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تمدیریت مبتنی بر اطالعا

خداویسی: مدرس



فهرست مطالبفهرست مطالب
اهمیت اطالعات•
اطالعات مورد نیاز در سطوح مختلف سازمان•
انواع سیستم هاي اطالعاتی•
•Health informatics

•Telemedicine

•Data mining
2



اهمیت اطالعات
James Mirrless(جایزه نوبل • &  William Vickery(
نظریه اطالعات نامتقارن•

تنداطالعات نامتقارن اشاره به وضعیتی دارد که هر دو طرف داراي حقایق مشابهی نیس•
براي  خریدار یک ملک یا ماشین به اندازه فرشنده اطالعات ندارد و این امر مزیتی: مثال•

.فروشنده است
.خریدار باید وقت و پول زیادي را صرف به دست آوردن اطالعات بیشتر کند

ی استتاکید بر اهمیت اطالعات در همه فعالیت هاي انسان ،نظریهجایزه نوبل براي این •



ی  زندگی در عصر فناوري بدون خودداري از حداقل دانش مقدماتی درباره فناوري های•
استکه ما را محاصره کرده اند مخاطره آمیز 

استدولت مسئول باال بردن استاندارهاي زندگی •
اي  بربرخورداري از چنین امتیازاتی مستلزم داشتن توانایی ها و ظرفیت هاي الزم •

استفاده از علوم و فناوري است در غیر اینصورت هدف هاي توسعه رویایی بیش 
بودنخواهد 

.بدون اطالعات و ارتباطات، تحقیق و توسعه غیرقابل تصور است•

تاثیر اطالعات بر فرد، دولت و جامعه



.فناوري روش هاي یادگیري را تغییر داده است•

در حال حاضر کتاب ها، مجالت، روزنامه ها، دایره المعارف ها و فرهنگ هاي لغت  •
به صورت آنالین و الکترونیکی در دسترس هستند

تاثیر اطالعات بر یادگیري



امروزه با استفاده از فناوري امکان آموزش از راه دور فراهم شده و نیازي به حضور •
.دانشجو و استاد در مکان خاصی نیست

ري خواهد  با استفاده از نرم افزارها و امکانات گرافیکی، آموزش راحتتر و با کیفیت بهت•
.بود

تاثیر اطالعات بر آموزش



٧

کارکنان و مدیران سازمان

نظیر مهندسین، معماران و دانشمندان، محصوالت و  :)Knowledge Workers(کارکنان دانشی •
خدمات را طراحی و دانش جدید تولید می کنند، 

نظیر منشی ها، کتابداران، و دفترداران، کارهایی را که در  :)Data Workers(کارکنان داده اي •
.  سازمان با کاغذ سر و کار دارند، به عهده دارند

نظیر مکانیکها،   :)Production or Service Workers(کارکنان تولیدي و خدماتی  •
.  مونتاژگران، و بسته بندي کنندگان تولید کاال و خدمات سازمان را انجام می دهند



٨

کارکنان و مدیران سازمان
ه اساساً  تصمیمات استراتژیک و بلند مدتی پیرامون اینک :)Senior Managers(مدیران ارشد •

.چه محصوالت و خدماتی باید ارائه گردند اتخاذ می کنند

برنامه هاي تهیه شده توسط مدیران ارشد را به   :)Middle Managers(مدیران رده میانی •
.اجرا در می آورند

مسئول نظارت بر فعالیتهاي روزانۀ سازمان  :)Operational Managers(مدیران عملیاتی •
.  می باشند



٩

اطالعات مورد نیاز مدیران

Detail = Detail information such as technical details.
Summary = Summary information such as sale’s summary report. 

Low  Management Level

Middle Management Level

High Management 
Level Details Summary

Details Summary

Details Summary
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اطالعات مورد نیاز مدیران

Low  Management Level

Middle Management Level

High Management 
Level

Inside Outside

Inside Outside

Inside Outside

Inside = Inside information
Outside = Outside information
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اطالعات مورد نیاز مدیران



١٢

سه دسته اصلی سیستمهاي کاربردي

فعالیتها و عملیات   سیستمهاي اطالعاتی پشتیبانی کننده: سیستمهاي سطح عملیاتی•
سطوح پایینی سازمان

نظارت،   سیستمهایی که مدیران سطوح میانی را جهت :سیستمهاي سطح مدیریت•
. کنترل و تصمیم گیري پشتیبانی می کنند

ران ارشد در برنامه سیستمهاي پشتیبانی کننده از مدی :سیستمهاي سطح استراتژیک•
مدتریزي ها و تصمیمات استراتژیک و بلند 



١٣

اصلی سیستمهاي کاربردي انواع

سیستمهاي پردازش تراکنش•
 Transaction Processing Systems (TPS)

هاي اطالعات مدیریت سیستم•
Management Information Systems (MIS)

هاي پشتیبان تصمیم گیري سیستم•
Decision-Support Systems (DSS)

هاي پشتیبان مدیران ارشد سیستم•
Executive-Support Systems (ESS)



تکامل مفاهیم داده، اطالعات، دانش و خرد

داده ها
نامگذاري، جمع آوري، 

سازماندهی

اطالعات
سازماندهی، تفسیر

دانش
ي، تفسیر، یکپارچه ساز

درك

خرد
درك، کاربرد        

گی
چید

ش پی
فزای

ا

افزایش تعامالت و ارتباطات



سیر تکاملی سیستم هاي اطالعاتی 

)1950دهه ( TPSسیستم هاي پردازش تراکنش •

)مسائل ساخت یافته– MIS  )1960سیستم هاي اطالعات مدیریت •

)مسائل نمیه ساخت یافته -DSS )1970سیستم هاي پشتیبان تصمیم گیري •

)مسائل ساخت نیافته -ES  )1980سیستم خبره •

)مسائل ساخت نیافته -EIS   )1980سیستم اطالعاتی مدیران ارشد•

)GDSS )1990سیستم تصمیم گیري گروهی •

)ANN )1990شبکه عصبی مصنوعی •



)MIS(سیستم اطالعات مدیریت 

•MIS  تقریبا شکل توسعه یافته سیستمTPS   بـا  . است و به دنبال آن قرار مـی گیـرد
گزارشات ساختار یافته اي بـه مـدیر   TPSخالصه کردن و دستکاري اطالعات حاصل از 

.  می دهد

انی از این سیستم، سیستمی یکپارچه براي فراهم آوردن اطالعات بـه منظـور پشـتیب   •
این سیستم با فراهم آوردن اطالعـات  .برنامه ریزي و کنترل عملیات یک سازمان است

.مربوط به گذشته، حال و آینده سازمان به تصمیم گیري مدیران کمک می کند
داده هاي خالصه عملیات یا داده حجیم: اطالعات ورودي -
گزارشات ثابت، مدلهاي ساده، تحلیلهاي ساده: پردازش -

گزارشات خالصه و موارد خاص :اطالعات خروجی -
مدیران رده میانی و عملیاتی: کاربران -



oخصوص به ( سازمان مدیران اطالعاتی نیازهاي تامین سیستم این هدف 
.است )میانی مدیران

oجهت اطالعات ارائه براي ماشین و کاربر از متشکل یکپارچه سیستمی 
.است گیري تصمیم و مدیریت عملیات از پشتیبانی

oعملیات و تبادالت به مربوط هاي داده و محیطی هاي داده سیستم این 
 هب و نموده سازماندهی سپس و کند می آوري جمع را )ها تراکنش ( سازمانی

.نماید می ارائه مدیران به اطالعات عنوان

ادامه -) MIS(سیستم اطالعات مدیریت 



oئهارا ریاضی هاي مدل بر مبتنی سازي شبیه طریق از را هایی خروجی و گزارشات سیستم این 
.دهد می

oشود می ارائه مدیران به نمودار یا جدول صورت به گزارشات و ها خروجی.

oاز توان می MIS کرد استفاده ریزي برنامه و پایش ، کنترل براي.

oMIS هآیند احتمالی اتفاقات و رخداد حال در و وقایع گذشته، اتفاقات مورد در را الزم اطالعات 
.دهد می قرار مدیران اختیار در

ادامه -) MIS(سیستم اطالعات مدیریت 



oدهد می ارائه مختلف گزارشهاي قالب در را اطالعات سیستم این

oاي دوره هاي گزارش Periodic report

oخاص هاي گزارش Special report

oریاضی هاي مدل بر مبتنی شده سازي شبیه خروجی Mathematical simulation

ادامه -) MIS(سیستم اطالعات مدیریت 



oآماري هاي خالصه:  
ماهیانه و هفتگی روزانه، برق مصرف میزان مانند خام هاي داده از هایی خالصه

oاستثتاء هاي گزارش:  
طبیعی میزان از کوچکتر یا بزرگتر اي داده اقالم سازي برجسته

oاي داده هاي گزارش:
منظم زمانی هاي دوره در شده ارائه استثناء هاي گزارش و آماري هاي خالصه 
oمنظوره خاص هاي گزارش: 

نیاز حسب بر شده زمامبندي غیر و خاص هاي گزارش
oاي مقایسه تحیلیل: 

صنعتی استاندارهاي یا رقبا قبلی عملکرد مقایسه
oبرآوردها Projections: 

بازار سهم و فروش در روندها از پیشرفت برآورد

MISانواع خروجی هاي 



سالمتانفورماتیک 
صطالح از  این ا. علمی انفورماتیک اولین بار در اروپا مطرح شد و بعد به سراسر دنیا انتشار یافترشته •

.نشات گرفته است informatiqueواژه 

.  دازدبه عنوان یک رشته علمی است که به روش هاي پردازش داده، اطالعات و دانش می پرانفورماتیک •
. انفورماتیک بیشتر به انسان توجه دارد نه به فن آوري

عنی باید چیزهایی  منابع باید به انسان کمک کند ی. در انفورماتیک، ایجاد منابع الکترونیکی مدنظر نیست•
عاتی موثر، به همین دلیل است که توسعه منابع اطال. را که افراد قبالً نمی دانستند به آنها پیشنهاد دهد

.  شوند منابع باید آگاهی دهنده باشند یعنی باید منجر به افزایش دانش. اکثراً چالش برانگیز است



 Health informaticsانفورماتیک سالمت

تی انفورماتیک سالمت در مورد رایانه ها و فن آوري نیست بلکه در مورد سالمت و ارائه مراقبت بهداش•
.است

ریت و در انفورماتیک سالمت به فن آوري فقط به عنوان ابزاري براي کمک به سازماندهی، تحلیل، مدی •
.استفاده از اطالعات به منظور بهبود مراقبت بهداشتی نگریسته می شود

تعریف انفورماتیک سالمت در دیکشنري فن آوري اطالعات سالمت •

، جمع آوري، سازماندهی، تغییر شکل، ارزیابی و کنترل اطالعات  )representation(، بازنمایی)recognition(بازشناسی " 

"مختلف سالمت) context(در زمینه هاي



=انفورماتیک سالمت

فناوري+اطالعات)+مدیران+بیماران+متخصصین حرفه اي=فرد+ (مراقبت بهداشتی 

:در انفورماتیک سالمت به موارد زیر توجه شده است
سیستم هاي اطالعات سالمت•
استانداردهایی براي ضبط اطالعات سالمت•
سیستم هاي پشتیبان تصمیم•
مارسیستم هاي ارتباطات مبتنی بر اینترنت شامل ارتباطات بین پزشک با پزشک و پزشک با بی•
امدیریت دانش مراقبت بهداشتی شامل دستورالعمل هاي طب بالینی، بهترین شواهد، ترمینولوژي ه•
سیستم هاي تصویربرداري پزشکی•
سیستم هاي تحلیل داده هاي بالینی•
سیستم هاي بازیابی اطالعات مراقبت بهداشتی•
برنامه هاي مبتنی بر وب آموزش بیمار •



انفورماتیک سالمت امکان موارد زیر را فراهم می آورد
کسب همه اطالعات در مورد وضعیت سالمت بیماران•

تسهیم همه اطالعات در مورد یک بیمار در بین همه ارائه دهندگان مراقبت  •

ارائه دسترسی راحت تر و به موقع به خدمات مراقبت بهداشتی•

کاهش خطاهاي پزشکی به علت کمبود اطالعات و دانش•

رائه  بهینه سازي منابع مراقبت بهداشتی به منظور کاهش هزینه هاي مراقبت بهداشتی و ا•
خدمات کاراتر

آموزش بهتر پزشکان و بیماران•

توسعه سیاست هاي آگاهانه مراقبت بهداشتی•



زیر مجموعه هاي رشته علمی انفورماتیک در سالمت

بالینیانفورماتیک 
Clinical informatics

ر کاربرد فن آوري جهت ارتقاء مدیریت داده هاي بالینی د
ـ  زار محل ارائه مراقبت از بیمار، استفاده از سیستم ها و اب
یت پردازش هاي اطالعات به منظور بهبود اثربخشی و کیف

مراقبت

درمانیانفورماتیک بهداشتی 
Health care informatics

ر، کاربرد فن آوري جهت تسهیل کسب، پـردازش، تفسـی  
استفاده و انتقال داده هاي بهداشتی درمانی

عمومیانفورماتیک بهداشت 
Public health informatics

وط به کاربرد فن آوري جهت پشتیبانی از فعالیت هاي مرب
طبابت سالمت، پژوهش و یادگیري

پزشکیانفورماتیک 
Medical informatics

صی کاربرد فن آوري جهت پشتیبانی از فعالیت هاي تخص
تارائه دهندگان بهداشتی درمانی و پزشکان در امر طباب



آموزشیانفورماتیک 
Educational informatics

کاربرد فن آوري جهت تسهیل فرایند یادگیري

زیر مجموعه هاي رشته علمی انفورماتیک در سالمت
دندانانفورماتیک مربوط به 

Dental informatics
کاربرد فن آوري جهـت پشـتیبانی از فعالیـت هـاي     
 تخصصی همراه با بهبود طبابـت مربـوط بـه دنـدان،    

پژوهش، آموزش و مدیریت

پرستاريانفورماتیک 
Nursing informatics

کاربرد فن آوري جهـت پشـتیبانی از فعالیـت هـاي     
انیتخصصی در امر پرستاري و فعالیت هاي پشتیب

ماربیانفورماتیک سالمت 
Consumer health 
informatics

 کاربرد فن آوري به منظور تحلیـل نیازهـاي مشـتري   
ن براي اطالعات و روش هایی براي دسترس پذیر کرد

اطالعات مطابق با ترجیحات مصرف کنندگان



مصادیقی از کاربرد انفورماتیک پرستاري
استفاده از هوش مصنوعی یا سیستم هاي تصمیم یار براي پشتیبانی از بکارگیري فرایند پرستاري•

در سازمان مراقبت بهداشتی) کارکنان(استفاده از بسته هاي کامپیوتري زمان بندي براي تخصیص منابع انسانی •

استفاده از کامپیوتر براي آموزش بیمار•

استفاده از یادگیري به کمک کامپیوتر در آموزش پرستاري•

استفاده پرستاري از سیستم اطالعات بیمارستانی•

.تحقیقات مربوط به اطالعاتی که پرستاران هنگام تصمیم گیري براي مراقبت از بیمار استفاده می کنند•



) تله مدیسین(پزشکی از راه دور Telemedicine

 زا استفاده با حرفه اي متخصصین توسط درمانی خدمات ارائه از است عبارت دور راه از پزشکی•
 گیريپیشـ و درمان تشخـیص، زمینه در صحیح اطالعات تبادل براي ارتباطات و اطالعات فناوري

 در و درمانی خدمات زمینه در دستاوردها جدیدترین از بهره گـیري با تحقیقات انجام و بیماري ها از
می شود محسوب مهمی عامل مسافت که جایی در افراد سالمت بیشتر چه هر تأمین راستاي

 جامعه آن در که است مهندسی و پزشکی علوم میان ارتباطی پلی دور راه از پزشکی واقع، در•
می کند استفاده جامعه سالمت سطح ارتقاي براي مهندسی امکانات از پزشکی



:کاربردهاي پزشکی از راه دور عبارتند از 

پزشکی در نواحی دور افتاده و روستاییبیماران به متخصصین دسترسی •
اهبیماريغربالگري، نظارت، مدیریت و تشخیص •
برقراري ارتباط و به اشتراك گذاري منابع پزشکی مختلف•
هاي بالینی و پژوهشیافزایش همکاري•
یادگیري از راه دور و آموزش مداوم•



مزایاي استفاده از پزشکی از راه دور براي بیماران 

تان الزم را از بیمارسپزشکی هاي ساکن در مناطق دورافتاده و روستایی مراقبتمردم •
کنندمیو پزشک مورد نظر دریافت 

  براي بیماران پزشکیهاي هزینه مسافرت و زمان الزم جهت دسترسی به مراقبت•
.کندکاهش پیدا می



مزایاي استفاده از پزشکی از راه دور براي بیمارستان 
ها  به روستاهاي دور افتاده می توانند بدون صرف هزینه فراوان در زمینه زیرساختها بیمارستان•

.دسترسی داشته باشند و خدمت رسانی الزم را انجام دهند

ی هاي اولیه انجام شده و تنها در صورت نیاز به مداخالت فیزیکبا استفاده از این فناوري تشخیص•
.همچون عمل جراحی نیاز به مراجعه حضوري و جود دارد

.کنند ها و پزشکان اجراهاي آموزش پزشکی مداوم را با سایر بیمارستانها می توانند برنامهبیمارستان•

ی و جراحی هاي تشخیصتوانند عالوه بر اشتراك دانش، تکنیکها میاستفاده از این فناوري بیمارستانبا •
.ها و پزشکان قرار دهندجدید را در اختیار سایر بیمارستان

سات هاي استفاده شده را به واسطه تعامل با موستوانند جدیدترین فناوريپزشکان مراقبت اولیه می•
مشهور سطح دنیا یاد بگیرند



روش هاي پیاده سازي پزشکی از راه دور
)Store and Forward(و ارسال روش ذخیره •

ی  این روش براي موارد غیر اورژانس. شودهایی است که در سیستم ذخیره و ارسال استفاده میالکترونیکی یکی از روشنامه 
استمناسب 

)Videoconference(ویدئو کنفرانس یا ) Synchronous(همزمان روش •
به صورت  توان یک ارتباط مستقیم و زنده رادر این روش با استفاده از امکاناتی همچون اسپیکر، میکروفن، مانیتور و دوربین می

کردویدئو کنفرانس و همزمان بین بیمار و متخصص برقرار 

)Hybrid(روش هیبرید•
ک و تفاوت میان روش ذخیره و ارسال و روش ویدئو کنفرانس این است که در روش ذخیره و ارسال تعامل مستقیمی بین بیمار و پزش

به  همچنین امکان معاینه مجازي وجود ندارد و از طرفی  پاسخ دهی پزشک در روش ذخیره و ارسال با تاخیر اما در روش ویدئو کنفرانس
 روش ویدئوکنفرانس پهناي باند بیشتري مورد نیاز است و هزینه تجهیزات نسبتاً باالتر استدر .باشدمیصورت بالدرنگ 



تله مدیسین



Major areas of Telemedicine Technology

Tele – consultation

Tele – diagnoses

Tele – treatment

Tele – education

Tele – training

Tele – monitoring

Tele - support



Types of Telemedicine
Tele-Radiology

Tele-Cardiology

Tele-nursing

Tele-Pathology

Tele-Ophthalmology

Tele-Dermatology

Tele-Psychiatry

Tele-Surgery

Tele…..Anything



 گیرنده میمتص یا .نیست آن شناسایی به قادر انسان که کند شناسایی را الگوهایی تواند می کاوي داده•
 آیا اینکه دمور در کردن فکر به قادر گیرنده تصمیم شاید یا نیست، الگو یک دیدن به قادر است ممکن

  .نیست دارد وجود الگو این

 تجوجس ها الگوریتمی از استفاده با الگوها کردن پیدا براي را ها داده انبار کاوي، داده هاي الگوریتم•
  .کنند می

Data Mining

Kendall, Kenneth E., and Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall; 2014
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 ،)associations(ها ترکیب از عبارتند دارند آنها شناسایی در سعی گیرندگان تصمیم که الگوهایی انواع•
  .)trends(روندها و )clustering(بندي خوشه ،)sequences(ها توالی

 خریداري را غالت که کسی مثال، عنوان به .دهند می روي هم با زمان هم که هستند الگوهایی ها ترکیب•
.خرد می نیز شیر غالت، با خرید براي معموال کند، می

 مثال، عنوان به .افتند می اتفاق زمانی دوره یک طی که هستند عملیاتی الگوهاي ها توالی دیگر، سوي از •
 و شستشو یا فریزر و یخچال( دیگر سال دو احتماال کند، خریداري را خانه جاري سال در خانواده یک اگر

  .شد خواهد خریداري )کن خشک

Data Mining

Kendall, Kenneth E., and Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall; 2014
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 یک در که مشتریانی مثال، عنوان به .یاید می توسعه مردم از گروهی میان در که است الگویی بندي خوشه•
  .باشند داشته خاص ماشین یک خرید به تمایل است ممکن کنند می زندگی خاص پستی منطقه

 رفمص مثال، عنوان به .گیرند می قرار توجه مورد دوره یک طول در که هستند الگوهایی روندها نهایت، در•
.کنند حرکت برتر محصوالت به عمومی کاالهاي خرید از است ممکن کنندگان

Data Mining

Kendall, Kenneth E., and Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall; 2014
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 خرید از بیخو بینی پیش گذشته رفتار که است این بر فرض .برد می جلوتر گام یک را مفهوم این کاوي داده•
است آینده در
  می شرکت یک .شود می آوري جمع اعتباري کارت خرید طریق از خاص فرد یک مورد در ها داده از زیادي تعداد 

 اقالم براي چقدر ایم، کرده خریداري چیزي چه ،کنیم می خرید هایی فروشگاه چه از که کند شناسایی تواند
  .کنیم می سفر بار چند و زمانی چه و ایم کرده پرداخت

Data Mining

Kendall, Kenneth E., and Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall; 2014
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.داده کاوي به تولید دانش از داده هاي در دسترس می انجامد



. می باشداستخراج دانش از حجم عظیم داده ها داده کاوي شامل •
فراهم بصورت خودکار موجود در داده ها را تشخیص الگوها و روندهاي داده کاوي امکان •

.آوردمی 
  هم استفادهجاي اغلب نادرست به » کشف دانش در پایگاه داده «و » داده کاوي«واژه هاي •

.می شوند
داده مخصوص الگوریتمهايداده کاوي ، مرحله اي از فرایند کشف دانش می باشد و شامل •

کاوي است

42

Data Mining



	 فهم   از قبیل تحلیل و مدیریت بازار ، تحلیل سبد بازار ، بازاریابی هدف: کاربردهاي معمول تجاري ،
رفتار مشتري ، تحلیل و مدیریت ریسک

 قه هاي کارت  کشف فریب تلفنی ، کشف فریبهاي بیمه اي و اتومبیل ، کشف ح: مدیریت و کشف فریب
)پولشویی(اعتباري ، کشف تراکنشهاي مشکوك مالی 

  نامه هاي الکترونیکی ، گروههاي خبري و غیره ( پاالیش متن : متن کاوي(

 رایه هاي آکشف ارتباط عالمت و بیماري ، تحلیل :  پزشکیDNAتصاویر پزشکی ،

مارهاي ورزشیآ: ورزش

سایت هاي جستجوگر یا شخصی سازي حرکت در وب پیشنهاد صفحات مرتبط ، بهبود ماشین: وب کاوي
43

از کاربردهاي داده کاوي  رخیب
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یادگیري ماشین 



یمیمفاه کالسیک مارآ . شود می بنا انها روي بر کاوي داده که باشد می هایی تکنولوژي اغلب اساس ، مارآ 
 را میناناط هاي فاصله و ، خوشه تحلیل ، واریانس استاندارد، انحراف ، استاندارد توزیع ، رگرسیون تحلیل مانند

.گیرد می بر رادر باشد، می ها داده بین ارتباط و داده مطالعه براي موارد این همه که

انندم فرایندي تا دارد تالش ، دارد ضدیت مارآ با و باشد می ابتکاري روشهاي پایه بر که مصنوعی هوش 
.بندد بکار ماريآ مسائل حل براي را ، انسان فکر

می ازهاج ماشین یادگیري .باشد می مصنوعی هوش و مارآ اجتماع ، دقیقتر مفهوم به که ،ماشین یادگیري  
 برنامه مانند ، باشند داشته یادگیري کنند، می مطالعه را انها که اي داده مورد در کامپیوتري هاي برنامه تا دهد
 امار از ان اي پایه مفاهیم براي و گیرند می شده مطالعه داده کیفیتمبناي بر متفاوتی تصمیمهاي که هایی

.میگیرند بهره هدف به رسیدن براي را مصنوعی هوش ابتکاري روشهاي و الگوریتمها از و کنند می استفاده
45

: ايبه عنوان علم میان رشته داده کاوي  



Data cleaning)( داده ها پاکسازي .1
).از بین بردن نویز و ناسازگاري داده ها( 

)  Data integration( سازي داده ها ارچه پیک. 2
).چندین منبع داده ترکیب می شوند(
)Data selection(   هاانتخاب داده . 3
).داده هاي مرتبط با انالیز از پایگاه داده بازیابی می شوند(
)Data transformation(  ها تبدیل کردن داده . 4
.)سازيهمسان و  سازيتبدیل داده ها به فرمی که مناسب براي داده کاوي باشدمثل خالصه (
)Data mining(  داده کاوي. 5
.)فرایند اصلی که روالهاي هوشمند براي استخراج الگوها از داده ها به کار گرفته می شوند( 
  (Pattern evaluation)الگوارزیابی . 6
)براي مشخص کردن الگوهاي صحیح و مورد نظر به وسیله معیارهاي اندازه گیري(
(Knowledge presentation)   دانشارائه . 7
).یعنی نمایش بصري ، تکنیکهاي بازنمایی دانش براي ارائه دانش کشف شده به کاربر استفاده می شود(  46

 کشف دانشمراحل 
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به  و را یا الگ الگوریتم هاي استفاده شده در تکنیک هاي داده کاوي سعی می کنند که نزدیکترین مدل•
.ویژگی هاي داده هاي مورد نظر را پیدا و ارائه نمایند

باشند توصیفییا  پیشگویانهمدل ها می توانند .

.  مثال تشخیص یک بیماري خاص استفاده میشونداهداف پیشگویی  برايپیشگویانه  مدل هاي•

oوندشتحلیل سري هاي زمانی معروفترین روشها در مدل پیشگویی بوده و رگرسیون و  بندي دسته.

. در داده ها استفاده می شوندشناسایی الگوها براي  توصیفیمدل هاي •
o و قوانین وابستگی و مصور سازي معروفترین روش هاي مدل توصیفی می باشندخوشه بندي.

48

هاي داده کاوي در پزشکیتکنیک 



• Rapid Miner
• Clementine
• Weka
• Orange 
• GraphLab Creat
• R Studio
• KNIME
• OpenNN
• Spss
• DataMelt

49

:برخی از نرم افزار هاي داده کاوي
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پزشکیداده کاوي کاربردهاي 
ایگاه پزشکی مدرن حجم انبوهی از اطالعات ذخیره شده در قالب پرونده الکترونیک سالمت را در پ

. هاي داده پزشکی را تولید می کند

پیش بینی و تشخیص بیماري ها
اثر بخشی معالجات

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مدیریت ارتباط با مشتري

استفادهکشف تقلب و سوء 
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هابینی و تشخیص بیماري پیش 
ود امروزه پایگاه داده هاي بالینی حجم زیادي از اطالعات درباره ي بیماران و وضعیت پزشکی آنها را در خ•

بیماري به  .استخراج دانش مفید و تصمیم سازي هاي علمی براي تشخیص و بررسی . ذخیره می کنند
.شودکمک این مجموعه داده ها می تواند بسیار مفید واقع 

انی  همه ي پزشکان در تمام زمینه هاي شغلی خود مهارت ندارند یا در بعضی از موارد، منابع و نیروي انس •
از این رو وجود سیستمی جهت تشخیص و انتخاب نوع درمان مناسب براي  . متخصص کمی وجود دارد

را  ضمن کاهش هزینه ها، افزایش دقت و کاراییبیماران می تواند مورد استفاده پزشکان قرار گیرد که 
.بهمراه خواهد داشت



معالجاتاثر بخشی 

ارا ارائه  داده کاوي با مقایسه ي عوامل، عالئم و سیر درمان یک بیماري تحلیلی از سیر عملیات موثر و ک

.  می کند و می تواند براي ارزیابی میزان اثربخشی معالجات پزشکی استفاده شود

یماري مثال مقایسه نتایج گروهبندي بیماران درمان شده با رده هاي دارویی متفاوت براي یک ببعنوان 

تعیین کند  و یا داده کاوي می تواند به  خاص می تواند بهترین روش معالجه با کمترین هزینه و عارضه را

.شناسایی معالجات موفق براي یک بیماري خاص کمک کند
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داده کاوي با گسترش شناسایی و پیدا کردن بهتر حاالت بیماري مزمن و بیماران پرخطر، برنامه 
ریزي اقدامات مناسب و کاهش تعداد درخواستها و مراجعین به مراکز درمانی می تواند به مدیریت 

.نمایدخدمات بهداشتی درمانی و پزشکی کمک موثري 

بعنوان مثال با دسته بندي بیماران با توجه به ویژگی هاي دموگرافی و وضعیت پزشکی آنها می  
توان گروه هایی که منابع درمانی بیشتري را مصرف می کنند شناسایی و برنامه هایی براي آموزش 

. آنها تدوین و وضعیت پزشکی آنها را مدیریت کرد

درمانیمدیریت خدمات بهداشتی و 
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مشتريمدیریت ارتباط با 

شناسایی و تعیین اولویت ها، الگوهاي مفید، نیازهاي فعلی و آینده، به داده کاوي می تواند براي 
. شوددر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی استفاده  منظور بهبود سطح رضایتمندي

کاوي با بررسی و تحلیل داده هاي بیماران می تواند به ارائه اطالعاتی درباره ي مدت زمان داده 
انتظار بیمار، راه هاي ممکن براي بهبود خدمات به او و ارائه دانش درباره ي آنچه که بیماران از 

. مراکز درمانی می خواهند کمک کند
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استفادهکشف تقلب و سوء 
کاوش بر روي حجم انبوه نسخه ها، عملیات و سیر معالجات باعث شناسایی الگوهاي غیرعادي و 
. کشف تقلب ها، از جمله کالهبرداري هاي بیمه اي و درخواست هاي پزشکی غیرقانونی می گردد
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چالش هاي داده کاوي در پزشکی 
حجیم بودن و ناهمگونی داده هاي پزشکی
اهمیت تفسیر پزشکان
مالکیت داده ها
ترس از شکایت
محرمانگی و امنیت داده هاي انسانی
طبیعت پویاي داده هاي پزشکی
داده هاي ناقص و مفقود شده
داده هاي غیر دقیق
داده هاي افزونه
نویز
جامعیت و یکپارچگی ضعیف داده ها
قابل فهم بودن نتایج
مقدار زیاد نتایج
نیاز به متخصصین



L/O/G/O

Thank You!

Any Question?
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