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طراحی سیستم هوشمند سنجش سالمت رانندگان با استفاده از منطق فازی
زهرا کهزادی ،1زینب کهزادی ،۲محمدرضا افراش ،3لیال شاهمرادی*4
 دریافت مقاله96/4/4 :

 پذیرش مقاله96/8/11 :

مقدمه :اگر صحت سالمت رانندگان در جامعه کنترل نشود باعث مرگ انسانهای سالم در بهترین دوره زندگی از نظر کارایی ،بازدهی و
تندرستی میشود و هزینههای مالی بسیار زیادی را بر کشور تحمیل میکند .هدف این مطالعه طراحی سیستم هوشمند فازی برای
مشخص نمودن سالمت رانندگان است.
روش :در این مطالعه گذشتهنگر  350نمونه از پرونده رانندگان مراجعه کننده به مرکز طب کار ایالم انتخاب گردید ،سپس اطالعات بالینی
از پرونده رانندگان به صورت چک لیست گردآوری شد ،با توجه به معیارهای صحت ،حساسیت ،ویژگی و سطح زیر منحنی راک به تحلیل
مدل معرفی شده پرداخته شد .همچنین برای سنجش میزان تطابق نتایج سیستم و تشخیص ثبت شده در پرونده از آزمون کاپا و برای
طراحی رابط کاربری سیستم از نرمافزار  Matlabنسخه  2013استفاده گردید.
نتایج :مدل فازی معرفی شده از ویژگی  87درصد ،حساسیت  99/3درصد و صحت  96/9درصد برخوردار بود ،میزان محاسبه شده در
آزمون کاپا  87درصد که به عنوان تطبیق تقریباً کامل گزارش و میزان محاسبه شده سطح زیر منحنی راک  99/02به دست آمد.
نتيجهگيري :با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه ،مدل فازی در سنجش سالمت رانندگان میتواند نقش مؤثری در کمک به
پزشکان داشته باشد و در مراکز طب کار برای باال بردن دقت ،سرعت و کاهش هزینهها میتوان از این مدل استفاده نمود.
كليد واژهها :سنجش سالمت رانندگان ،سیستمهای هوشمند فازی ،منطق فازی
ارجاع :کهزادی زهرا ،کهزادی زینب ،شاهمرادی لیال ،افراش محمدرضا .طراحی سیستم هوشمند سنجش سالمت رانندگان با استفاده از منطق فازی .مجله انفورماتیک سالمت و
زیست پزشکی 1396؛ .200-192 :)3(4
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سيستم سنجش سالمت رانندگان

هوشمند ازجمله سیستمهای خبره فازی میتواند اطالعات
جمعآوریشده از افراد خبره را به دانش تبدیل نماید تا در زمان
مناسب استفاده شود [ .]6سیستمهای فازی برای توصیف
پدیدههای غیرقطعی استفاده میشوند ،زیرا پدیدههای دنیای
واقعی بسیار پیچیدهتر از آن هستند که یک توصیف دقیق بتوان
برای آنها پیدا کرد .با توجه به اینکه دادهها و اطالعات بالینی
از دو منبع به دست میآیند -1 :اطالعاتی که پزشک در عمل
کسب میکند و  -2اندازهگیریها و مدلهای ریاضی .سؤالی
که مطرح میشود این است که چگونه میتوان این دو نوع
اطالعات را در طراحی سیستمهای تصمیمگیری باهم ترکیب و
سیستمی برای نتیجهگیری بهینه به دست آورد [ .]7منطق چند
مقداره آن است که عالوه بر مقادیر صفر و یک ،مقادیر دیگری
را هم بتوان در دامنه صفر و یک اختیار کرد .برای نمونه در
حالت سه مقداره میتوان از عبارات کامالً درست ،غلط و نیمه
درست یا نیمه غلط استفاده نمود [ .]8بدیهی است هرچه عدد
صحیح و مثبت  nبزرگتر انتخاب شود ،دستهبندی کردن
ارزش گزارهها یا گرد کردن آنها به یکی از اعداد مجموعه
 Tnبه واقعیت نزدیکتر است .در افکار بشر و متغیرهای زبانی،
بیشتر مفاهیم تعریف شده با ابهام مواجه هستند .برای نمونه
هیچ تعریف مشخصی از افراد بلندقد ،مسن و یا ثروتمند و ....
وجود ندارد .در منطق ریاضی یک قیاس یا درست است یا غلط؛
اما در منطق فازی یک قیاس میتواند به اندازهای درست و به
اندازهای غلط باشد .در منطق کالسیک گذر از هر مجموعه به
مجموعه بعدی به صورت آنی اتفاق میافتد .ولی در منطق
فازی این گذر به صورت تدریجی میباشد .براین اساس منطق
فازی یک ابزار بسیار خوب برای مدلسازی و کنترل تفکر و
رفتار بشری میباشد [ .]9میزان درستی یک گزاره در منطق
کالسیک فقط دارای دو مقدار صفر و یک است در صورتی که
در منطق فازی ارزش درستی یک گزاره میتواند دارای بی
نهایت مقدار در دامنه صفر و یک باشد در سیستمهای دارای
عدم قطعیت زیاد و پیچیدگی باال منطق فازی روشی مناسب
برای مدلسازی به شمار میرود .عدم قطعیت پدیدهها در
سیستمهای فازی ناشی از ضعف دانش و ابزار بشری در
شناخت پیچیدگیهای یک پدیده ،عدم صراحت یا عدم شفافیت
مربوط به پدیده یا ویژگی خاص ،وابسته به قضاوت افراد برای
پدیدهها با ذات غیرصریح میباشد .با توجه به اهمیت صدور
کارت سالمت رانندگان برای تأیید سالمت رانندگان و نقش آن
در جلوگیری از تصادفات جادهای و مرگومیر ناشی از آن ،نیاز
به در دسترس بودن مداوم دانش و تجربیات پزشکان متخصص
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مقدمه
شغل رانندگی همانند هر شغل دیگری به دلیل شرایط سختی
که بر آن حکمفرماست ممکن است سالمت رانندگان را به
مخاطره بیاندازد ،از طرفی سالمت رانندگان به دالیلی مانند
مواجه طوالنیمدت ،عوامل زیانآور موجود در شغل رانندگی و
نیز سوانح و حوادث جادهای میتواند مورد تهدید واقع گردد.
بررسیهای مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین علل
بروز تصادفات رانندگی عوامل انسانی است و حفظ و ارتقاء
سالمت رانندگان میتواند نقش ارزندهای را در کنترل و کاهش
این معضل داشته باشد .توجه بهسالمت رانندگان با طرح
معاینات سالمت شغلی عمالً نقش ارزشمندی در شناخت پیش
از موعد و پیشگیری از بسیاری عوارض مهم و بیماریهای
برگشتناپذیر داشته و خواهد داشت [ .]1با توجه به نقش - 70
 90درصدی عامل انسانی [ ]2در بروز حوادث ،بررسی این
عامل از تمام جنبهها میتواند مهم باشد .در حدود  70درصد از
عوامل مؤثر در تصادفات جادهای ،وابسته به خطاهای انسانی
مخصوصاً مشکالت جسمی و فشارهای روحی است .این مسئله
نشان میدهد که اعمال برخی محدودیتها بهمنظور کنترل
چنین موقعیتهایی ضروری است؛ بنابراین اجبار در داشتن
کارت سالمت رانندگان بهعنوان یکی از مفاد مهم در آییننامه
حملونقل کاال و مسافر تعریف شده است [ .]3با توجه به اینکه
در مراکز طب کار برای تأیید سالمت رانندگان جهت صدور
کارت سالمت ،پزشک مربوطه با استفاده از نظرات تجربی خود
اقدام به تأیید یا رد سالمت رانندگان مینماید .همچنین به
دالیلی مانند کمبود پزشک در مرکز ،در دسترس نبودن پزشک
در مواقع ضروری ،محدود بودن نظر پزشک در خصوص
پارامترهای بالینی ،باال بردن ضریب اطمینان در نظر نهایی
پزشک برای پارامترهای بالینی مورد ارزیابی و جهت دقت
بیشتر و تسریع صدور کارت سالمت نیاز به یک سیستم
هوشمند میباشد .سیستمهای فازی ،شبکههای عصبی و
سیستمهای خبره روشهایی برای یاریرساندن به پزشکان
جهت بهبود روشهای تشخیصی و درمانی بیماریها هستند
[ .]4هوش مصنوعی در حیطه پزشکی دارای توانایی شناسایی و
تشخیص بیماری ،ذخیره و بازیابی اطالعات از پایگاه دانش،
تشخیص و تفسیر تصاویر پزشکی ،طرح درمان و کنترل بیماری
است ،از این رو سیستمهای فازی نوعی سیستم پشتیبان
تصمیمگیری در حوزه هوش مصنوعی هستند و باهدف در
دسترس قرار دادن مهارتهای متخصصین برای افراد
غیرمتخصص طراحی شدهاند [ .]5استفاده از سیستمهای
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منظور صحت سالمت و کاهش تلفات جادهای رانندگان یک
مدل بهینه و کاربردی ارائه نماید.
روش
این مطالعه گذشتهنگر از مهرماه سال  1393تا اسفند  1393در
مرکز طب کار استان ایالم در پرونده  350راننده انجام شد .در
این مطالعه که از روش دلفی [ ]10استفاده گردید 4 .متخصص
طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران 6 ،نفر از سایر
متخصصین طب کار و  5نفر از پزشکانی که در حوزه صدور
کارت سالمت رانندگان فعالیت داشتند ،انتخاب گردیدند .سپس
برای دادههای مفقود شده از میانه استفاده گردید .روش کلی
پژوهش در شکل  1نمایش داده شده است.

شکل  :1فرآیند طراحی سيستم فازي سنجش سالمت رانندگان

متغیرهای پژوهش براساس چک لیستی که از گایدالین وزارت
بهداشت موجود بود طی دو مرحله ابتدا براساس مهمترین
اختالالت و سپس انتخاب مهمترین فاکتورها با استفاده از
جدول تصمیمگیری و وزندهی استخراج گردیدند که شامل 20
متغیر میباشند :شنوایی گوش راست ،شنوایی گوش چپ،
فشارخون سیستولیک ،فشارخون دیاستولیک ،وزن ،ارتفاع ،سن،
پراداری ،پرنوشی ،سابقه دیابت در خانوادهFasting ،
) ،Blood Sugar (FBSهموگلوبین ای وان سی
( ،)HBA1Cکلسترول ،حدت بینایی چشم راست ،حدت بینایی
چشم چپ ،میدان بینایی ،اختالل بینایی ،دوبینی ،اختالل قلب و
194

و اعتیاد .منطق فازی یک تکنیک محاسبات نرم است که برای
بازآفرینی توانایی یادگیری ذهن انسان و تصمیمگیری منطقی
در یک محیط نامطمئن و مبهم توسعه یافته است [ .]11منطق
فازی قادر است بسیاری از مفاهیم ،متغیرها و سیستمهایی را
که نادقیق و مبهم هستند ،صورتبندی ریاضی ببخشد و زمینه
را برای استدالل ،استنتاج ،کنترل و تصمیمگیری درشرایط عدم
اطمینان فراهم آورد .پرواضح است که بسیاری از تصمیمات و
اقدامات بشر در شرایط عدم اطمینان است و حاالت واضح و
غیرمبهم بسیار نادر و کمیاب میباشند .در منطق فازی به جای
دو ارزشی بودن ،ما طیفی از ارزشها را در بازه صفر و یک
خواهیم داشت [.]12
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به شدت موردنیاز میباشد .از آنجایی که امکان دسترسی به فرد
خبره و متخصص در هر زمان و مکان وجود ندارد ؛ لذا پژوهش
حاضر به ایجاد طراحی سیستم خبره فازی جهت سنجش
سالمت رانندگان میپردازد ،زیرا نظریه مجموعههای فازی
برای توسعه سیستمهای مبتنی بر دانش در پزشکی برای تفسیر
یافتههای پزشکی ،افتراق سندروم ،تشخیص بیماری ،انتخاب
بهینه درمانهای پزشکی و نظارت بر دادههای بیمار بسیار
مناسب و کاربردی است ،به همین منظور سیستم مذکور قادر
خواهد بود الگوی تفکر و شیوه عملکرد فرد خبره را شبیهسازی
نماید و تشخیصی شبیه به متخصص داشته باشد؛ لذا این
مطالعه برآن است که با استفاده از سیستمهای خبره فازی به

پایيز  ،1396دوره چهارم ،شماره سوم

كهزادي و همکاران
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شکل  :2اجزاي اصلی سيستم استنتاج فازي

در این مطالعه جهت بررسی ارزیابی سیستم طراحی شده با

سیستم محاسبه شد .برای محاسبه هر یک از این شاخصها به

استفاده از دادههای گردآوری شده ،صحت ،ویژگی و حساسیت

ترتیب از روابط ذیل استفاده گردید:

که در آنها  TPبه معنی تعداد موارد مبتال به بیماری است که

ارزیابی شبکه عصبی از ماتریس کانفیوژن و منحنی عملکرد

توسط سیستم به درستی ،بیمار تشخیص داده شده استTN .

استفاده شد .از منحنی  ROCجهت ارزیابی تستهایی استفاده

به معنی موارد سالم است که توسط سیستم به درستی ،سالم

میشود که نتایج آنها در مقیاس رتبهای یا کمی باشد .برای

تشخیص داده شده است FN .به معنی موارد سالم است که

طراحی رابط کاربری سیستم از نرمافزار  Matlabنسخه 2013

توسط سیستم به اشتباه ،بیمار تشخیص داده شده است FP .به

استفاده گردید.

معنی موارد مبتال به بیماری است که به اشتباه توسط سیستم،

در این مطالعه ،از سیستم خبره فازی جهت سنجش سالمت
رانندگان استفاده میشود .این مدل در چهار سیستم خبره فازی

انطباق پاسخهای سیستم با تشخیص ثبت شده در پرونده از

گوش ،چشم ،فشارخون ،دیابت طراحی شده است .فضای

سوی پزشکان از آزمون کاپا استفاده گردید و برای تحلیل

ورودی شامل پارامترهای مربوط به گوش ،چشم ،فشارخون،

سالم تشخیص داده شده است .همچنین برای سنجش میزان
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در این پژوهش قبل از طراحی منطق فاری ابتدا برای نمایش
دانش از شبکه معنایی استفاده گردید .ساختار اصلی سیستم
استنتاج فازی شامل  4بخش است )1 :فازی ساز ،که ورودی
صریح را به مقادیر زبانی تبدیل میکند )2 ،موتور استنتاج ،که
شامل مکانیسم استدالل فازی برای به دست آوردن خروجی
فازی است )3 ،فازیزدا ،که خروجی ناشی از استداللهای
فازی را به مقدار صریح تبدیل میکند و  )4پایگاه دانش ،که

شامل توابع عضویت و قوانین فازی است که به ترتیب در قالب
پایگاه داده و پایگاه قوانین سامان یافتهاند که این اجزا در شکل
 2نمایش داده شده است .انتخاب مناسب قوانین ،توابع عضویت
متغیرهای زبانی و پارامترهای سیستم استنتاج فازی ،نقش
مستقیم و کلیدی در دستیابی به مدل درست از رفتار موردنظر
را دارند.
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پذیرش ،دریافت کارت  6ماهه ،دریافت کارت یک ساله و

میانسال و شاخص توده بدنی نرمال خروجی سیستم فازی

دوساله برای دیابت ،پذیرش و عدم پذیرش برای بینایی ،عدم

فشارخون در بازه فشارخون متعادل قرار میگیرد .به ازای

پذیرش ،پذیرش با میزان مستعد بودن مشکالت شنوایی زیاد،

ورودیهای حدت بینای چشم راست عالی ،حدت بینایی چشم

پذیرش با مستعد بودن مشکالت شنوایی در حد متوسط،

چپ عالی ،میدان بینایی نرمال ،دیدرنگی و تک چشمی و

پذیرش با مستعد بودن مشکالت شنوایی نه چندان مهم و

دوبینی نرمال ،خروجی سیستم فازی سیستم چشم در بازه عدم

پذیرش با میزان عالی بودن سیستم شنوایی فرد برای شنوایی،

مشکل چشم قرار میگیرد .یک نمونه از نحوه عمکلرد سیستم

معمولی ،میانه و شدید برای فشارخون میباشد .که سیستم در

در هنگام بررسی سنجش شنوایی گوش راننده در شکل  5آمده

نهایت با درنظر گرفتن چهار قسمت فازی ذکر شده به بررسی

است .به ازای ورودیهای حدت بینایی چشم راست  ،7/3حدت

سنجش سالمت رانندگان خواهد پرداخت .مدل ارائه شده در

بینایی چشم چپ  ،7/7میدان بینایی  150درجه ،دیدرنگی و

ابتدا مشتمل بر  347قانون بود که با استفاده از دانش پزشکان

تک چشمی و دوبینی عدد  1به معنای ندارد ،خروجی سیستم

متخصص و دستورالعمل وزارت بهداشت به  253قانون کاهش

فازی چشم  0/75میباشد که این مقدار در بازه عدم مشکل

یافت .در مدل ارائه شده جهت محدوده متغیرهای ورودی از

چشم قرار میگیرد .در شکل  3نمونهای از توابع عضویت

نظر متخصصین و گایدالین وزارت بهداشت استفاده گردیده

ورودی ،تابع عضویت خروجی دیابت در شکل  4بخشی از
قوانین مربوط به سیستم فشارخون (شکل  ،)5چگونگی

فازی برای این متغیر از  16تا  40در نظر گرفته شد .در تابع

فراخوانی قوانین با فعال شدن پارامترهای ورودی در سیستم

عضویت طراحی شده برای این متغیر سه محدوده در نظر گرفته

گوش در شکل  6و روند اجرا و تحلیل سیستم سنجش سالمت

شده است .دامنه کمبود شاخص توده بدنی از  16تا  19و

رانندگان (شکل  )7و رابط گرافیکی کاربر در (شکل  )8نشان

محدوده نرمال از  18تا  26و محدوده خطر از  25تا  40را در

داده شده است.

است .به عنوان مثال برای ورودی شاخص توده بدنی محدوده

برمیگیرد .به چند نمونه قوانین استخراج شده برای سیستم
فازی اشاره مینماییم .به عنوان مثال به ازای ورودیهای

شکل  :4تابع عضویت پارامتر خروجی دیابت
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شکل :3تابع عضویت پارامتر ورودي HBA1C
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شکل  :7روند اجرا و تحليل سيستم سنجش سالمت رانندگان

شکل  :8رابط كاربري سيستم سنجش سالمت رانندگان

در این مطالعه عملکرد سیستم با استفاده از میزان صحت ،ویژگی

میگیرد .همچنین میزان محاسبه شده برای سطح زیر منحنی

و حساسیت و آزمون کاپا مورد ارزیابی قرار گرفت .که میزان

راک 99/02 ،درصد به دست آمد (شکل .)9

صحت  ، 96/9ویژگی  ،87حساسیت  99/3و آزمون کاپا 0/87
می باشد که در جدول کاپا در دسته تطابق نسبتاً کامل قرار

شکل  :9ماتریس كانفيوژن و نمودار راک
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شکل  :6نمایش چگونگی فراخوانی قوانين با فعال شدن پارامترهاي ورودي در سيستم گوش
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بحث و نتيجه گيري
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بین پارامترها و نود نهایی مشخص گردیده است .روش طراحی
شبکه معنایی در پژوهش حاضر با این مطالعه همخوانی دارد
[ .]5مطالعهای که  Saritasو همکاران با عنوان "سیستم خبره
فازی تشخیص سرطان پروستات" انجام دادند .یک سیستم
خبره فازی با هدف تشخیص و تحلیل ریسک سرطان پروستات
انجام شد .از آنتی ژن خاص پروستات ،سن و حجم پروستات به
عنوان متغیرهای ورودی و ریسک سرطان پروستات به عنوان
متغیر خروجی استفاده گردید .این سیستم امکان نیاز به بیوپسی
را تعیین کرده و دامنهای از ریسک بیماری سرطان پروستات را
با استفاده از متغیرهای زبانی"خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و
خیلی زیاد" ارائه میدهد .در موتور استنتاج این سیستم از
استنتاج مکانیسم ممدانی ماکزیمم -مینیمم استفاده شد و
سیستم مذکور در محیط متلب طراحی گردید [ .]14در پژوهش
حاضر  20پارامتر به عنوان پارامتر ورودی سیستم تعیین گردید.
به طور مشابه با مطالعه  Saritasو همکاران در این سیستم
هم از مکانیسم استنتاج ممدانی ماکزیمم -مینیمم استفاده و در
محیط متلب طراحی گردید؛ اما برخالف پژوهش  Saritasو
همکاران در این مطالعه برای نمایش محتوای ساختاری پایگاه
دانش سیستم از شبکه معنایی و جدول تصمیمگیری استفاده
شده است .در پژوهش  Balanicăو همکاران با عنوان "
ارزیابی ریسک سرطان پستان با استفاده از منطق فازی"،
ورودیهای سیستم در جدول تصمیمگیری وزندهی شدهاند .در
پژوهش حاضر نیز پس از گردآوری پارامترهای سیستم ،توسط
متخصصین وزندهی و در جدول تصمیمگیری آورده شده
است .عالوه بر جدول تصمیمگیری در پژوهش حاضر برای
ارتباط بین پارامترهای سیستم از شبکه معنایی نیز استفاده شده
است در حالی که در پژوهش  Balanicăاز شبکه معنایی
استفاده نشده بود [ .]17در پژوهش حاضر پس از تعریف قوانین،
در هریک از سیستمهای فازی ،خروجی هر سیستم مشخص
گردید و سپس خروجی نهایی به صورت صالحیت صدور کارت
یا عدم صالحیت صدور کارت مشخص تعیین شد .در پژوهشی
با عنوان "تشخیص پیش بالینی بیماری سرطان ریه با استفاده
از منطق فازی" که توسط  Erو همکاران انجام شد .از ترکیب
حالتهای مختلف پارامترهای ورودی شامل :سن ،جنس،
وضعیت تدخین و مصرف الکل برای پایگاه دانش و تعریف
قوانین فازی استفاده شد ،شکلگیری این قوانین با نظر خبرگان
در زمینه سرطان ریه ممکن شده است .قسمت ابتدایی قوانین با
ترکیب تمام پارامترهای ورودی تعریف میشود و قسمت
انتهایی و پسین قوانین به صورت خروجی تعریف شده است
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امروزه شاهد پیشرفتهای فوقالعادهای در زمینههای مختلف
علمی همانند فنی و مهندسی بودهایم که دنیای پزشکی هم از
این پیشرفتها سهم اساسی برده است .این پیشرفتها به حدی
بود که تأثیرات آن روی تمام ابعاد زندگی ما تأثیر گذاشته است
فرآیندهای تشخیصی نقش بسیار کلیدی در درمان و حیات
بیمار ایفا میکنند .در دنیای کنونی خدمات ارائه شده میبایست
بیمارمحور باشد و از تمامی جنبه ها موجبات کاهش مشکالت
بیماران را فراهم کند .امروزه با تلفیق و به کارگیری
سیستمهای نوین اطالعاتی و کامپیوتری میتوان روشهای
نوین و باصرفه در حوزههای بهداشت ،سالمت و درمان ارائه
کرد که در تمامی ابعاد موجب تسهیل در فرآیندهای تشخیصی
و درمانی شد تا بر این اساس رضایتمندی ذینفعان را فراهم
کرد .در این پژوهش و پژوهشهای آتی میتوان با ارائه
سیستمی تصمیمیار برای سنجش سالمت رانندگان که با توجه
مخاطبان زیاد این حرفه ،تعداد فراوانی را نیز شامل میشوند
گامهای اساسی در جهت تشخیص و درمان آنان برداشت .با
توجه به عدم مقاله مشابه ،به بررسی چند نمونه از سیستمهای
فازی طراحی شده در حیطه پزشکی و سالمت میپردازیم .در
مطالعه "سیستم خبره فازی برای تشخیص و مدیریت
فشارخون باال"  Djamو  ]13[ Kimbiورودیهای سیستم
خبره فازی شامل فشارخون سیستولیک ،دیاستولیک ،شاخص
توده بدنی و سن و خروجی سیستم درجه ریسک ابتال به
فشارخون باال بوده است .برای تعیین و دستهبندی پارامترهای
تشخیصی مشابه پژوهش حاضر از مطالعه متون و مصاحبه با
پزشکان مجرب استفاده شده است .ورودیهای فشارخون
سیستولیک و دیاستولیک به صورت پایین ،متوسط و باال تعریف
شدهاند که برای سنجش سالمت رانندگان بسیار مهم است،
وجود عارضه فقط در صورت فشارخون باال شکل میگیرد؛ اما
از آنجایی سیستم طراحی شده در مطالعه حاضر مستعد بودن
ابتال به فشارخون را نیز مشخص مینماید .همانند مطالعه
 Djamو  Kimbiاین پارامتر به سه دسته پایین ،متوسط و
باال تقسیم شده است .در مطالعه"سیستم خبره فازی برای
تشخیص شدت آسم"  Zolnooriو همکاران ،برای نمایش
دانش و ارتباط بین پارامترهای تشخیصی شدت آسم از
روشهای شبکه استنتاج معنایی ،قوانین تولیدی استفاده نمودند.
در شبکه معنایی این پژوهش نمایش گرافیکی از پارامترهای
ورودی و خروجی در قالب نودها صورت گرفته است .در این
شبکه پارامترها در ماژولهای جداگانه قرار گرفتهاند و ارتباط
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سیستم طراحی شده در این پژوهش عالوه مشخص نمودن
 میتواند مستعد بودن راننده به،دریافت یا عدم دریافت کارت
، قلب، چشم،بیماریهای مهم از جمله اختالالت گوش
فشارخون و دیابت را تشخیص داده و در ارائه نظر پزشک
میتواند به پزشک کمک نماید همچنین سیستم مذکور میتواند
 سرعت و کنترل نظر نهایی پزشک مورد استفاده قرار،در دقت
.گیرد
تشکر و قدردانی
از متخصصین طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز
طب کار استان ایالم که کمال همکاری را در انجام این
. تقدیر و تشکر به عمل میآید،پژوهش داشتهاند
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Introduction: If driver’s health is not controlled in the community, it might cause the death of
healthy people in the best period of their lives in terms of performance, efficiency and health and it
imposes a lot of financial cost on the country. The aim of this study was to Design an intelligent
systems based on Fuzzy logic to determine the drivers' health condition.
Methods: In this retrospective study, 350 health records of drivers referred to Ilam Occupational
Medical Center were selected. Then, clinical information was collected from driver’s health record as
a checklist and considering the criteria of accuracy, sensitivity and specificity and the area under the
ROC curve, the proposed model was analyzed. Moreover, Kappa test was used for evaluation of the
rate of adjustment of system results with the recorded diagnosis in the medical file. Matlab2013 was
used for designing the operative rabbet.
Results: The specificity, sensitivity and accuracy of the introduced fuzzy model were respectively
87%, 99.3% and 96.9% and kappa rate of 87% showed relatively complete adjustment of the
reported rate and the area under Roc curve was calculated as 92.02.
Conclusion: According to the findings of this study, the presented fuzzy system for determining the
drivers' health condition can play an important role in helping physicians and can be used in
occupational medicine centers for increasing the speed and accuracy and reducing costs.
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