با
گسترش آلودگي هاي زيست محيطي ،امکان بروز و تشديد
بيماري هاي تنفسي در ميان انسان ها رو به افزايش
است] .[9آسم به عنوان يکي از رايج ترين بيماريهاي
تنفسي که طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني ) (WHOدر
سال9313بيش از  324ميليون نفر در جهان و  1ميليون
نفر در ايران به آن مبتلا هستند ،به سه مسئله اساسي
شامل :موقعيت ،شرايط محيطي و مسائل پزشکي وابستگي
دارد .عوامل خطر ساز متعددي براي آسم مطرح شده است
که هنوز نقش دقيق بيشتر آنها به خوبي مشخص نشده
است که شامل استعداد ژنتيکي ,آتوپي ,افزايش پاسخ دهي
مجاري هوائي ،نژاد ،جنس ،آلرژن ها ،سيگار ،عفونت هاي
تنفسي ،چاقي و عفونت هاي ويروسي زودرس هستند
].[93
با پيشرفتهاي حاصلشده در دنياي فناوري اطلاعات،
حسگرها نقشي مهمي در سيستمهاي فناوري اطلاعات و
محيطهاي هوشمند يافتهاند ] .[3با ظهور نسل جديد
محاسبات هوشمند با عنوان رايانش فراگستر ،9حسگرهاي
هوشمند نقشي بيبديل يافتهاند .چرا که حسگرهاي
توانمند کنوني به خوبي ميتوانند در محيط کاشت شده و
المانهاي مختلف محيطي را به اطلاع سيستم برسانند].[4
مارک وايزر در سال  9118با نگاه به اين ايده که بتوان
هر نوع خدماتي را در هر زماني و هر مکاني به هر کاربري
با بهرهگيري از هر نوع شبکه اي ارائه داد ،به عنوان پدر
رايانش فراگستر شناخته شد .با گسترش ايدهي رايانش
فراگستر در حوزههاي مختلف از جمله بهداشت و درمان،
تحولي بزرگ در زمينه پايش بيماران به وجود آمد ].[2
سيستمهاي محيطآگاه ،مکانآگاه 2و محيطهاي تعامل
پذير از مهمترين مولفههاي تشکيلدهنده رايانش فراگستر
محسوب ميشوند ] .[5-8از اين رو بررسي حسگرهاي
مورد استفاده در هر يک امري ضروري به نظر ميرسد.
همچنين بررسي بيشتر الگوريتمها و استانداردهاي مکاني
مرتبط با حسگرها ،موجب شناخت بهتر و استفاده صحيح
تر از آنها در سيستمهاي اطلاعات مکاني خواهد شد].[4
1 Ubiquitous Computing
2 Location awareness
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تاکنون روشها و رويکردهاي متعددي در رابطه با
شناسايي علائم و مديريت وضعيت بيماران مورد بررسي و
توجه قرار گرفتهاند .ماگنا اسپونزا و همکاران در سال
 2394در پروژه اي با نام  WiSPHبا طراحي خانهاي
هوشمند 3که از حسگرهاي پوشيده بهره گرفته بود تلاش
کردند تا فعاليت هاي روزانه افراد را با شبکه حسگرهاي
بيسيم پايش کنند] .[6همچنين در سال  2335آقاي
فيليپ و همکاران با بهره گيري از  4 RFIDتوانستند بر
روي يک سري لوازم و ابزارآلات ،محيطي را براي هوشمند
سازي بيمار به وجود آورند].[1
در سال  ،2333در پروژه  ،Mobihealthآقاي
کونستانسين و همکاران با ارائه مدلي و بهره گيري از
 WSNو حسگرهاي علائم حياتي سعي در پايش از راه دور
بيماران کردند] .[93همچنين در سال  ،2336آقاي وود و
همکاران با ارائه روشي جامعتر که توانايي حسکردن
رطوبت ،دما و حرکت را نيز دارا بود ،به پايش وضعيت
سلامت افراد پرداختند .همچنين در مدل ارائه شده ضربان
قلب نيز مورد پايش قرار مي گرفت].[99
در سال  ،2338چو و همکاران با طراحي سيستم
هشدار فراگستر براي بيماران مبتلا به آسم ،گام جديدي
در اين زمينه گشودند .در اين پژوهش با بهره گيري از
روش شبکه عصبي و داده هاي آلودگي مانند CO, NOX,
 SO2, O3و آب و هوا مانند فشار ،رطوبت و دما ،وضعيت
بيمار مبتلا به آسم را با در نظر گرفتن شاخص آلودگي
هوا ،پيشبيني کردند .در اين تحقيق ،خروجي اطلاعات
براي همه بيماران يکسان بود و همچنين از دادههاي
ايستگاههاي ثابت بهره گرفته ميشد ].[92
بدين منظور ،مقاله پيشرو از  5بخش تشکيل شده
است .بخش  2شامل مباني تئوري مرتبط با اين تحقيق
ميباشد .بخش  3روش پيشنهادي توضيح داده شده است.
در بخش  ،4معرفي دادههاي مورد استفاده و منطقه مورد
مطالعه در تحقيق حاضر و همچنين نتايج سيستم
پيشنهادي پرداخته شده است .در نهايت نيز نتيجهگيري
در بخش  5ارائه شده است.

3 Ambient Home
4 Radio Frequncy IDentification

اس

 -1-2بيماري آسم
آسم بيماري حاد و مزمن ريه است که غالبا با التهاب
مجاري هوايي همراه بوده و ممکن است سبب مشکلات
تنفسي شود .مزمن به اين معنا است که بيماري هميشه
وجود دارد حتي زماني که بيمار احساس ناخوشي ندارد در
صورت تحريک مجاري هوايي در فرد مبتلا به آسم ،علائم
خس خس ،سرفه ،تنگي نفس و فشردگي قفسه سينه
ظاهر ميشود و تنفس طبيعي و راحت براي بيمار دشوار
ميشود .آسم مسئلهاي مهم در امر بهداشت و
سلامت عمومي است به طوريکه بيش از  324ميليون نفر
در جهان ،از جمله تعداد قابل توجهي در ايران به اين
بيماري مبتلا هستند .همچنين اين بيماري تحميل هزينه
زياد ،کاهش کارآيي و عدم توانايي ادامه زندگي طبيعي
بيماران در خانوادههايشان را سبب ميشود ].[93
روشهاي متعددي وجود دارد که بيماران ميتوانند از
طريق آنها از شدت بيماري خود کم کنند .فرد ميتواند با
شناخت و اجتناب از تماس خود با عوامل آغازگر علائم
آسم از شروع حمله پيشگيري کند و در اين رابطه از
پزشک خود بخواهد تا در شناسايي و راههاي پيشگيري از
تماس عوامل محرک و مزاحم به وي کمک کند .در شکل
 9مروري اجمالي بر عوامل محرک بيماري آسم ببان شده
است ].[94

فاکتورهاي آلرژيک

 -9آلرژيها
 -2محرک ها
 -3حساسيتهاي غذايي
 -4رويدادهاي احساسي

فاکتورهاي اجتماعي

 -9محل سکونت  :شهر يا
روستا
 -2آلودگي هوا
 -3گرد و غبار با تراکم بالا
 -4قرار گرفتن در معرض دود
سيگار
 -5ميزان رطوبت در خانه
 -8آب و هواي مرطوب
 -4قرار گرفتن در معرض
مواد شيميايي
 -6تماس با حيوانات خانگي

شکل  -9عوامل تشديد کننده بيماري آسم

 :FCV -1-1-2فشار گنجايش حياتي ،حجم هوايي
است که ميتوان بعد از يک دم عميق  ،با حداکثر توان از
ريه خارج کرد .البته در ادامه تست يک دم عميق در
انتهاي کار توصيه ميشود.در اين مانور عمق و سرعت
تنفس هر دو براي ما مهم است.
 :FEV1 -2-1-2فشار حجم سپري شده در ثانيه اول،
به عنوان حجم هواي بازدم در ثانيه اول  FVCتعريف مي
شود.

 -2-2سيستم اطلاعات مکاني فراگستر
در ابتداي روند تکامل رايانش ،رايانه هاي بزرگ
موسوم به ابر رايانهها نقش انجام محاسبات را بازي مي
کردند .اين رايانه ها نقش مرکزي داشتند و براي چندين
کاربر مورد استفاده قرار مي گرفتند .به همين خاطر ميزان
دسترسي مردم به کامپيوترها کم بود و نقش عمدهاي را
در زندگي مردم بازي نمي کردند .به علاوه به علت
پيچيدگي آنها کسي توجه چنداني به آن ها نمي کرد .در
ادامه اندازهي اين ابر رايانهها کوچکتر ،تعداد آن ها بيشتر،
و امکان ايجاد ارتباط ميان آنها نيز برقرار شد .تا زماني
که رايانه هاي روميزي به زندگي انسان ها وارد شدند و
تعداد رايانهها با کاربران آنها برابري ميکرد اين رايانهها
کوچکتر شدند و کار با آنها سادهتر شد .بنابراين امکانات
بيشتري در اختيار کاربران قرار مي گرفت ].[95
با ظهور اينترنت و فضاي مجازي وب و به دنبال آن
ابزار و وسايل قابل حمل امروزه تحول عظيمي در رايانش
ايجاد شده و نسل جديدي از رايانش تحت عنوان رايانش
1 Non INVASIVE

] [26
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 -2مباني تئوري تحقيق

يکي از عناصر اصلي براي تشخيص آسم  ،وجود تنگي
لولههاي هوايي موقع بازدم است .به همين علت يکي از
مهمترين آزمايشها براي پزشک سنجش تنفس
(اسپيرومتري) است که از طريق آن ميتوان آسم را
تشخيص داد و کنترل درمان را از طريق آن پيگيري کرد.
سنجش تنفس يک آزمايش بدون درد 9است که با آن
ميتوان تنفس(حجم تنفسي) يک فرد را اندازهگيري نمود
] .[28در اينجا لازم است تا تعريفي از دو مقدار ضروري
حاصل از آزمايش سنجش تنفس در بيماري آسم ذکر شود
].[24

آسم-فراگستر :طراحي و پياده سازي سيستم پايش بيماران مبتلا به آسم با...

توزيعيافته بوجود آمد .رايانه ها به هم متصل شدند ،سرور
هاي مرکزي ايجاد شد که نتيجهي آن پخش شدن
پردازشها و دادهها در کامپيوترهاي مختلف بود ] .[98در
اين نسل تعداد رايانهها براي هر شخص بيشتر شد .يک
کاربر از چندين ابزار محاسباتي نظير رايانهي شخصي،
تلفنهاي هوشمند و تبلتها استفاده مي کند .اما نسل بعد
در رايانش را مي توان رايانش فراگستر دانست که در آن
انسانها نه تنها از چند ابزار محاسباتي بلکه از صدها
دستگاه رايانش براي رسيدن به خدمات مورد نيازشان
استفاده مي کنند (شکل  .)2بنابراين با بهره گيري از انواع
سنسورها مي توان فهم بهتري از محيط اطراف خود داشت
و متعاقب آن ،مي توان خدمات هوشمندتري را به کاربر
ارائه داد ].[94

دستگاه خاصي ندارد ،بلکه ممکن است از طريق دستگاه
ديگري مثلا يک نمايشگر در فروشگاه به اين اطلاعات
دست يابد ].[91
هر کاربر
......

هرشبکه

فضاي فراگستر
هرسرويس

هرمکان
هرزمان

شکل  -3عناصر رايانش فراگستر

][25

 -3-2اولويت بندي به روش VIKOR

شکل -2روند تکامل رايانش

 Mark Weiserرايانش فراگستر را اينگونه تعريف مي-
کند:

"رايانش فراگستر ارتقا کاربرد رايانهها در محيط ،از
طريق فراهم آوردن تعداد زيادي از آن ها است ،به صورتي
که کاملا نامرئي و نامحسوس براي کاربر ،در محيط قرار
گيرند".
در واقع هدف در رايانش فراگستر محو و نامرئي نمودن
بعد مجازي فناوري در زندگي انسان هاست ] .[96در
رايانش فراگستر همهي محدوديتها براي انسان حذف
ميشود .هر کاربر در هر زمان و مکاني ،با هر وسيلهاي و
بدون محدوديت در شبکه مي تواند به سرويس مورد
نيازش ،دسترسي پيدا کند (شکل .)3به عنوان مثال تعيين
موقعيت کاربر و سرويس هايي که دريافت مي کند به هيچ
وجه محدود به يک زمان يا مکان خاص نمي شود .کاربر
در يک فروشگاه نيز مي تواند به راحتي محصولي را که به
دنبال آن است پيدا کند .براي اين کار نيازي به حمل
56

يک مسئله تصميمگيري چندمعياره را ميتوان به طور
مختصر در قالب يک ماتريس بيان کرد که به آن ماتريس
تصميم يا ماتريس عملکرد مي گويند .در اين ماتريس،
ستونها بيانگر معيارهاي در نظر گرفته شده در مسئله مورد
نظر و سطرها بيانگر گزينههايي که بايد مقايسه گردند،
هستند .به طور خاص ،يک مسئله تصميم گيري با  Jگزينه
( )A1, A2, …, AJکه با  nمعيار ()C1, C2,…, Cn
ارزيابي مي شوند ،مي تواند به عنوان يک سيستم هندسي
با  mنقطه در فضاي nبعدي در نظر گرفته شود ].[23
روش  VIKORبراي بهينهسازي چندمعياره سيستم-
هاي پيچيده توسعه يافت و اين روش بر رتبه بندي و
انتخاب از مجموعهاي از گزينه ها ،و تعيين راهحلهاي
توافق براي مسئلهاي با معيارهاي متناقض که ميتواند
تصميمگيران را در رسيدن به يک تصميم نهايي کمک
کند ،تمرکز دارد .در اينجا ،راه حل توافق راه حل ممکني
است که به راه حل ايدهآل نزديکترين است و توافق به
معني توافق ايجادشده توسط امتيازات متقابل ميباشد.
اين روش ،شاخص رتبهبندي چندمعياره بر اساس اندازه
خاصي از نزديکي به راه حل ايده آل است ].[29
اندازهي چندمعياره براي رتبهبندي توافقي ،از
( Lp-metricکه به عنوان يک تابع تلفيق در روش برنامه

نويسي توافقي استفاده شده است) ،توسعه يافته است.
گزينه مختلف ،امتياز از  iامين معيار توسط  fijمشخص به
صورت  A1, A2… Ajنشان داده ميشوند .طبق معادله
( ،)9براي گزينه  Aميشود که مقدار  iامين تابع معيار
براي گزينه  Ajاست n .تعداد معيارهاست .توسعه روش
 VIKORبا  Lp- metricزير آغاز شد.
p

()9

1

} L p , j  { i 1[ wi ( f i *  f ij ) /( f i*  f i  )] p

روش  VIKORيکي از روشهاي مناسب در حل مسائلي
است که با معيارهاي ناسازگار روبهرو است .مراحل مقايسه
گزينهها در روش فوق بهصورت زير خواهد بود.






تشکيل ماتريس تصميمگيري با استفاده از
مقادير شاخص براي هر گزينه
محاسبه وزن مربوط به هر معيار که در تحقيق
موردنظر از روش سلسلهمراتبي بهدستآمده
است.
نرمالسازي ماتريس تصميم




تعيين بهترين  ، fiبدترين مقدار  fiبراي هر
معيار از بين گزينههاي موجود با استفاده از
رابطهي ( )2و ( )3که در آن رابطه  iبيانگر
شماره سطرها و  jبيانگر شماره ستونها در
ماتريس تصميمگيري است.

()2

fi   max j fij

()3

f i   min j f ij



()4
()5



()8

S *  min i S j : S   max i S j
R*  min i R j : R   max i R j

 -4-2پيشبيني وضعيت تشديد بيماري به
کمک شبکه عصبي مصنوعي

n

1  p   j=0,1,2,..., J



اس

J

محاسبه پارامترهاي ) ،(S,Rبا درنظر گرفتن
بهترين و بدترين مقدار براي هر معيار با
استفاده از روابط ( )4و ( .)5در اين رابطهها W
نمايانگر وزن معيارها است.


) n  w ( f  f ij
S j   i 1  i i

 

f
f
(
)
i
ij 


)  w ( f   fij

R j  max i  i i

 

f
f
(
)
i
ij 


مزيت)(Q

محاسبه مقدار تابع
پارامترهاي) (R,Sدر رابطهي (:)8

با کمک

شبکهاي عصبي مصنوعي ،يکي از روشهاي محاسباتي
است که به کمک فرآيند يادگيري 9و با استفاده از
پردازشگرهايي بنام نرون تلاش ميکند با شناخت روابط
ذاتي بين دادهها ،نگاشتي ميان فضاي ورودي (لايه
ورودي) و فضاي مطلوب (لايه خروجي) ارائه دهد .لايه يا
لايههاي مخفي ،اطلاعات دريافت شده از لايه ورودي را
پردازش کرده و در اختيار لايه خروجي قرار ميدهند .هر
شبکه با دريافت مثالهايي آموزش ميبيند .آموزش
فرايندي است که در نهايت منجر به يادگيري مي شود.
يادگيري شبکه ،زماني انجام ميشود که وزنهاي ارتباطي
بين لايهها چنان تغيير کند که اختلاف بين مقادير پيش-
بيني شده و محاسبه شده در حد قابل قبولي باشد .با
دست يابي به اين شرايط فرايند يادگيري محقق شده
است .اين وزنها حافظه و دانش شبکه را بيان ميکنند.
شبکه عصبي آموزش ديده ميتواند براي پيشبيني
خروجيهاي متناسب با مجموعه جديد دادهها بکار رود .با
توجه به ساختار شبکه عصبي مصنوعي ،ويژگي هاي عمده
آن ،سرعت بالاي پردازش ،توانايي يادگيري الگو به روش
اراده الگو ،توانايي تعميم دانش پس از يادگيري ،انعطاف
پذيري در برابر خطاهاي ناخواسته و عدم ايجاد اخلال قابل
توجه درصورت بروز اشکال در بخشي از اتصال هاي به
دليل توزيع وزن هاي شبکه است ].[22
اين شبکه شامل يک لايه ورودي ،يک يا چند لايه
پنهان و يک لايه خروجي است .براي آموزش اين شبکه،
معمولا از الگوريتم پس انتشار ( 2)BPاستفاده مي شود .در
طي آموزش شبکه  MLPبه کمک الگوريتم يادگيري ،BP
ابتدا محاسبات از ورودي شبکه به سوي خروجي شبکه
انجام مي شود و سپس مقادير خطاي محاسبه شده به
لايههاي قبل انتشار مي يابد .در ابتدا ،محاسبه خروجي به
1 Learning
2 Back Propogation
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) *  (v)(S  S
) *  (1  v)( R j  R

Qj   j

* 

* 
(S  S )  
(R  R ) 
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صورت لايه به لايه انجام مي شود و خروجي هر لايه،
ورودي لايه بعدي خواهد بود .در حالت پس انتشار ،ابتدا
لايه هاي خروجي تعديل مي شود ،زيرا براي هر يک از
نرون هاي لايه خروجي ،مقدار مطلوبي وجود دارد و مي-
توان به کمک آنها و قاعدههاي بهنگام سازي ،وزنها را
تعديل نمود .با وجود اينکه الگوريتم پس انتشار خطا نتايج
بسيار خوبي در حل مسائل ارائه داده است ،در حل برخي
از مسائل ضعيف عمل ميکند که ميتواند به دليل طولاني
بودن يا مشخص نبودن زمان يادگيري ،انتخاب نامناسب
ضريب يادگيري و يا توزيع تصادفي وزنهاي اوليه باشد.
مراحل آموزش به کمک اين الگوريتم عبارتند از ].[23-24
(الف) -اختصاص ماتريس وزن تصادفي به هريک از
اتصالات (ب) -انتخاب بردار ورودي و خروجي متناسب با
آن (پ) -محاسبه خروجي نرون در هر لايه و در نتيجه
محاسبه خروجي نرون ها در لايه خروجي (ت) -بهنگام
سازي وزن ها به روش انتشار خطاي شبکه به لايههاي قبل
که خطاي يادشده ناشي از اختلاف بين خروجي واقعي و
خروجي محاسبه شده است( .ث) -ارزيابي عملکرد شبکه
آموزش ديده به کمک برخي شاخص هاي تعريف شده
مانند جذر ميانگين مربعات خطا ( )MSEو سرانجام
برگشت به قسمت (پ) يا پايان آموزش.

 -3روش پيشنهادي
در راستاي مدلسازي وضعيت تشديد بيماري کاربر
مبتلا به آسم در حوزه سيستم اطلاعات مکاني فراگستر،
دو بخش مدل کاربر و مدل محيط ارائه شد که به شرح
ذيل ميباشند.

باشد .بدين منظور از روش  VIKORبراي اولويتبندي اين
بيماران استفاده شد.
با در نظر گرفتن اينکه آيا بيمار ما در حال حاضر
بيماري خاصي دارد که تشديد او را تسريع بخشد و
همچنين وضعيت زندگي بيمار (محيط زندگي که بيمار با
آن در تماس بيشينه هست) ،اين طبقه بندي صورت
گرفت .بنابراين بيمار انتخابي ميتواند در هر کدام از کلاسه
ها قرار بگيرد .نکته مهم و قابل توجه در اين بخش اين مي
باشد که بيمار در طول دوران بيماري در کلاسه هاي
مختلفي گروه بندي مي شود.

 -2-3مدل محيط :طراحي شبکه عصبي
مصنوعي
با در نظر گرفتن داده هاي حسگر آلودگي هوواي ،CO
حسگرهاي دما ،رطوبت و فشوار در راسوتاي ايجواد پايگواه
داده آني و همچنين داده هاي ايستگاه هاي ثابوت آلاينوده
 NO ،SO2 ،PM10و ،O3حجووم هووواي داخوول ري وه بيمووار
بدست مي آيد .شبکه عصبي بوا  1نورون لايوه ورودي(داده
هاي آلوودگي ،زيسوت محيطوي و هچنوين خروجوي روش
 VIKORبراي مدلسازي بيماران) و دو نرون لايه خروجوي
(مقووادير  )FEV1, FVCطراح وي شوود .توپولوووژي شووبکه
مذکور از نوع پس انتشار است .در اين تحقيق بوراي پيواده
سازي شبکه عصوبي تحوت سورور و از نورم افوزارMatlab
استفاده شد .از شبکه  MLPبراي پيش بيني استفاده شود
و همچنين توابع آستانه مختلفي براي يافتن حالوت بهينوه
آن مورد ارزيابي قرار گرفت که عبارتند از:
( )4تووووابع سوووويگموئيدي

 -1-3مدل کاربر مبتلا به آسم

لگاريتمي

1
) 1  exp( X j

در اين بخش تلاش بر مدلسازي کاربر به عنوان مهم-
ترين و اساسي ترين بخش در سيستم اطلاعات مکاني
فراگستر انجم شد .با توجه به اينکه قرار گرفتن در وضعيت
تشديد بيماري و حمله آسم در بيماران مبتلا به آسم
وابستگي بسياري به وضعيت پزشکي آن ها دارد ،در اين
تحقيق دسته بندي رايج که بيماران را به  4گروه تقسيم
بندي مي کند را به  32گروه طبقه بندي کرديم .به طوري
که هر بيمار آسمي متعلق به يکي از اين  32کلاس مي-

( )6توووووووابع تانژانوووووووت

2
(1  exp( 2 X j ))  1
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سيگموئيدي

Yi 

Yi 

يکي از مشوکلاتي کوه هنگوام آمووزش شوبکه عصوبي
ممکن است پيش بيايد ،بيش امووزي شوبکه اسوت .بودين
صورت که در هنگام آموزش شبکه ،خطوا بوه مقودار قابول
قبول مي رسد ولي هنگام ارزيابي ،خطاي شبکه به مراتوب
از خطواي داده هواي آموزشوي بيشوتر باشود ] .[95بوراي

i 1

P

که در آن  MSEخطاي مربعات ميانگين در مرحله تسوت،
 Sipخروجي شبکه در نرون iام و الگوي pام Tip ،خروجوي
هدف در نرون iام و الگوي pام N ،تعوداد نورون هواي لايوه
خروجي و  Mتعداد الگوي هاي تست است .بوراي ارزيوابي
شبکه انتخاب شده در مرحله قبل از معيار ضوريب تعيوين
( )R2براي داده هاي پيشبيني شده در حين آموزش شبکه
استفاده شد.

 -3-3الگوريتم روش پيشنهادي

اس

()1

N

M

MES   ( S ip  Tip ) 2

داده ثابت

داده آني

آلاينده CO

داده هاي
هواشناسي

داده هاي
آلودگي

داده هاي
پزشکي

انتخاب ويژگي و تعيين پارامترهاي مورد استفاده در
شبکه عصبي مصنوعيبه عنوان لايه ورودي

افزوده شدن داده آني  COبا استفاده از بلوتوث به تلفن
همراه به عنوان لايه ورودي

افزوده شدن داده آني  FEV1و FCVبا استفاده از
اسپيرومتري توسط بيمار به عنوان لايه خروجي

افزودن کلاسه حاصل از روش ويکور به داده هاي
هواشناسي و آلودگي (تست و آموزش داده ها)

محاسبه پيش بيني وضعيت بيمار در مکان هاي مختلف
نمايش اطلاعات به بيمار از طريق
UbiAsthma

فلوچارت الگوريتم روش پيشنهادي به منظور پيش
بيني وضعيت بيمار مبتلا به آسم با استفاده از داده هاي
آني بدست آمده از محيط پيرامون کاربر و همچنين نوع
کاربر در شکل  4نشان داده شده است .اين الگوريتم شامل
دو مرحله اصلي ميباشد که در اين بخش شرح داده مي-
شود.
در شکل  5نيز معماري پيشنهادي براي پايش بيماران
مبتلا به آسم با بهره گيري از سيستم اطلاعات مکاني
فراگستر نمايش داده شده است .همانطور که مشاهده مي
شود ،دادهها به صورت آني توسط بيمار و سنسورها به
سرور مخابره مي شود .سرور با استفاده از روش  VIKORو
روش شبکه عصبي مقادير  FEV1و  FVCرا محاسبه مي

شکل  -4الگوريتم روش پيشنهادي

1 Early Stoping
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جلوگيري از بيشآمووزي دو راه وجوود دارد :الوف -توقوف
سريع آموزش ،9ب -انتخاب کمترين تعوداد نورون در لايوه
پنهان ] .[98در ايون تحقيوق از روش دوم اسوتفاده شود.
بدين صورت که براي آموزش شوبکه ،ابتودا داده بوه طوور
تصادفي به سه قسمت تقسيم شدند ،طوري که  63درصود
داده براي آموزش و  93درصد داده ها بوراي ارزيوابي و 93
درصد داده براي تست شبکه استفاده شد .درحين آموزش
شبکه ،زماني که خطاي بين داده هواي آمووزش و ارزيوابي
ميخواهد زياد شود ،فرآيند آموزش قطع موي شوود .بوراي
يافتن شبکه عصبي با توپولوژي مناسب به کمک الگووريتم
آموزشي ،از معيار خطاي مربعات ميانگين استفاده ميشود
که هدف کمينه شدن خطاي مذکور است که با رابطوه ()1
تعريف ميشود.

کند .خروجي حاصل از اين مدل به بيمار و همچنين
پزشک مخصوص بيمار مخابره مي شود.
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شکل  -5معماري روش پيشنهادي

 -4نتايج و ارزيابي سيستم
 -1-4منطقه مطالعاتي و داده هاي مورد استفاده
منطقهي مورد مطالعه در اين تحقيق ،شهر تهران مي
باشد .با توجه به رشد چشمگير بيماري آُسم در شهر تهران
در سالهاي اخير مطالعه و بررسي سيستم پيشنهادي در
اين شهر صورت گرفت .در رابطه با پياده سازي سيستم
هوشمند پايش فراگستر بيمار مبتلا به آسم ،اين تحقيق در
منطقه  3شهر تهران صورت گرفت .منطقه  3شهر تهران
به دليل دارا بودن پوشش بهتر ايستگاههاي هواشناسي و
آلودگي هوا ،همچنين به دليل تنوع جغرافيايي اين منطقه
مورد بررسي قرار گرفت .علاوه بر اين بيمار آسمي مورد
بررسي در اين تحقيق ،در اين منطقه تردد بيشتري نسبت
به ديگر مناطق داراست بنابراين به دليل محل سکونت و

)(UbiAsthma

محل کار بيمار ،اين منطقه مورد بررسي قرار گرفت .شکل
 ،8منطقه مورد مطالعه را نمايش ميدهد.
در منطقه مورد نظر ،مطالعه موردي صورت گرفت و
اطلاعات مربوط به  FVCو FEV1بيمار مورد بررسي در
اين تحقيق با استفاده از اسپيرومتر در  68موقعيت به
مدت  44روز اندازه گيري شد .در راستاي ارائه خدمات
محيطآگاه ،از حسگر آلودگي هواي  ،COحسگرهاي دما،
رطوبت و فشار نيز در راستاي ايجاد پايگاه داده آني و
همچنين داده هاي ايستگاه هاي پويا آلاينده ،SO2 ،PM10
 NOو  O3نيز بهره گرفته شد تا با بهره گيري از روش
شبکه عصبي مصنوعي وضعيت تشديد بيمار پيشبيني
شود .داده هاي مربوط به ايستگاه هاي ثابت يا استفاده از
روش درون يابي براي هر مکان محاسبه گرديد.

شکل  -8منطقه مورد مطالعه :شهر تهران -منطقه 3
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اس

پس از بررسي داده هاي بيماران آسمي ،در راستاي
مدلسازي بيماران ،با استقاده از روش  VIKORکلاسه بندي
صورت گرفت .جدول  ،9نتايج  98کلاسه بالاي حاصل از الويت
يندي کلاسه هاي بيماران با استفاده از روش  VIKORرا نشان
مي دهد .همانطور که مشاهده مي شود کلاسه منتسب به بيمار
آسمي اي که از آسم شديد رنج مي برد و بيماري سينوزيت
دارد و محل زندگي آن مناسب است براي بيمار آسمي ،داراي
اولويت خطرناکتري است نسبت به بيماري که آسم شديد دارد
و ريفلاکس معده دارد .بنابراين بيمار مي تواند در بازه هاي
زماني مختلف در هر يک از کلاسه هاي پيرامون خود قرار
بگيرد .در تحقيق حاضر ،نوع کلاسه حاصل از روش  VIKORبه
عنوان يک نورون ورودي براي پيش بيني وضعيت آسم بيمار
معرفي گرديد .بنابراين با در دست داشتن وضعيت بيمار و
همچنين  6لايه زيست محيطي ديگر که به صورت آني و ثابت

جدول  -9نتايج حاصل از روش الويت بندي
گروه

نوع بيماري آسم

1

آسم شديد

2

آسم ملايم

وضعيت بيماري
شاخص توده بدني بالا
بيماري قلبي
سينوزيت
ريفلاکس معده
شاخص توده بدني بالا
بيماري قلبي
سينوزيت
ريفلاکس معده

در شکل  4رابط کاربري طراحي شده براي بيماران
نشان داده شده است .بدين وسيله بيمار با ورود اطلاعات
به سامانه مي تواند به پروفايل شخصي خود وارد گشته و
اطلاعات پزشکي خود را وارد نمايد .وضعيت اسپيرومتري

VIKOR

مساعد بودن محل

رده بندي حاصل از

زندگي

VIKOR

+

32

-

33

+

31

-

22

+

22

-

22

+

22

-

23

+

22

-

22

+

24

-

23

+

21

-

12

+

12

-

12

بيمار با توجه به مدلسازي که با روش شبکه عصبي
مصنوعي و روش  VIKORصورت گرفته است ،به او
مخابره مي گردد و اگر از آستانه تشديد بيشتر باشد به
کاربر وضعيت خطر را هشدار مي دهد.
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 -2-4نتايج مدلسازي

بدست آمده اند ،لايه هاي ورودي لازم براي پيش بيني وضعيت
بيمار معرفي گرديد.
در راستاي تشخيص اينکه آيا بيمار در وضعيت خطر
قرار دارد يا خير ،نياز به اسپيرومتري از بيمار مي باشد.
بدين منظور داده هاي اندازه گيري شده از بيمار در طول
 48روز به عنوان داده هاي تست و آموزش معرفي گرديد و
وضعيت بيمار در روز  44پيش بيني شد که براي بررسي
عملکرد شبکه پرسپترون چند لايه از توپولوژيهاي مختلف
با تعداد نرون هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفت .در
گام اول بعد از اينکه شبکه آموزش ديد ،خطاي MSE
تست شبکه محاسبه و بر اساس آن مناسب ترين توپولوژي
انتخاب شد (جدول .)2در ضمن کاربرد تابع آستانه
 Logsigعملکرد بهتري از خود نشان مي دهد .شبکه با
تعداد چرخه آموزش  ،24تابع آستانه سيگموئيد لگاريتمي
با الگوريتم يادگيري  LMدر مقايسه با توپولوژي ديگر
کمترين خطاي آموزشي ( )3/323را توليد کرده است.

آسم-فراگستر :طراحي و پياده سازي سيستم پايش بيماران مبتلا به آسم با...

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل  -4نمايي از برنامه کاربردي پياده سازي شده( :الف) صفحه آغازين برنامه کاربردي (ب) ورود به حساب کاربر (ج) سرويس هاي طراحي
شده براي کاربر (د) نمايش دادههاي آني خروجي
جدول -2نتايج حاصل از روش

MLP

تابع آستانه

خطاي ارزيابي

تعداد تکرار

tansig

3/3884

26

logsig

3/3233

24

 -2نتيجهگيري
در اين مقاله يک روش نوين پايش بيماران مبتلا به
آسم در حوزه بهداشت و درمان و سيستم اطلاعات مکاني
فراگستر ارائه گرديد .در مطالعه حاضر تلاش گرديد تا با
مدلسازي کاربر و محيط ،خدمات محيطآگاه به بيمار ارائه
شود .همچنين به مهم ترين محرکهاي زيست محيطي
موثر در تشديد بيماري آسم و مدلسازي ويژگي هاي
پزشکي بيماران مبتلا به آسم پرداخته شد .در اين راستا
تلاش گرديد تا با بهره گيري از سيستم اطلاعات مکاني
فراگستر به عنوان سيستمي هوشمند براي پايش بيماران
مبتلا به آسم استفاده گردد .به منظور پياده سازي سيستم،
اين تحقيق در خصوص 33بيمار مبتلا آسم که تحت
پيگيري بوده اند ،انجام شد .به منظور توسعه مدل

پايش فراگستر جهت پيشبيني تشديد بيماري آسم ،از
روش  VIKORدر راستاي کلاسه بندي بيماران استفاده
گرديد .پس از کلاسه بندي بيماران با روش  ،VIKORيک
بيمار به عنوان مطالعه موردي انتخاب گرديد و اطلاعات
مربوط به  FVCو FEV1آن در  68موقعيت به مدت 44
روز اندازه گيري شد .همچنين در اين تحقيق ،از حسگر
آلاينده هواي  ،COحسگرهاي دما ،رطوبت و فشار نيز در
راستاي ايجاد پايگاه داده آني و همچنين داده هاي
ايستگاه هاي ثابت آلاينده  NO ،SO2 ،PM10و  O3نيز
بهره گرفته شد تا با بهره گيري از روش شبکه عصبي
مصنوعي وضعيت تشديد بيمار پيش بيني شود .نتايج اين
مطالعه نشان داد که مدل آسم -فراگستر از خطاي ارزيابي
 3/3233در پيش بيني وضعيت بيمار آسمي برخوردار
است.
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