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مقاله پژوهشی

یک سیستم هوشمند پزشکیار مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص بیماری دیابت
2

آسیه خسروانیان ،1سعید آیت

مقدمه :تشخیص زودهنگام بیماری دیابت بهمنظور جلوگیری از عوارض و آسیبهای ناشی از این بیماری امری حیاتی است .هدف از
این مقاله طراحی یک سیستم هوشمند در دستهبندی افراد مبتال به دیابت ،با روش رگرسیون مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چندالیه
است.
روشها :در این مطالعهی توصیفی -تحلیلی یک سیستم هوشمند برای دستهبندی افراد به دو دسته سالم و مبتال به بیماری دیابت
طراحیشده است .سیستم طراحیشده با استفاده از نرمافزار  MATLABنسخهی  )8/5/0/197613( 2015شبیهسازیشده است.
مجموعه داده مورد استفاده در این پژوهش ،مجموعه داده معیار  PIDموجود در مخزن داده یادگیری ماشین دانشگاه ایروین کالیفرنیا
است .این مجموعه داده شامل  768رکورد از زنان هندی و  8فاکتور تشخیصی برای بیماری دیابت است.
یافتهها :دادههای این مجموعه پس از پیشپردازش بهصورت تصادفی به  20دسته از کل مجموعه داده تقسیم شدند که شامل دادههای
آموزش و آزمون متفاوت بودند .در هر دسته داده از  90درصد دادهها برای مرحلهی آموزش و  10درصد باقیمانده برای مرحلهی
آزمون استفاده شد .نتایج حاصل در بهترین حالت براساس شاخصهای حساسیت ،اختصاصیت ،صحت و دقت در دستهبندی افراد ،به
ترتیب معادل اعداد  0/9286 ،0/8077 ،0/9804 ،0/4815بهدست آمد.
نتیجهگیری :نتایج بهدستآمده برتری سیستم هوشمند طراحیشده در دستهبندی افراد به دو دسته سالم و بیمار را نسبت به سایر
روشهای پیادهسازی شده بر این مجموعه داده تأئید میکند .استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه برای تقریب تابع ،موجب
افزایش دقت سیستم پیشنهادی شده است.
واژگان کلیدی :بیماری دیابت ،رگرسیون ،شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ،مجموعه داده
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مقدمه
در دههی اخیر روشهای هوش مصنوعی از جمله منطق فازی،
شبکه عصبی مصنوعی ،برنامهنویسی ژنتیک ،ترکیب سیستمهای
عصبی و فازی و روشهای رگرسیون در مسائل بسیاری به کار
ابزارهای هوش مصنوعی ازجمله کاربردهای هوش مصنوعی در
پزشکی است.
بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماریها در جهان است .به
گزارش فدراسیون بینالمللی دیابت بیش از  418میلیون نفر در
جهان مبتال به دیابت هستند که پیشبینی میشود تا  25سال آینده
این رقم به  600میلیون نفر خواهد رسید ].[2
بیماری دیابت زمانی بهوجود میآید که بدن قادر به تولید انسولین
نباشد یا هنگامیکه بدن نمیتواند از انسولین تولید شده استفاده
مؤثر داشته باشد .در یک تقسیمبندی ،این بیماری به سه دسته
تقسیم میشود .دیابت نوع یک یا دیابت وابسته به انسولین که
بیشتر در کودکان دیده میشود .دیابت نوع دو یا دیابت غیر وابسته
به انسولین که در  90تا  95درصد بیماران دیابتی مشاهده میشود
و دیابت نوع سوم که بیشتر در زنان باردار مشاهده میشود که پس
از بارداری به دیابت نوع دوم تبدیل میشود ].[3
تشخیص بیماری دیابت و یا آگاهی یافتن از احتمال باالی ابتال به
این بیماری همواره کار آسانی نیست ،چراکه این بیماری عالئم
متعددی را بروز میدهد که بعضی از این عالئم در سایر بیماریها
نیز وجود دارند؛ بنابراین پزشک برای اتخاذ یک تصمیم مناسب
باید نتیجه آزمایشهای بیمار و تصمیمهایی که در گذشته برای
بیماران با وضعیت مشابه گرفته است را بررسی کند ] .[4تشخیص
زودهنگام این بیماری و پیشآگهی به بیماران میتواند با درمان

انتخاب شده از مخزن دادهی  EHRمورد ارزیابی قرارگرفته است.
در مطالعهای دیگر ] [6روشهای گروهی آدابوست و  Baggingبا
استفاده از درختان تصمیم  C4.5و  J48برای تشخیص بیماری
دیابت ارائهشده است و روش پیشنهادی بر مجموعه دادهی
بیماران دیابتی کانادایی ارزیابیشده است .همچنین در مطالعهای
] [7به مقایسهی روشهای یادگیری ماشین درخت تصمیم ،J48
 ،K-NNجنگلهای تصادفی و  SVMپرداختند و الگوریتمهای
مذکور بر مجموعه دادهی  UCIارزیابیشده است .در ] [8با
استفاده از روشهای دادهکاوی از جمله درخت تصمیم یک مدل
پیشبینی برای بیماری دیابت نوع دو طراحیشده و بر مجموعه
دادهی جمعآوری شده از بیماران در شهر تبریز ارزیابیشده است.
در مطالعهای دیگر ] [9از روش بیزین و مدلهای آماری برای
پیشبینی دیابت نوع دو استفاده شده است و بر مجموعه دادهی
 EHRشبیه سازی شده است .محققان در یک بررسی ] [10به
تشخیص بیماری دیابت براساس اطالعات مستخرج از سیگنال
 ECGبا استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که مدل مبتنی بر قوانین دقت باالتری نسبت به
دیگر الگوریتمهای طبقهبندی دادهکاوی دارد .دیگر روشهای
یادگیری ماشین پیادهسازی شده در بیماری دیابت در سایر
مطالعات ]  [11-18آمده است .هدف از پژوهش حاضر طراحی و
ارزیابی یک سیستم هوشمند در دستهبندی افراد به دودسته سالم و
مبتال به بیماری دیابت با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر شبکه
عصبی پرسپترون چندالیه است.

روشها

بهموقع از عوارض و آسیبهای ناشی از این بیماری جلوگیری

مجموعه دادهها

کند؛ بنابراین وجود سیستم هوشمند در کمک به پزشک و

در این مطالعه از مجموعه دادهی معیار

پیشآگهی به بیماران میتواند مفید باشد و با تشخیص این بیماری

 Diabetesموجود در مخزن دادهی یادگیری ماشین (

در مراحل اولیه از عوارضی چون افزایش فشارخون ،نارسایی کلیه،

 )University of California, Irvineاستفاده شده است ] .[19این

بیماری قلبی و در مواردی قطع عضو جلوگیری کند.

مجموعه شامل  768رکورد جمعآوریشده از زنان هندی است که

تاکنون روشهای هوش مصنوعی مختلفی در تشخیص بیماری

از این تعداد  500زن سالم و  268نفر مبتال به دیابت نوع یک

دیابت بهکار گرفتهشده است .بهعنوان مثال در مطالعهای ] [5با

بودند .حداقل سن افراد مورد بررسی  21سال و حداکثر  81سال

استفاده از روشهای یادگیری ماشین از جمله  -kنزدیکترین

است 8 .فاکتور تشخیصی برای هر یک از افراد در جدول  1نشان

همسایه ،نایو بیز ،درخت تصمیم ،جنگلهای تصادفی ،ماشین

دادهشده است.

بردار پشتیبان و رگرسیون لجستیک به تشخیص این بیماری

PID: Pima Indians
UCI:
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گرفته شده است ] .[1دستهبندی و تشخیص بیماریها با کمک

پرداختهاند و روشهای بهکار گرفته شده بر  300نمونهی تصادفی
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جدول  -1ريسک فاکتورهای تشخيصی بيماری ديابت

1

تعداد دفعات وضع حمل (برای زنان)

2

غلظت گلوکز پالسمای خون

3

فشارخون دیاستولیک

4

ضخامت پوست ماهیچه سه سر بازویی

)Triceps skin fold thickness (mm

5

انسولین سرم دوساعته

)2-Hour serum insulin (mu U/ml

6

نمایهی تودهی بدنی ()BMI

7

داشتن سابقهی دیابت

8

سن

Number of times pregnant
Plasma glucose concentration a 2 hours in an oral glucose
tolerance test
)Diastolic blood pressure (mm Hg

Diabetes pedigree function
)Age (years

رگرسیون

این معادله با استفاده از روش حداقل مربعات قابل حل است.

روشهای رگرسیون ازجمله روشهای یادگیری ماشین است که

اگر وابستگیها بهصورت یک تابع چندجملهای باشد ،در برخی موارد

بهطور گسترده در مسائل دستهبندی بهکار برده شده است.

میتوان مدل غیرخطی را به یک مدل رگرسیون خطی تبدیل کرد و

رگرسیون یک تابع یادگیری است که یک داده را به یک متغیر

براساس روش حداقل مربعات مسئله را حل کرد .الزم به ذکر است

پیشبینی با مقدار حقیقی نگاشت میکند.

که برخی از مدلهای غیرخطی با استفاده از تغییر متغیر ،بهراحتی

به نقل از  Ghazanfariو همکاران ] ،[20در مدل رگرسیون خطی

قابلتبدیل به شکل خطی نیستند .برای اینکه رگرسیون خطی بتواند

متغیر وابسته باشد ،آنگاه

متغیر طبقهای را پیشبینی کند الزم است تعمیم یابد .در مدلهای

تک متغیره اگر

یک متغیر مستقل و

تعمیمیافته ،واریانس متغیر پاسخ ( ) تابعی از مقدار میانگین

معادله رگرسیون خطی تک متغیره به شکل
خواهد بود .اگر  ،مجموعه دادههای آموزشی یک جامعه

درحالیکه در رگرسیون خطی ،واریانس

است.

ثابت بود .مدلهای خطی

باشد ،ضرایب رگرسیون

تعمیمیافته شامل رگرسیون لجستیک و رگرسیون پواسون هستند.

خطی را میتوان براساس روش کمترین مربعات خطا بهدست

مدلهای رگرسیون لجستیک ،احتمال وقوع پدیدههایی که تابعی

در مشاهدات

خطی از یک مجموعه متغیرهای مستقل هستند را پیشبینی میکند.

 ،در رابطهی

دادههای شمارشی نیز از توزیع پواسون پیروی کرده و بهطورمعمول

بهصورت
آورد (رابطهی  .)1پس از تعیین مقادیر

جدید با جایگذاری مقدار مستقل

و

میتوان مقدار متناظر متغیر وابسته

را

با رگرسیون پواسون مدلسازی میشوند.

پیشبینی نمود.
رابطهی :1

شبکه عصبی پرسپترون چندالیه
شبکهی عصبی پرسپترون چندالیه (

MLP: Multilayer

 )perceptron neural networkیک شبکهی عصبی جلو

سو1

است که از یک الیهی ورودی ،الیهی پنهان و الیهی خروجی
در مدل رگرسیون خطی چند متغیره تعداد متغیرهای مستقل در
معادله رگرسیونی بیش از یکی است .اگر مقادیر
آزمایشی  nبعدی باشد که برچسب آنها

 ،نمونههای

است در این صورت

تشکیل شده است ] .[21در  MLPاز روش یادگیری با نظارت
با الگوریتم پس انتشار خطا برای آموزش استفاده میشود.
ساختار شبکه عصبی  MLPدر شکل  1نشان داده شده است.

معادلهی رگرسیونی به شکل رابطهی  2خواهد بود.
رابطهی :2

Feed forward

1
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ماتریس کانفیوژن

فاکتورهای تشخیصی برای این مقادیر صفر قرار داده شده

بهطورکلی برای بررسی میزان موفقیت و کارایی سیستمهای

است .از آنجاکه در نتایج آزمایش مقدار صفر برای بعضی

یادگیری ،پیشبینی و تشخیص از ماتریس کانفیوژن استفاده

فاکتورهای تشخیصی بیمعنی است ،در این مرحله ،تعداد 16

میشود .تحلیلهای ماتریس کانفیوژن در دستهبندی و تشخیص

رکورد که دارای مقادیر گمشده بودند از مجموعه حذف شدند

(،)TP

و شبیهسازی با  752داده باقیمانده انجام شد .پس از مرحلهی

بیماران منجر به چهار حالت مثبت

حقیقی1

منفی حقیقی ،)TN( 2مثبت کاذب )FP( 3و منفی

کاذب4

()FN

پیشپردازش ،دادهها در هر بار شبیهسازی بهطور تصادفی به دو

میشود .از نتایج ماتریس کانفیوژن چهار شاخص صحت،5

دسته آموزش و آزمون تقسیم شدند .بهاینترتیب که از 90

دقت ،6حساسیت 7و اختصاصیت 8بهصورت زیر به دست

درصد دادهها برای مرحله آموزش و  10درصد باقیمانده برای

میآید:

مرحله آزمون استفاده شد .درمجموع از  20دسته داده مختلف

() 3

صحت

()4

دقت

()5

حساسیت

()6

اختصاصیت

استخراج شده بهصورت تصادفی از مجموعه داده  PIDبرای
شبیهسازی سیستم پیشنهادی استفاده شد.
در مرحلهی آموزش از  8فاکتور تشخیصی نشان داده شده در
جدول  1بهعنوان ورودی سیستم استفاده شد .برای این منظور
ماتریسی شامل  8سطر ( 8فاکتور تشخیصی) و به تعداد
دادههای تصادفی انتخاب شده ستون ،برای مرحلهی آموزش و
ماتریس دیگری با دو سطر (سالم= 0و بیمار= )1و به تعداد

پیادهسازی سیستم هوشمند پیشنهادی در این مطالعه شامل سه
مرحلهی پیشپردازش ،آموزش و آزمون است که در نرمافزار
 MATLABشبیهسازی شده است .در مرحلهی پیشپردازش،
مجموعه داده  PIDمورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد این
مجموعه داده دارای مقادیر گمشده است که در ریسک
1

True Positive
True Negative
3 False Positive
4 False Negative
5 Accuracy
6 precision
7 Sensitivity
8 Specificity
2

دادههای تصادفی انتخابشده ستون ،بهعنوان ماتریس هدف به
کار گرفته شد .از  10درصد باقیمانده با ساختاری مشابه
مرحلهی آموزش برای مرحله آزمون استفاده شد .ورودیها با
ساختاری که شرح داده شد برای تقریب تابع هدف بهعنوان
یک روش رگرسیون مورداستفاده قرار گرفت .مطالعات نشان
میدهد شبکههای عصبی قادر بهتقریب هر تابع عملیاتی
میباشند .در میان شبکههای عصبی مختلف ،شبکهی عصبی
پرسپترون چندالیه با ساختار پس انتشار خطا و تابع انتقال
سیگموئید در الیههای مخفی و تابع انتقال خطی در الیهی
خروجی در ارتباط با کاربردهای رگرسیون از کارایی مناسبی
برخوردار است؛ بنابراین پس از بارگذاری دادههای ورودی یک
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شبکه با ساختاری که شرح داده شد ،همانطور که در شکل 2

 validationدر  20دسته آموزش داده شد و با دادههای آزمون

مشاهده میشود ایجاد شد .تعداد نرونهای الیهی مخفی با

مربوط به هر دسته ،مورد آزمایش قرار گرفت .در ادامه بهمنظور

روش سعی و خطا  75بهدست آمد .استفاده از این تعداد نرون

گسستهسازی مقدار تابع هدف پیشبینیشده از حد آستانه

در الیه مخفی اگرچه حجم محاسبات را باال میبرد اما قابلیت

استاندارد  0/5استفاده شد و نتایج خروجی به دودسته سالم و

شبکه را برای حل مسئله مورد نظر افزایش میدهد .سیستم

بیمار دستهبندی شد.

شکل  -2ساختار شبکه عصبی  MLPپيادهسازی شده در نرمافزار MATLAB

یافتهها
سیستم پیشنهادی با استفاده از دادههای مرحلهی آموزش ،در

کمتر مورد توجه بوده است .لذا برتری یک دسته براساس

هر یک از  20دسته بهصورت جداگانه آموزش داده شد سپس

شاخص دقت توسط نویسندگان این مقاله در نظر گرفتهشده

دادههای مرحلهی آزمون مربوط به هر دسته به سیستم

است.

شبیهسازیشده اعمال گردید .خروجی سیستم ،دستهبندی
افراد به دو دسته سالم و مبتال به بیماری دیابت بود .جدول 2
خروجی سیستم پیشنهادی برای هریک از دستهها براساس
شاخصهای حساسیت ،اختصاصیت ،دقت و صحت نشان
میدهد .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود سیستم
پیشنهادی ،در دادههای دستهی هفدهم ازنظر شاخص دقت
عملکرد مناسبی داشته است .در مقایسه نتایج این مقاله با سایر
روشهای پیادهسازی شده بر این مجموعه داده ،شاخص دقت
از جمله شاخصهایی بوده است که مورد توجه قرارگرفته
است و شاخصهای حساسیت و اختصاصیت در سایر مقاالت
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طراحیشده با دادههای آموزشی و بهکارگیری روش
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جدول  -2شاخص های عملکردی سيستم پيشنهادی در هر دسته داده

تعداد دادههای

تعداد دادههای

مرحله آموزش

مرحله آزمون

حساسیت

اختصاصیت

دقت

صحت

دسته دوم

665

87

0/5000

0/8947

0/7143

0/7586

دسته سوم

677

75

0/5000

0/9149

0/7778

0/7600

دسته چهارم

669

83

0/5217

0/9167

0/7059

0/8072

دسته پنجم

674

78

0/5714

0/7907

0/6897

0/6923

دسته ششم

662

90

0/6176

0/7857

0/6364

0/7222

دسته هفتم

675

77

0/5000

0/9057

0/7059

0/7792

دسته هشتم

662

90

0/5946

0/8868

0/7857

0/7667

دسته نهم

667

85

0/7879

0/8077

0/7222

0/8000

دسته دهم

657

95

0/4848

0/8710

0/6667

0/7368

دسته یازدهم

666

86

0/4643

0/9138

0/7222

0/7674

دسته دوازدهم

668

84

0/6061

0/8235

0/6897

0/7381

دسته سیزدهم

658

94

0/4595

0/8772

0/7083

0/7128

دسته چهاردهم

664

88

0/6923

0/9194

0/7826

0/8523

دسته پانزدهم

662

90

0/5556

0/8519

0/7143

0/7333

دسته شانزدهم

666

86

0/2581

0/9636

0/8000

0/7093

دسته هفدهم

674

78

0/4815

0/9804

0/9286

0/8077

دسته هجدهم

665

87

0/6944

0/9216

0/8621

0/8276

دسته نوزدهم

667

85

0/5714

0/9298

0/8000

0/8118

دسته بیستم

671

81

0/6061

0/8958

0/8000

0/7778

بحث
سیستم هوشمند طراحیشده در این مطالعه که با ترکیب روش
رگرسیون و شبکه عصبی پرسپترون چندالیه طراحیشده است
موجب افزایش دقت دستهبندی نسبت به سایر روشهای
پیادهسازی شده بر این مجموعه داده شده است .در واقع
تقریب تابع با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه
موجب بهبود در شاخصهای عملکردی سیستم پیشنهادی شده
است.
تاکنون روشهای مختلف هوش مصنوعی در تشخیص بیماری
دیابت طراحی و ارزیابیشده است .در مقایسهی نتایج این
مطالعه با سایر روشهای پیادهسازی در این موضوع به مواردی
اشاره میشود که بر مجموعه داده  PIDپیادهسازی شده است.

 Fathi Ganjiو همکاران از ترکیب الگوریتم بهینهسازی کلونی
مورچگان و سیستم فازی برای تشخیص بیماری دیابت استفاده
کردند و بهدقت  84/24رسیدند ] Khosravanian .[4و
همکاران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تشخیص این
بیماری پرداختند .آنها یک شبکهی عصبی پس انتشار با
الگوریتم گرادیان توأم مقیاس شده طراحی کردند و دقت
بهدستآمده را  84/30گزارش کردند ] Fayssal .[24و
همکاران ترکیب الگوریتم کلونی زنبور عسل و سیستم فازی را
در تشخیص این بیماری بهکار گرفتند و به دقت 84/21
رسیدند ] .[25در پژوهشی دیگر از  Khosravanianو همکاران
یک سیستم استنتاج عصبی -فازی 1با الگوریتم ژنتیک و
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات در تشخیص بیماری دیابت
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System: ANFIS

1
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دسته اول

670

82

0/5000

0/9545

0/9048

0/7439
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طراحی شد .دقت بهدستآمده با استفاده از الگوریتم ژنتیک

جدول  3و شکل  3مقایسهی روشهای پیادهسازی شده در

 76/76و با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

تشخیص بیماری دیابت را نشان میدهد.

 89/78گزارش شد ].[26
جدول  -3مقايسه روشهای مختلف پيادهسازی شده در تشخيص بيماری ديابت

فتحی و همکاران

] [4

خسروانیان و همکاران
 Fayssalو همکاران
شیرالی و همکاران

][25

][23

خسروانیان و همکاران
پژوهش حاضر

][24

][26

PID

ترکیب الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان و سیستم فازی

84/24

2011

PID

شبکه عصبی پس انتشار با الگوریتم گرادیان توأم مقیاس شده 84/30

2011

PID

84/21

2013

PID

ترکیب سیستم استنتاج فازی سوگنو و الگوریتم کرم شبتاب 87/24

2016

PID

89/78

2016

92/86

2018

ترکیب الگوریتم کلونی زنبورعسل و سیستم فازی
ترکیب  ANFISو PSO

روش رگرسیون مبتنی بر

PID

MLP

92.86

94

92

89.78

90
87.24

88
84.21

84.3

84.24

86

84
82
80
78

شکل  -3مقايسه روشهای پيادهسازی شده در تشخيص ديابت بر مجموعه دادهی PID

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود در این مقاله نیز از

روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای مطرحشده در

مجموعه دادهی  PIDاستفاده شده است و سیستم پیشنهادی

ازنظر سرعت اجرا ضعیفتر عمل کند اما رسیدن بهدقت بیشتر

توانست با دقت مناسبی افراد را به دودسته بیمار و سالم

در دستهبندی افراد و نزدیک شدن نتایج به واقعیت میتواند

طبقهبندی کند .نتایج شبیهسازی نشان داد شاخص دقت

این نقص را پوشش دهد .از محدودیتهای این مطالعه میتوان

بهدستآمده نسبت به سایر روشهای شبیهسازی شده بر این

به  16رکورد حذف شده اشاره کرد چراکه تخمین نزدن موارد

مجموعه داده بهبود یافته است .دلیل این امر همانطور که

حذف شده و جایگزین نشدن آنها میتواند در نتایج

پیشتر ذکر شد استفاده از توانایی شبکه عصبی مصنوعی

MLP

][26

بهدستآمده تأثیرگذار باشد.

در تقریب تابع است .عالوه بر آن پیشپردازش دادهها در کم

در این مطالعه ،سیستم هوشمندی برای دستهبندی افراد به دو

کردن خطای شبیهسازی و افزایش دقت پیشبینی مؤثر بود.

دسته سالم و مبتالبه بیماری دیابت با استفاده از روش

اگرچه پیچیدگیهای روش رگرسیون موجب شده است تا

رگرسیون مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چندالیه طراحی
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نویسندگان

پایگاه داده مورد استفاده

روش پیادهسازی

دقت

سال
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پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از دیگر شبکههای عصبی

 روش بهکار رفته در این پژوهش تاکنون در تشخیص.شد

مصنوعی به این منظور استفاده شود و نتایج حاصل با این

 نتایج حاصل از ارزیابی سیستم.بیماری دیابت ارائه نشده است

.مطالعه مقایسه شود

طراحیشده نشان داد سیستم پیشنهادی با دقت مناسبی افراد را
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 این نتیجه از آن.به دودسته سالم و بیمار دستهبندی کرده است

سپاسگزاری
این مقاله هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان ندارد و
مستخرج از پژوهشی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور
.انجام شده است

 مراجعه و درمان،جهت اهمیت دارد که با پیشآگهی به بیماران
.بهموقع میتوان از عوارض ناشی از این بیماری جلوگیری کرد
 سیستم طراحیشده میتواند برای بهبود تشخیص،در واقع
.بیماری دیابت مورد استفاده قرار گیرد
با توجه به مطالعاتی که نشان دهنده بهبود شاخصهای
عملکردی سیستمهای ترکیبی در تشخیص بیماری است
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A PHYSICIAN ASSISTANT INTELLIGENCE SYSTEM BASED ON ARTIFICIAL
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ABSTRACT
Backgrounds: Early detection of diabetes is critical to avoid complications and damage caused by this
disease. The purpose of this paper is designing an intelligent system for Diabetes prediction (healthy or
patient) by using regression method based on Multilayer Perceptron Neural Network.
Methods: In this descriptive-analytic study, an intelligent system is designed to classification diabetes
patients. The system is simulated by MATLAB software 2015 (8.5.0.197613). In this study, used PID dataset
in UCI Machine Learning Repository. The dataset is contained 768 records from Indian women and 8
diagnostic factors for Diabetes.
Results: The data were then divided randomly in 20 groups for training and testing, after preprocessing. 90%
of the data is used for training phase and 10% for the test phase. The results obtained based on sensitivity,
specificity, accuracy and precision were 0.4815, 0.9804, 0.8077 and 0.9286, respectively.
Conclusion: The obtained results, showed superiority of designed intelligent system to classify individuals
(healthy and patient) in comparison with other methods implemented on this dataset. Using MLPRegression has increased the accuracy of the proposed system.
Keywords: Diabetes, Regression, Multilayer Perceptron Neural Network, PID dataset
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