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 :چکيده

ي ها دادهمعاني  ي و تفسيرآور جمعي پزشكي ارتباط تنگاتنگي دارد. ها دادهبيماري و درمان با مشاهده و تفسير 

هاي پزشكي در مراقبت بهداشتي ناشي از بحراني بودن هاي بهداشتي است. اهميت دادهپزشكي، محور مراقبت

ي، تحليل و استفاده از آور جمعي مراقبتي با ها تيفعالهمه  واقع دراست.  گيريدر فرایند تصميم ها آننقش 

 ي پزشكي مرتبط هستند.ها داده

منظور از داده  .در علوم پزشكي است ها داده پردازش شيپي موجود در ها چالشي گمشده یكي از ها داده

ي بسياري براي ها روشي اخير ها سالنشده است. طي   اي است که مقدار آن براي یک متغير ثبتگمشده، داده

و  ها روشعدم آشنایي پژوهشگران با این  ازجمله، به دالیلي وجود  نیا بااست.  شده ارائهغلبه بر این مشكالت 

استفاده  ي کالسيک اوليهها روش، بسياري از پژوهشگران همواره از ها آنعدم دانش چگونگي استفاده از 

نمایند، بيش از  يم مسئلهدر بسياري از موارد به دليل انحرافيكه وارد  ها روشاستفاده از این  آنكه حال. کنند يم

ی ها مدل . در اکثردنشو يمي پزشكي ها دادهي پزشكي را افزایش دهند، باعث کاهش کيفيت ها دادهآنكه کيفيت 

این  معموالًهاي داده شامل صحت، ویژگي و غيره هستند و ، بيشتر به دنبال افزایش یكي از ویژگيشده ارائه



 همزمان نيستند. صورت بهها ها قادر به بهبود چندین ویژگي از دادهمدل

. لذا دنشو يمپایين  تيفيباک شده استخراجکاوي ي پزشكي با مقادیر گمشده، منجر به کشف دانش دادهها داده 

یكي از مشكالت رایج  روند.ها به کار ميارتقاء کيفيت داده هدف باها ي دادهساز پاکو  پردازش شيپي ها کيتكن

. در این دنده يمها وجود مقادیر گمشده است، که به دالیل گوناگوني رخ براي پژوهشگران در هنگام کار با داده

هایي با فيلد گمشده است. حذف ها یا حذف رکوردي نياز به پر کردن مقادیر دادهساز مدلموارد، پيش از 

با حذف یک رکورد داده که داراي  مثال عنوان بهده حذف شود، قسمتي از اطالعات دا شود يمرکوردها باعث 

از  شده استخراج، لذا کيفيت دانش شود يمتعدادي فيلد گمشده است کليه اطالعات مرتبط با آن رکورد حذف 

 شده استخراجبا پر کردن مقادیر گمشده با مقدار مناسب کيفيت دانش  که يدرصورت ابدی يمآن داده کاهش 

 .ابدی يمافزایش 

هيچ  معموالًشود و هاي آماده موجود استفاده ميهاي بكار رفته در حوزه پزشكي از مدلدر تمام روش

سازي به ي بهينهها تمیالگورما در این پژوهش به کمک  .نمایدي کار خود را استفاده نميپژوهشگري مدل ویژه

 همزمان بهبود دهد. این معيارها شامل صورت بهها را دنبال ارائه یک مدل هستيم که بتواند چندین معيار از داده

ي پزشكي هاي پيوستهاي براي دادهویژه صورت بههاي پزشكي است. این مدل حساسيت، دقت و ویژگي داده

 خواهد بود. استفاده قابلهاي گسسته هم که براي داده هرچندمناسب است 

 

  


