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چکیده
زندگی مدرن سبب تغییر سبک زندگی در دنیای امروز شده است و بیماریهای زیادی از جمله اضافه وزن و دیابت
را بواسطه کم تحرکی بوجود آورده است .سیستمهای هوشمند کامپیوتری از جمله سیستمهای پیشنهاد دهنده،
کاربرد روز افزونی در زمینههای مختلف از جمله پزشکی پیدا کردهاند و میتوانند به عنوان ابزار فیلتر کردن حجم
عظیم اطالعات با نظارت پزشکان ،سرویسهای مختلف مشاورهای عرضه کنند .در این تحقیق مدلی برای یک سیستم
هوشمند پیشنهاد دهنده ارائه شده است که با ارزیابی شرایط تناسب اندام و دانستن نیازهای غذایی کاربران ،برنامه
غذایی مناسبی را با توجه به وضعیت جسمانی مانند سن ،قد ،وزن و ...پیشنهاد مینماید.
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Abstract
Modern life has changed the way of life in the world today and has caused
many diseases, including overweight and diabetes as a consequence of
inactivity.Smart computer systems, including recommendation systems,
Keywords:
have found increasing use in a variety of fields, including medicine, and can
Recommender system
provide various consulting services as a means of filtering large volumes of
machine learning
deep learning
information under the supervision of physicians. In this study, we propose
Intelligent computing system
a model for a smart system that evaluates the fitness conditions and knowing
the nutritional needs of the users and proposes a suitable diet plan according
to physical condition such as age, height, weight, etc.
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انبوه اطالعات با سرعت بیشتر به هدف خود نزدیک

 - 1مقدمه

شوند .برخی سیستمهای پیشنهاد دهنده را معادل

در حال حاضر در زمانی زندگی میکنیم که به عصر

پاالیش گروهی  3میدانند.

ارتباطات معروف است .با کمک علم و وسایل پیشرفته
ای که جامعه امروز در اختیار دارد ،تولید و انتقال

این سیستمها افراد را در پیدا کردن و انتخاب

اطالعات با سرعت بسیار باالیی در حال انجام است.

نمودن آیتمهای مورد نظرشان کمک میکنند .این

برخی کارشناسان ،این سرعت بسیار باالی تغییرات در

همان فعالیتی است که در زندگی روزمره خود استفاده

زمینه اطالعات و ارتباطات را (انقالب اطالعات)

مینماییم تا بتوانیم با بکارگیری سایر روشها و یا

مینامند .در کنار این تغییر و تحوالت الکترونیکی،

شناخت افراد مشابه خود در انتخاب هایمان نظرسنجی

رفتارها و فعالیتهای سنتی افراد نیز در حال تغییر

بنماییم].[3

است .یکی از علومی که باعث این فناوریهای مدرن

یکی از زمینههای بسیار مهم و کاربردی برای

شده است ،علم دادهکاوی 1است .دادهکاوی عبارت است

سیستمهای پیشنهاد دهنده ممکن است در زمینه

از جستوجو و استخراج اطالعات پنهان ،الگوها و روابط

سالمتی و تندرستی باشد .زندگی ماشینی امروزی در

مشخص در حجم بسیار زیادی از دادهها با هدف پیش

کنار فراهم آوردن امکانات و سطح باالی بهداشتی و

بینی و نتایج آینده ].[1

رفاهی ،مشکالتی مانند اضافه وزن را نیز برای درصد

یکی از فناوریهای به روز و کارا در دادهکاوی

قابل توجهی از شهروندان به همراه آورده است .استقبال

سیستمهای پیشنهاد دهنده 2می باشند .تعاریف

مردم برای مراجعه به مراکز رژیم درمانی در سالهای

بسیاری برای سیستمهای پیشنهاد دهنده ذکر شده

اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است ،اما کلینیک

است؛ از جمله ،تعریف عمومی و معروف آقای Ting-

های رژیم درمانی همه وقت و همهجا در دسترس

 peng liangدر سال  200۷می باشد] [2که

نیستند ،هزینه مراجعه به آنها کم نیست و مراجعه

سیستمهای پیشنهاد دهنده را زیر مجموعهای از

مستمر نیز وقتگیر و خستهکننده میباشد .بنابراین،

سیستمهای تصمیم یار میداند و آنها را سیستمهای

وجود یک سیستم هوشمند تغذیه ،به مردم کمک می

اطالعاتی بیان میکند که قادر به تحلیل رفتارهای

کند که وضعیت تغذیه و شرایط خود را راحتتر ،ارزانتر

گذشته و ارائه توصیههایی برای درخواستهای جاری

و به طور پیوسته ارزیابی کنند] .[4کاربران مختلف

هستند .به بیان دیگری ،سیستمهای پیشنهاد دهنده

ممکن است جستجوهایی در حیطه پزشکی برای خود،

تالش میکنند تا با تحلیل فعالیت کاربر خود ،مناسب

خانواده و یا دوستان خود انجام دهند تا بتوانند برای

ترین اقالم (داده ،اطالعات ،کاال و )...را پیشنهاد نمایند.

پرسشهای خود پاسخی پیدا کنند .به دلیل حجم زیاد

این سیستم به کاربر خود کمک میکند تا در میان حجم

اطالعات موجود در زمینه پزشکی و تخصصی بودن
Collaborative filtering

2 Data Mining
3
Recommender System
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اطالعات مربوط به این حوزه که توسط کاربران جستجو

 -2مروری بر کارهای گذشته

میشوند ،نیاز به سیستمی وجود دارد که بتواند به

در این قسمت برخی از پژوهشها را بیان مینماییم.

صورت کارا و مؤثر به کاربران در جهت جستجوی

در مقاله عاشوری و همکاران] [6سیستم خبره مورد
نظر ایشان ،یک سیستم مشاور تغذیه است که براساس
تعدادی از پارامترهای طبیعی(عالئم زیستی) افراد،
میزان مصرف چهار دسته اصلی از مواد غذایی را
پیشنهاد میکند.
قبل از او ،راماچاندران و همکاران] [۷اولین برنامه

اطالعات مورد نیازشان کمک کند .این سیستمها نوعی
سیستم پاالیش اطالعات هستند و اطالعات اضافی را
قبل از ارائه به کاربران حذف میکنند .به این طریق
سربار اطالعات کم میشود و اطالعات شخصی سازی
شده به کاربر ارائه میشود ].[5
باتوجه به افزایش تعداد مراکز درمانی تغذیه و

رژیم غذایی تحت عنوان NDP 4را ارائه کرد که برای

همچنین زمانبر بودن انتخاب آنها توسط کاربران از

کمک به جمعیت روستایی که نمیتوانند متخصص

میان انبوه آنها از طرفی شلوغی و مراجعات بسیار

تغذیه یا پزشکی در نزدیکیشان پیدا کنند ،توسعه یافته

آنها ،نیاز به وجود سیستمهای پیشنهاد دهنده رژیم

است .سیستم خبره دیگر NCMM 5است؛ این برنامه،

غذایی جهت تسریع در کارایی ،افرایش رضایتمندی و

برنامه ریزی منو و مدیریت عادت غذا خوردن را مقدور

استقبال کاربران به وضوح احساس می شود .همچنین

میسازد.

وجود چنین سیستمهایی عالوه بر افراد مراجعه کننده

چن] [8در سال  2012سیستم خبره تشخیص رژیم

می تواند مورد استفاده و استقبال خود خدمات

خود را ارائه کرد که با بهرهگیری از (( فرآیند و مدل

دهندگان (مراکز درمانی تغذیه) نیز قرارگیرد .بدین

مراقبت تغذیه ای )) طراحی شده است که توسط انجمن

وسیله میتوانند با بررسی افراد مراجعه کننده نقاط

رژیم غذایی امریکا در سال  2008تایید شده و شامل

ضعف خود را کاهش و نقاط قوت خود را افزایش داده و

ادغام دانش تشخیص تغذیه از رژیمهای غذایی حرفهای

درنهایت مشتریهای بیشتری بدست آورند .بنابراین

مختلف برای ایجاد اصول اولیه ساخت سیستم خبره

جامعه مخاطب استفاده کننده از این سیستم را می توان

مبتنی بر قواعد یا دانش است.

به دو دسته کلی یعنی :افراد یا مشتریانی که به دنبال
رژیم غذایی مناسب خود هستند و مراکز درمانی،

در مطالعه کربز وشااوت] [9یک سیستم تغذیه

خدماتی یا همان متخصصانی که رژیم غذایی را ارائه می

مبتنی بر منطق فازی با فرض اینکه مصرف مواد غذایی

دهند ،تقسیم بندی کرد.

میتواند به صورت سیستمی کنترل شود ،پیشنهاد شده
است .دو روش فازی و مطلق براساس بازخوردهای آن
nutrition diet program
Nutrition counseling and menu management
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ها مورد مقایسه قرارگرفته است .تئوری مجموعههای

است که انتقالدهندههای عصبی به عنوان یک واسطه

فازی ،بسیار مناسب برای آنالیز رژیم غذایی است .زیرا

در بروز افسردگی موثرند .هنگامی که عملکرد این انتقال

اینکه یک ماده غذایی باید مصرف شود یا نه بصورت

دهندهها مختل شود ،افسردگی ظاهر میشود .تغذیه

مطلق معمول نیست .این سیستم ،مواد غذایی را

سالم بر روی این موارد اثرگذار است و از افسردگی

براساس محتوای مواد مغذی مشخص میکند و رده می

جلوگیری می نماید .عادات غذایی خوب میتواند باعث

دهد.

پیشگیری از ابتال به بیماریهای عفونی گردد و
دیرهنگام بیماری کمک میکند که سریعتر بهبود یابند.

در مقاله هنون و همکاران] [10در سال ،2009یک
سیستم خبره فازی برای یک نرمافزار راهنماییهای

رشد روزافزون علم پزشکی و محدودیتهای

تغذیهای ارائه شده است .کسب دانش تخصصی تغذیه

حافظه انسان امکان یادگیری مسـتمر و حفـظ اطالعات

در این سامانه با استفاده از جدول متغیرهایی که ایجاد

بیشتر توسط پزشک را محدود میسازد .به همـین دلیل

شده است و بر مبنای سیستم فازی قاعده گرا انجام می

امـروزه رشـد وگسترش فنّاوری اطالعات از یک طرف

شود .این سیستم مقدار مصرف مواد غذایی که برای

و از طرف دیگـر بـه کـارگیری سیستمهای هوشمند به

تولید توابع عضویت فازی استفاده میشود را پیشنهاد

ویژه سیستمهای خبـره در بسیاری از زمینـههـا ،باعث

میدهد.

شده که این سیستمها در پزشکی نیز به عنوان ابزار
قدرتمنـدی در دست پزشکان قرارگیرد .سیستم خبره

- 3مدل پیشنهادی

پزشـکی یـک سیسـتم هوشـمند است که عمل

تغذیه و انتخاب غذا برای انسان بیش از هر موجود

تشخیص را انجام داده و یک مسـیر یـا توصیهای ارائه

زندهای اهمیت پیدا می کند ،چراکه تغذیه صحیح پدیده

میدهد .یک سیستم خبره تغذیه به مـردم بـرای

رشد را برای او فراهم میسازد و موجب سالمت جسم و

ارزیـابی وضـعیت تغذیه و شرایط خود کمک میکند و

روان او خواهد شد .درعین حال غذا موجب تامین انرژی

بر این اساس برای آنها توصیه رژیم غذایی و تغذیه

برای بدن شده و باعث حفظ سالمتی بافتها و بهبود

مناسب را فراهم میسازد.

عملکرد قسمتهای مختلف بدن میشود .تغذیهای که

هدف از این تحقیق ارائه سیستم توصیه تغذیه و

براساس اصول و شرایط بدنی هر شخص طراحی شده

رژیم غذایی بـرای افراد سالم (افرادی که تقریبا

باشد ،موجب تامین سالمت انسان میشود و درصورتی

هیچگونه بیماری خاصی ندارند) و بـرای بررسی شرایط

که به خارج از این حالت صورت گیرد باعث اختالل در

جسمانی خود و دانستن نیازمندیهای خود است .این

عملکرد کل سیستمهای بدن شده و فرد قوای جسمی

سیستم میخواهد به افراد برنامه غـذایی مناسبی را با

و روانی خود را کمکم از دست میدهد .داشتن یک

توجه به شرایط جسمانی فرد مثل سن ،قد ،وزن و...

برنامه غذایی مناسب حتی میتواند طول عمر انسان را

پیشنهاد دهد.

افزایش دهد و باعث شادابی او شود .تحقیقات نشان داده
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 محاسبه شاخص توده بدن

بر این اساس سیسـتم با هدف آگاهی مردم در

8

مورد اهمیت و نحوه صحیح تغذیه طراحی شده ،زمان

 محاسبه میزان متابولیسم پایه

مشاوره را کاهش میدهد و مردم مراقبت بیشتری در

 محاسبه وزن ایدهآل

مورد سالمت خود پیدا میکنند .بطور کلی سیستمهای

9

شکل 1فلوچارت مدل پیشنهادی را نیز بیان

توصیه کننده سالمت )HRS) 6نوع خاصی از

مینماید.

سیستمهای پیشنهاد دهنده می باشند .چارچوب کلی
این سیستمها بدین صورت است که به ارائه محتوای
پزشکی غیر محرمانه که به تاریخچه شخصی فرد مرتبط
نمی باشد ،می پردازد .داده پزشکی شخصی)PHR) ۷
ثبت شده ،پیشنهادهای قابل ارائه به کاربر را فیلتر
میکند PHR .در حقیقت پروفایل کاربر است که در
برگیرنده اطالعات پزشکی فرد است .هدف سیستمهای
توصیه کننده سالمت ،فراهم کردن اطالعات پزشکی
برای کاربر است .در مدل پیشنهادی ،در مرحله اول ما
تمامی اطالعات از قبیل :سن ،قد ،وزن ،جنسیت ،میزان
فعالیت بدنی( شدید ،سبک ،خیلی سبک ،کم) ،وضعیت
قند خون و چربی خون فرد را جمعآوری مینماییم.
سپس براساس راهنماییها و مشورت های صورت گرفته
با متخصص در همین زمینه به بررسی وضعیت جسمانی

(شکل  :)1-فلوچارت مدل پیشنهادی

کاربر برحسب روابط و معیارها میپردازیم .یکی از
چالشهای این پژوهش این بود که چون دادهها بطور

 - 4معرفی دادهها و پیادهسازی

شخصی جمعآوری شده بودند ،ممکن بود برخی از
رکوردها شامل اطالعات غیر عددی باشد و یا کال بطور

از آنجایی که برای پیادهسازی این سیستم دیتای

کامل ثبت نشده باشند.

آماده و تعیین شدهای در دسترس نبود ،به جمعآوری
دیتا از طریق پایگاه اینترنتی مختلف پرداختیم و پس

حال ویژگیهای مهم بکار رفته به عنوان متغیرهای

از تحلیل و بررسی دیتاهای جمع آوری شده ،دیتاهایی

ورودی یا مستقل سیستم توصیه رژیم را بیان مینماییم.

را که موردنیاز نبود ،حذف نمودیم .گاهی اوقات ممکن

6

BMR

Health Recommender Systems
Personal Health Record
9
BMI
7
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بود برخی از دیتاها بصورت رقمی نباشند و کار ما را
برای پیادهسازی دچار مشکل نمایند ،برای حل چنین
مشکالت ،تمامی آنها را هموار و شفاف نمودیم .برخی
از پایگاه دادههای جمعآوری اطالعات به شرح ذیل
میباشند:
یو سی آی :10این پایگاه داده از قدیمی ترین منابع
از مجموعه دادههای روی وب است .این داده ها با کمک
کاربران تهیه شده است ،با این حال تمامی دادهها بسیار
هموار و پاکیزه هستند و حتی میتوان آنها را پاک
سازی شده محسوب کرد .این مجموعه داده رایگان و
بدون نیاز به هیچ گونه ثبت نام است.

(شکل:(2-جمع آوری و آماده سازی داده

اطلس :11شامل دادههای در زمینه انتخاب غذا و

 1.4انواع داده های مورد نیاز

رژیم غذایی در ایاالت متحده آمریکا 12میباشد.

همانطور که قبال نیز گفته شده است ،جهت یافتن

با توجه به نیازهای این پژوهش  1415رکورد با ۷

رژیم مناسب ،مدل کردن کاربر ،نیازمند دریافت یک

ویژگی جمع آوری شد.

سری از پارامترها هستیم.

شکل 2اقدامات صورت گرفته را بصورت شماتیک

بخشی از این پارامترها یا همان ویژگیها شامل قد،

نشان می دهد.

سن ،وزن و  ...هستند.
در کنار ویژگیهای موجود به پارامترهای دیگری از
جمله :شاخص توده بدن ،میزان متابولیسم پایه ،وزن
ایدهآل و یکسری محاسبات تبدیل واحد نیازمند
هستیم.

10

Uci
Food Environment Atlas
13
USA
11
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اضافه وزن میآیند ،نجات دهد .این فیلد در دیتای اولیه

 2.4دادههای موجود

ما بطور کامل وجود نداشت و ما برای تمامی رکوردها

پس از کاهش و تحلیل دادهها یک سری از

این فیلد را از طریق رابطه زیر محاسبه نمودیم.

پارامترهای موجود در داده به شرح ذیل میباشد:

)BMI = Weight(kg) / Height(m)×Height(m

جنسیت(13زن یا مرد)

(فرمول)1-

سن( :14سن افراد مابین  1۷سال تا  83سال است)

محاسبه وزن ایده آل

قد( :15قد افراد مابین  150تا  210.25برحسب

منظور از وزن ایده آل وزنی است که با توجه به

سانتیمتر است)

میزان سن و قد هر فرد ،وزن نیز متناسب همان باشد.

وزن( :16وزن افراد مابین  43تا  130برحسب

اگر چه این موضوع از دیدگاه و کتاب دانشمندان و

کیلوگرم)

متخصصان متفاوت است .حتی ممکن است هزاران
مالک و معیار متناسب با شرایط فرد تعیین شود .پس

میزان فعالیت( :میزان فعالیت به چهار دسته ،بدون

در سنین متفاوت این معیار نیز متفاوت است .ما در این

تحرک ،کم تحرک ،فعالیت متوسط ،پرتحرّک)

پژوهش از روش معمول و رایج محاسبات استفاده می

قند خون( :آیا دچار بیماری قند خون هست یا نه؟)

نماییم .در روش رایج ،فاکتور های  BMIمطلوب و

چربی خون( :آیا دچار بیماری چربی خون است یا

مجذور قد استفاده می شود .از طرفی ما نیاز به محاسبه

نه؟)

وزن ایده آل کاربر داریم ،زیرا برای محاسبه کالری و
پیشنهاد رژیم حتما باید در فرمول مربوطه ،وزن

محاسبه شاخص توده بدن

متناسب جایگذاری شود.

شاخص توده بدن یا همان  BMIمعیاری

میدانیم تمامی افراد دارای وزن مناسب و ایدهآل

برای محاسبه و تشخیص میزان چربی بدن میباشد.

نیستند در نتیجه وزن ایدهآل را از روابط زیر بدست

درست است که این معیار ،معیار کاملی نیست ولی می

آوردهایم و این فیلد را نیز به داده خود اضافه نمودیم.

تواند بطور نسبتا دقیق میزان چربی بدن را بیان کند.

برای محاسبه وزن ایدهآل ابتدا باید  BMIمطلوب هر

همین عامل کمک میکند تا فرد بتواند میزان وزن

رده سنی را بررسی نماییم BMI .مطلوب در سنین

نرمال یا حتی اضافه وزن خود را تا حدودی تشخیص

متفاوت به شرح ذیل است:

دهد و خود را از ابتال به بسیاری از بیماریهایی که از

14

Sex
Age
16
Height
17
Weight
15
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مجذور قد ×  BMIمطلوب = وزن ایده آل

منظور از فعالیت بدنی یا به اصطالح lstyle
همانطور که در قسمت های قبل نیز گفته شد به چهار

(فرمول)2-

دسته زیر تقسیم می شود :

نکته :نحوه محاسبات برای افراد زیر 1۷سال و باالی

اگر فرد اصال ورزش نمیکند یا کم ورزش می کند،

 1۷متفاوت است .فرمول استفاده شده با توجه دادههای

فعالیت از نوع دسته اول یعنی نرخ ضریب برابر است با

موجود ،برای افراد باالی  1۷سال است.

 1.2است.

محاسبه میزان متابولیسم پایه

اگر فرد حدوداً هفته ای دو یا سه بار ورزش می کند

متابولیسم پایه یا همان  BMRمخفف عبارت

یا فعالیت کمی دارد ،فعالیت او از نوع دوم و نرخ ضریب

 Basal Metabolic Rateمی باشد .این معیار،

برابر با  1.3۷است.

جهت ارزیابی مقدار کالری مورد نیاز بدن است .در
حقیقت عدد بدست آمده مقدار کالری که فرد باید

اگر فرد در طول هفته حدوداً سه تا پنج بار ورزش

روزانه مصرف نماید را نشان میدهد .همانطور که در

می نماید یا فعالیتی به همان اندازه دارد ،از نوع سوم و

محاسبات قبل نیز گفته شد ،فرمولها و نظرات و

نرخ ضریب  1.55است.

فاکتورهای متعددی وجود دارد ولی ما در این پژوهش

اگر فرد فعالیت بسیاری داشته باشد ،مثال در یک

از رایجترین آنها ،هریس-بندیکت (Harris-

روز دو یا سه بار ورزش یا فعالیتی معادل آن داشته

 (Benedictاستفاده نمودهایم.

باشد ،از نوع چهارم و با نرخ ضریب  1.9است.

پارامترهای موردنیاز عبارتند از :وزن ،قد ،سن،

رژیم های غذایی طراحی شده

جنسیت ،فعالیت بدنی .پر واضح است که متابولیسم پایه

برای پیاده سازی این سیستم ،نیاز داریم تا برای

بر خالف توده بدنی ،به جنسیت و سن و فعالیت نیز

تمامی رکوردهای موجود در دیتا ،خروجی مناسب

وابسته است.

تعیین کنیم .با کمک متخصصین تغذیه  13رژیم غذایی

*در زنان:

طراحی شده است که برای هر فرد براساس کالری مورد
نیاز(بازه  1000تا  3500کیلوکالری) یکی از این رژیم

BMR = [655 + (9.6×weight(kg)) +
(1.8×height(cm)) – (4.7×age)] × Lstyle

ها توصیه می شود.

*در مردان:

رژیم شماره  13منحصرا برای افرادی است که دارای
بیماری قندی ،چربی خون و اضافه وزن هستند و سعی

BMR = [66 + (13.7×weight(kg)) +
(5×height(cm)) – (6.8×age)] × Lstyle

شده است که تقریبا رژیم نرمالی به ایشان توصیه شود
تا برای آنها مشکالتی به بار نیاورد.

(فرمول)3-
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توجه به بروز بودن و جامع بودن روشهای عمیق سعی

روش پیاده سازی

براین داشتیم که کارایی مطلوب این روش را نیز در این

ما برای توصیه رژیم غذایی مناسب از تمامی قواعد

زمینه نشان دهیم .شبکه های عصبی میتوانند از طریق

و فرمولهای مربوط به تغذیه استفاده نمودیم .پس فیلتر

درونیابی و یادگیری از روی مثالها ،پیادهسازی

استفاده شده یک فیلتر مبتنی بر محتوا است .از طرفی،

مطلوبی برای تخمین تابع تصمیم در یک سیستم

این سیستم در محیط پایتون و با استفاده از جعبه

توصیهگر داشته باشند .ما ابتدا تمامی کالریها را با

ابزارهای کالسبندی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

مشورت و صالحدید متخصص در این زمینه طبقه بندی

پیاده شده است .شکل 3جزئیات این مدل پیشنهادی را

نمودیم .حدوداً ۷0درصد دادهها برای آموزش و

نمایش می دهد:

30درصد دادهها برای تست انتخاب شدند .که انتخاب
آنها بصورت تصادفی میباشد .الگوریتمهای پیادهسازی
شده به شرح ذیل می باشند:
 رگرسیون

غیر

خطی( Logistic

)regression
 شبکه عصبی چند الیه ()MLP
 شبکه عصبی کانولوشن()CNN

 - 5ارزیابی
برای ارزیابی هر سیستم پیشنهاد دهنده ،از قدرت
آن سیستم برای ارائه پیشنهاد صحیح به کاربر استفاده
مینمایند .یعنی دادهها را به دو دسته آموزش و تست
تقسیم می نمایند و در نهایت براساس دقت پاسخ گویی
و مالکهای ارزیابی مختلف مورد بررسی قرار می گیرند.
از آنجایی که پیادهسازی این سیستم با چنین دادههایی

)شکل :(3 -مدل پیشنهادی با ذکر جزئیات

قبال انجام نشده بود و تنها اعالم دقت سیستم به اندازه
قابل اطمینانی نبود ،همانطور که در بخش قبل گفته

روشهای کالسبندی

شد از چندین الگو ریتم استفاده نمودیم تا بتوانیم دقت

براساس تجربیات محققین در مطالعات خود ،متوجه

ها را بررسی و ارزیابی نماییم .از جهت دیگر ،پیشنهاد

شدیم که روشهای شبکه عصبی و فازی در تشخیص

های ارائه شده را نیز جهت بررسی صحت آنها براساس

بیماری و در زمینه سالمت بسیار موفق بوده است .با

شرایط هر فرد ،به متخصص در این زمینه تحویل دادیم
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مالزی در رشته کامپیوتر با درجه

فاطمه معصومیان فر مدرک

ممتاز دریافت کردند .ایشان از سال  138۷به عنوان

کارشناسی خود را در رشته

هیات علمی در دانشگاه شهاب دانش قم مشغول به کار

مهندسی فناوری اطالعات سال

هستند و هم اکنون نیز ایشان سمت مدیر پژوهش را
در این دانشگاه بر عهده دارند .حوزه کاری ایشان هوش

 1396و مدرک کارشناسی ارشد

مصنوعی ،الگوریتمهای بهینه سازی ،شبکههای عصبی

خود را در رشته مهندسی کامپیوتر

و سیستمهای فازی میباشد.

گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز سال  1398از دانشگاه
شهاب دانش اخذ کرده است.
آرش خسروی مدرک کارشناسی
خود را در رشته مهندسی نرم افزار
در سال  1382از دانشگاه صنعتی
اصفهان ،مدرک ارشناسی ارشد
خود را در رشته مهندسی فناوری
اطالعات در سال  92و مدرک دکتری خود را در رشته
مهندسی فناوری اطالعات ،گرایش سیستمهای
اطالعاتی در سال  96از دانشگاه صنعتی مالزی اخذ
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