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 چکیده 

ها از چندین منبع مختلف به منظور دستیابی به اطالعات دقیق و ترکیب دادهتکنولوژی ترکیب داده ها، فرآیند جمع آوری    

های ارسالی از چندین باشد، به عنوان مثال دادهباشد. هدف این تکنولوژی استخراج اطالعات غنی شده از چندین منبع میمی

های ارسالی شده و در نتیجه تعداد پیام نماید. این فرآیند باعث کاهشمنبع را دریافت و ترکیب کرده و نتیجه را ارسال می

کند. این تکنولوژی کاربردهای فراوانی در عرصه های غیر ضروری جلوگیری میسرعت عمل باال رفته واز فزونی ارسال داده

نظامی و غیر نظامی دارد. در این مقاله ابتدا ترکیب داده ها را تعریف و سپس به بررسی سطوح مختلف مدل فرآیند ترکیب 

 های ترکیب داده ها در صنایع مختلف خواهیم پرداخت.پردازیم، در ادامه هم به کاربردها میداده

 

)الکتروکاردیوگرام(، یادگیری ماشین، شبکه  ECG، شیزوفرنیترکیب داده ها، واژگان کلیدی: 

 ،  تخمین سن، مشاهدات انسانیleadعصبی، 
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 مقدمه ای بر ترکیب داده ها -1
 

ا پیشرفت چشمگیر هوش مصنوعی در دهه های اخیر، مسئله امکان سنجی تلفیق داده های حاصل از چند حسگر مطرح ب   

شد. مفهوم و ایده تلفیق داده های چند حسگر، در عرصه تئوری محض مفهومی چندان نوین نیست و سابقه آن به دهه های 

عملکرد مغز انسان الهام  مانند سایر روش های هوش مصنوعی از میالدی و حتی پیش از آن بر می گردد. این ایده نیز به ۶۰

گرفته شده است. چرا که مغز داده های حسگرهای زیستی انسان مانند چشم و گوش را دریافت و سیگنال های ورودی مانند 

تلفیق داده های صدا و صدا، نور، حرارت و مانند آن ها را به منظور دقیق ترین برآورد از محیط با یکدیگر تلفیق می نماید. 

تصویر هنگام تماشای تلویزیون توسط مغز یکی از بهترین مثال ها در این زمینه است؛ اما تا بنا نهادن چارچوب های عملی و 

 روش های ریاضیاتی برای اجرایی شدن این مهم بیش از بیست سال زمان مورد نیاز بود.

ا در آمریکا تعریف و به چاپ رسید. در سال های پس از آن نیز کنفرانس هیک چارچوب کلی برای تلفیق داده ۱۹۸۴در سال    

های فراوانی برگزار و کتاب های متعددی به چاپ رسید که اهمیت بیش از پیش آن را برای محافل آکادمیک روشن ساخت و 

کیب داده ها( برای بسیاری از )تر"تلفیق داده"صنایع بزرگ را با کاربردها و مزیت های آن آشنا نمود. در این سال ها واژه 

دانشمندان واژه چندان آشنایی نبود؛ اما در سال های اخیر مسئله تلفیق داده های حاصل از چند حسگر به شدت مورد توجه 

 قرار گرفته است.

زئی جدایی امروزه تلفیق داده در تمامی زمینه های دانش کاربردهای وسیعی پیدا کرده است، به نحوی که آن را تبدیل به ج   

می توان به هدایت ادوات نظامی به  ناپذیر از صنعت و دانش حال و آینده نموده است. از کاربردهای حیاتی آن در صنایع نظامی

صورت خودکار، مدیریت میدان جنگ، تخمین محل اصابت موشک ها و مانند آن اشاره نمود. همچنین از کاربردهای غیر 

صی پزشکی، تست های غیر مخرب، عیب یابی و پایش وضعیت، رباتیک، علوم جغرافی و نظامی آن می توان به موارد تشخی

 اقتصاد اشاره نمود.

به زبان ساده، روش تلفیق داده ها به ترکیب داده های حاصل از حسگرهای مختلف برای پیش بینی دقیق تر خواص و    

وری شده از منابع مختلف پرداخته و با ربط دادن حاالت یک سیستم  می پردازد. این تکنیک به ترکیب داده های جمع آ

اطالعات حاصل شده به شرایط سامانه مورد تحلیل، به سمت بهترین تصمیم گیری حرکت می کند. هدف این روش ایجاد یک 

مدل پیشرفته و پیشگو از یک سیستم بر اساس داده های به دست آمده از تعدادی حسگر مستقل است. چرا که از منظر علمی 

به اثبات رسیده است که استفاده از تعداد بیشتر حسگر، احتمال تمامی خطاها از جمله خطای تصادفی، خطای ابزار، خطای 

تحلیل و غیره را به شدت کاهش می دهد. همچنین استفاده از راهبرد تلفیق داده چند حسگری می تواند باعث افزایش 

تواند الاقل اطالعات خود را در اختیار کاربر قرار دهد، حتی اگر دیگر پایداری عملکرد سامانه شود، چرا که هر حسگر می 

حسگرها خراب یا در دسترس نباشند. افزایش درجه اطمینان، کاهش شدید نرخ داده های غیر مطمئن و مواردی بسیاری ازین 

 شده آن است. دست از مزیت های مهم و تأثیرگذار استفاده از سامانه تلفیق داده در تمامی کاربردهای یاد

بنابراین استفاده از روش تلفیق داده ها یکی از ضروریات بسیار مهم در افزایش قابلیت اطمینان در کاربردهای مختلف آن از    

تصمیمات مدیریتی گرفته تا پایش وضعیت و عیب یابی است. در واقع در آینده و با پیچیده تر شدن سامانه های مختلف )اعم 

، رباتیک و غیره( چاره ای جز استفاده از چند حسگر و تلفیق داده های آن ها با یکدیگر وجود ندارد. استفاده از مکانیکی، نظامی

از راهبرد تلفیق داده در مراکز آموزشی و پژوهشی و نیز صنایع ایران بسیار نوپا اما رو به رشد است. این راهبرد در آینده بسیار 

گونه که در دنیای امروز بسیار مورد توجه است اربران صنایع قرار خواهد گرفت، همانمورد توجه پژوهشگران و دانشجویان و ک

ارائه شده  ترکیب داده هادهه گذشته، مدل های بسـیاری بـرای  در طول چند و کاربردهای آن نیز دائماً رو به رشد هستند.

  .آنها اشاره می شودبرخـی از  ادامه بهاست که در 



 

 ده هامدل های ترکیب دا -2

 مدل چرخه اطالعات  -1-2

 

فرآیند اطالعات به عنوان یه چرخه قابل استفاده برای مدل سازی فرآیند ترکیب دادهها می باشد که این مدل  این مدلدر    

 ت.نشان داده شده اس ۱و مرحله انتشار می باشد، که در شکل  و بررسی ، تلفیقمقایسه، ها: جمع آوری دادهشامل چهار مرحله

 
 ]۱[: چرخه اطالعات (۱)شکل

 مدل حلقه کنترلی بوید -2-2

بار این مدل  مدل کنترل حلقه بوید نیز به عنوان مشاهده،تصمیم گیری و قانون حلقه شناخته شده است و برای اولین   

ر به فرماندهی نظامی شد. این مدل نیز شامل چهار مرحله )مشاهده، جهت گیری،تصمیم گیری و عمل( می باشد که د

 .قابل مشاهده می باشد 2شکل 

در ادامه به بررسی سه نمونه از کاربردهای ترکیب داده ها در تشخیص بیماری های روانی، کیفیت سیگنال های دریافتی از    

 می شود. پرداختهامی قلب وهمچنین یک نمونه از کاربردهای نظ

 
 

 ]۱[کنترلی بوید حلقهمدل :  (2شکل )

 JDL مدل -3-2

یکی از مدل های مبتنی بر داده ها اسـت که به طور عمده  مدلاین  داده است. ترکیبیک مدل معروف در زمینه JDL مدل   

داده است که در  ترکیبدر سطح داده هـای دسـتکاری شده توسط یک سیستم تلفیقی تمرکز شـده اسـت. مـدل فرآیند برای 

تجزیـه می شود. یک فرآیند ترکیبـی از داده ها و اطالعات  جزیهـای  داده ها به تعدادی از فرآیند ترکیبآن روند یا فرآیند 

و ارزیابی تخمین هویت و کامل و به موقع از شرایط و تهدید ها و  اصلیاز یک یا چند منبع مختلف برای رسیدن به موقعیت 

سطوح ذیل ایـن مـدل شـامل  داده هـا مـی باشـد. ترکیبیتفـاوت این مدل در سطح های مختلـف  باشـد.اهمیت آنهـا می

 می باشد. 
Level 0: Source Preprocessing/subject Assessment 
Level 1: Object Assessment 
Level 2: Situation Assessment 
Level 3: Impact Assessment (or Threat Refinement) 
Level 4: Process Refinement 



 

Level 5: User Refinement (or Cognitive Refinement) 

 مدل آبشار -4-2

ی این مرحله تبدیل داده های سنسور و پردازش سـیگنال(، وظیفـه )۱سطح . مدل آبشار در سه سطح بازنمایی شـده اسـت   

الگـوی پردازش و استخراج(، هدف این  ) 2در سـطح  خام به اطالعات مناسب بـرای ارائه در مـورد محـیط اطـراف اسـت.

ها انجام می  ل رسـاندن محتـوای داده هـا و بـه حـداکثر رسـاندن اطالعـات، بـا استخراج کردن و ترکیب دادهسطح به حداق

تصمیم گیری و ارزیابی وضعیت(، بر اسـاس مجموعـه ای از اطالعـات در دسـترش و تعامـل انسـانی، راه  ) 3در سطحو شود 

 .باشدمی نتیجهده ایـن مدل عدم تصویر واضح و روشن از محـدودیت عمـ هـای ممکن از عمل گردآوری می شوند.

 

 ]JDL ]5 مدل( : 3شکل )

  گیریتصمیم-هاویژگی-هامدل داده -5-2

سطح شناخته شده اسـت.ترکیـب داده ها در این  5یک مدل فرآیند ترکیب داده که معموال به عنوان یک سلسله مراتب با    

ـر ایـن سطح ها رخ دهـد.اولـین ورودی داده هـای خـام اسـت و خروجی اصلی مدل ممکن است در داخـل یـا در سراس

بندی مـی شـود کـه  سلسله مراتب ترکیـب داده به پنج دسته ورودی و خروجی به صورت زیر تقسـیم  تصمیم گیری است.

و استخراج(، ویژگی داده انتخـاب ویژگی  )2، ترکیب داده های ورودی وخروجـی. در سـطح (داده هـا ترکیب )۱در سـطح 

ویژگی هـای ترکیـب داده هـا(، ویژگـی هـای پردازش داده ها در این قسمت بیان می )3در سطح  .هـای ورودی و خروجـی

مدل مدل این  تصمیم گیری های ورودی و خروجی. در سطح تصمیم گیری(، ترکیـب )ترکیب۴شود. و در نهایـت در سطح 

 باشد. فه کردن سطح پنجم )انسان( میبا اضا JDL مدل ترکیب داده،

 مدل اتوبوس -6-2

و مـدل آبشار می باشد.  DFD ،مدل حلقـه بویـد، مـدلJDL مدل اتوبوس به عنوان یک اتحاد از چرخـه اطالعـات،مدل     

همانند  این مدل. از خواص ایـن مـدل عبارتنـداز: بـازخورد صحیح و روشن،پذیرش حلقـه و حفـظ سـاختار عمـومی حلقه

مـدل بویـد مـی باشد با این تفاوت که در سطح های مختلف آن پیشـرفت بیشتری نسبت بـه سـطح هـای بویـد شـده اسـت. 

 .باشدمی ایـن مـدل بـرای سیستم هایی که با برخورد داده روبه رو است مناسب

 

 نمونه های عملیاتی ترکیب داده ها-3

کلیدی برای یافتن روابط)ارتباطات( گم شده در  تصویر برداری مغزی: در مودی چند ترکیب داده ها   -1-3  

 بیماریهای عصبی پیچیده



 

به مرور زمان و با سرعت زیادی مشخص شده که ترکیب چند مودی داده های تصویر برداری مغز می تواند اطالعات بیشتری    

شود میسر خواهد  ه در حالت تک مودی پردازش میالعات زیادی کطاز حالت تک مودی ارائه دهد و این موضوع به واسطه ا

در حال رشد می باشد و همچنان دردست بررسی بوده و کامال کاربردی نشده   "ترکیب داده ها چند مودی۱"بنابراین  شد.

در مطالعات تصویر برداری مغز یک اصطالح مرسوم است و این به معنای جمع آوری مودهای مختلف از  "چند مودی" است.

 از یک فرد در تصویربرداری مغزی می باشد. 2MRIه های داد

ز اکاملتری  جر به درکدالیل و شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه مطالعات تصویربرداری چند مودی مغز می تواند من   

ه چ این موضوع به مغز انسان و مشکالت آن بشود. مثال اینکه چگونه ساختار مغزی منجر به عملکردهای مختلف مغز می شود،

 واهند شد.خاک وی روشی به روانشناسی مربوط می شود و کدامیک از عملکردهای ساختاری منجر به تولید رفتار انسان و ادر

به   3چند مودی اصوال به واسطه بازدید چشمی از هرکدام از اطالعات تک مودیاطالعات  معاینه چشمی:  در این روش،   

 در نهایت نتایج مختلفی را ارئه می دهند. دست می آید و این اطالعات

 می دهد درون اجازه نتحلیل هر داده به طور جداگانه و سپس با یکدیگر می باشد.بنابراین به یک آزم: یکپارچگی داده ها   

 روند نتیجه دادن سایر داده ها دخالتی داشته باشد.

عه داده است برای تخمین یک مجموعه دیگر)با تحمیل(. همان استفاده از یک مجمو: ترکیب داده ها نامتقارن یا یک طرفه   

 ساخته می شود. 7FMRIو یا  SMRI۶انجام شده و داده های آن ها توسط  5M/EEGو یا  ۴DMRIکاری که در 

 

  مزایای استفاده از اطالعات مشترکو  ترکیب داده ها متقارن -2-3

 ت چندگانهعه اطالعایکسان، به نحوی که همانند استفاده از یک مجمو استفاده و آموزش انواعی از تصاویر چندگانه بطور   

  مشترک به نظر برسد.

 در داده های موجود است. 8یک کلید محرک برای تحلیل پیوسته داده های چند مودی استفاده از اطالعات ضربدری   

خواهند شد. در عمل چرا می بایستی  بنابراین ارتباطات مهمی که در حالت تک مودی در مغز قابل کشف نیستند، آشکار

بطور جداگانه بررسی گردد؟ این راه  domainاطالعات تصویر برداری چندمودی را درکنار هم تحلیل کرد به جای اینکه هر 

حل ها توانایی تشخیص بیماری های مغزی و روانی را بسیار باال می برند. در مقابل تحلیل های تک متغیره موجود، راه حل 

 و همزمان تخمین می زنند. به طور مشترکند متغیره تمامی پارامترها را های چ

در  .بر نویز ایجاد می کند( مقاومت در برا2بهتر می کند   فسیر ( کمک به ت۱استفاده از این راه حل ها دو مزیت مهم دارد:    

 بر روی دو موضوع مرور شده است: ادامه

 

 جمع آوری داده ها  -

 تحلیل داده ها  -

 

 

 

                                                           
1 Multimodal Data Fusion 

2 Magneto Response Imaging 

3 unimodal 
4 Diffusion MRI 

5 Magneto / electro-encephalography 

6 Structural MRI 

7 Functional MRI 

8 cross-information 



 

 ساختار ترکیب داده ها چند مودی -3-3

وی یک جزئیات ر رهیافت ها به ترکیب داده ها را می توان چنین مجسم کرد: در یک طرف مدل محاسباتی ابرداده ها با   

ها  یب دادهدر این میان روش هایی وجود دارند که ترک طیف تحلیل وجود دارد و در طرف دیگر چکیده دقیق اطالعات.

 ط عمل پیشرا توس داده های با حجم باال اعمال می کنند. در این روش میانی، یک نفر کار استخراج ویژگی هامستقیم روی 

 پردازش انجام داده و از این ویژگی های استخراج شده در آزمایش استفاده می شود. 

را بیان می کند و به  modalityدر اینجا یک مجموعه داده منتخب است که بخش جذاب )مورد نظر( هر  ،منظور از ویژگی   

از تقسیم بندی روش های جا در این استفاده می شود.  9و هر موضوع  modalityعنوان ورودی یک تحلیل فیوژن برای هر 

 Model  driven       2.Data Driven.1 فیوژن چند مودی شروع شده و به دو کالس رسیده است:

۱.Model- Driven، ت خاص در مورد مساله دارند. مثال تاثیرات ویژه یک ناحیه مغز روی روش هایی هستند که اطالعا

و مدلسازی معادالت ساختاری  10DCMناحیه ای دیگر. در این کالس، راه حل ها بر مبنای مدل خطی عمومی، مدل سازی 

11SEM. 

ی رزیابا د.م می کنامکان تست فرضیه های خاص در مورد واکنش های میان نواحی مختلف را فراه مزایای این کالس:   

 همزمان ارتباطات )لینک های( چندگانه را از طریق ارزیابی کوواریانس امکان پذیر می سازد.

2.Data- Driven 12، این روش ها شاملPCA، ICA13،CCA14،PLS15  .هستند 

روش  فاده کرد،ریتم استواگر اطالعات کافی در مورد مساله وجود داشته باشد و بتوان از این اطالعات به عنوان فرضیات الگ   

یه می دهند ای در مورد ساختار مساله ارفرضیات کمتر "Data- Driven"مبتنی بر مدل مفیدترین راه حل است. روش های 

 د.و بنابراین بیشتر وقتی مفید هستند که نیازی به ارایه فرضیات دقیق و قوی در مورد داده ها نمی باش

ات ه با فرضیالیی است کبیماری های روانی پیچیده بسیار ناقص بوده و بنابراین مزیت بااطالعات دریافتی از مغز انسان و    

دی را ای چند موههیافت ر ضعیف تری بتوان کار را انجام داد و در این مورد دو روش نامبرده واقعا یکدیگر را تکمیل می کنند.

 اده تقسیم بندی کرد:مورد استف MRIمی توان بر مبنای اطالعات اولیه و ابعاد داده های 

 (3Dسطح دو استفاده می کنند.)مثل یک تصویر  f-MRI، که معموال از دیتای Blindهای  روش -

 ICA(، )تحلیل همبستگی کانونیکال چند مودی MCCA(، JICAمشترک ) ICAاین روش های شامل موارد زیر است:    

 ..JICA + MCCA)آنالیز برداری مستقل( و  IVAالحاقی، 

این گروه شامل : . (4D f-MRIسطح یک استفاده می کنند)مثل دیتای  f-MRIکه از دیتای  یblind روش های -

PLS ،ICA  گروهی وCCA .چند دسته ای هستند 

، ۱۶CC-ICAموازی،  ICAسطح دو استفاده می کنند، مانند  f-MRI، که از داده های "Semi-blind"روش های  -

PCA  با مرجع وinformed multimodal PLS. 

بردها شامل روش این کار ،EEG)معموال با نواحی همگرایی( و دیتای  f-MRI 4Dسایر کابردهای فیوژن چند مودی از  -

 ( است. DCNو   SEM) GLMهای مبتنی بر 
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 یه شدهامختصری از کار ار شرح -4-3

ق تر یکی از روش های مطالعات دقی و...، سپس با مودالیتی ها ،ترکیب داده ها چند مودیابتدا تحقیقی در مورد اصطالحات    

 عنوان شده استفاده خواهد شد. همچنین به عناوین مطالعات روی ناهنجاری های خاص پرداخته شده است.

ش ی تواند پییک فرضیه اصلی سیستم های علوم عصبی این است که ساختار مغز م همپوشانی فضای میان مودالیتی ها:   

 مربوط به نحوه عملکرد مغز است.!  بینی کند و یا اینکه این موضوع

Salgado-pineda   ای هد آسیب ه، سه ناحیه پیدا کرده )شامل تاالموس، بخش قدامی و استخوان کناری( که نشان می د

 لعات همینمه مطاعملکردی و ساختاری، به همراه ضعف در پردازش حواس پنجگانه در اختالل شیزوفرنی دخیل هستند. در ادا

 د که احساسات موجود در حالت چهره نیز می تواند یکی از گزینه های این اختالل باشد.گروه مشخص ش

 

 روانی ها با تمرکز بر روی آسیب شناسی مروری بر مطالعات ترکیب داده -5-3

ب ودهای مختلف آسیبرای بررسی م data-drivenدر ادامه به مثال هایی اشاره می شود که در مطالعاتشان بیشتر از روش    

ه است و رت گرفتدر همه موارد مورد بحث، رشد بسیار سریعی در همین چند سال اخیر صو شناسی روانی استفاده کرده اند.

 همانطور که پیش از این اشاره شد، باز هم نیاز به استفاده بیشتر از این گونه راه حل ها می باشد.

 (:sz)17شیزوفرنی -1-5-3

جنون  معروف به) کلیدی اختالل شیزوفرنی عات بسیار دقیقی در مورد عالئم بالینیچند مودی می تواند اطال MRIروش    

ی قریبا براتزمایشی همانطور که بیشتر مطالعات روانشناسی نشان می دهد، شیزوفرنی به عنوان یک بستر آ جوانی( افشا کند.

 همه روش های مورد نظر قابل استفاده است.

د وجود دار  f-MRIج لوب گیجگاهی دو طرف و ناحیه کمربندی قدامی میانی در تصاویر اختالفات قابل توجهی میان نتای   

 یب داده ها )مشخص شده اند. باتوجه به وجود پیچیدگی زیاد در بیماری روانی، ترک EEGدر  P3و   N2که با پیک های 

ن وانی است؛ اما در این میاهتر از آسیب شناسی ر... (  یک شاهد ضروری برای درک بوd-MRI و f-MRI,sf-MRIمثل 

هره بهایی جهت اه کارمطالعات محدود به یک مجموعه نسبتا خاصی از ترکیبات است. این یک مساله ابر داده بوده و نیاز به ر

رتباطات اند تا برداری از همه داده های موجود دارد. از سئی دیگر خود این کار به خالصه کردن پیچیدگی ها کمک می ک

 عث ایجاد بیماری روانی هستند را کشف می کند.کلیدی که با

 

 )ناهنجاری های خلقی( 18اختالالت خلقی -2-5-3

، "۱۹بیماری دوقطبی"به منظور بررسی ناهنجاری های داخل به مدارات مغزی که مرتبط با نقص حافظه تصادفی در    

رات چند مودی در نواحی قدامی و را همزمان تحلیل می کند. تغیی f-MRI وs-MRI, d-MRIتحقیقات اخیر اطالعات 

کناری یافت شده و با حافظه تصادفی ضعیف ت وابستگی دارند. نتایج نشان می دهد که دو بیماری دو قطبی و شیزو فرنی می 

تغییرات ساختاری جدی تری در هیپوکامپوس،  SZتوانند در هر سه مودالیتی تغییرات مشترک داشته باشند، اما بیماران 

 دارند.  BDاران نسبت به بیم

دو بیماری فوق را مقایسه می کند، نشان داده که  کهf-MRI وd-MRI به طور کلی یک بررسی بر مبنای ترکیب داده ها    

الگوهای مغزی متفاوتی برای هر دو گروه بالینی وجود دارد. اما جالب است که هر دو در بخش هیپوتاالموس پیشانی و 
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مغزی، ناهنجاری های مشترک نشان می دهند. یکی از جالب ترین دستاوردهای مطالعات همچنین در مکانیسم های قدامی 

 این است که در برخی موارد ارتباط میان مودالیتی ها همیشه یکسان نیست. 

( نیز می توانند از روش های مشابه استفاده ASD2۰ سایر آسیب شناسی های روانی مثل طیف ناهنجاری های اوتیسم )   

 .ICA کنند، مثل

 به دست آمده هایراه حل  -6-3 

اقی بجام دادن رای اناگرچه نتایج به دست آمده از تصاویر مالتی مودال اخیر نوید بخش هستند اما هنوز کارهای زیادی ب   

دیدی جافته های ده و یشاست. باتوجه به اینکه ترکیب داده ها چند مودی هنوز تا اندازه ای جدید است، مطالعات زیادی انجام 

 با استفاده از ترکیبات مختلف دیتا به دست آمده است.

 "رکیبی از وردن تبدین ترتیب و با توجه به عدم وجود تضمین در کالس بندی صحیح گروه ها در مالتی مودال، به دست آ   

ودالیتی زرگ و مبمفید به نظر می رسد. این کار می تواند در آینده با کمک مجموعه داده های  "چند مودی "و  "تک مودی

نجام می دهند، درحال معرفی را ا N-wayهای مختلف ادامه یابد. مدل های پیچیده تر، مثل آنهایی که فیوژن مالتی مودال 

نده به زانسان  باشد. می توان ازمغز "تصاویر عصبی "هستند و ممکن است یکی ازمسیرهای پیشتاز در آینده تحقیقات در 

رد ایج، درموه در نتبه دست آورد. به منظور کاهش اشتبا "یکتا"ری کرده و و از هر مود یک جنه صورت چند مودی تصویر بردا

 ده ها چندکیب داتر "بیماری های روانی یا حتی برای اینکه بتوان ارتباطات گم شده مغزی و بیماری روانی را کشف کرد، 

 نه تنها مهم، بلکه ضروری می باشد. "مودی

 نال و ترکیب داده ها برای تشخیص قابلیت پذیرش الکتروکاردیوگرام هاسیگ کیفیت شاخص -7-3  

ش دسترسی افزای باتوجه به این موضوع مهم که تکنولوژی های تشخیصی نبایستی به دست افراد غیر متخصص باشند، باید   

شویم. از اجه نباال مو ها به گونه ای باشد که با سیل سیستم های تشخیصی پزشکی با قابلیت تشخیص پایین و خطای منفی

ری در ، تغییآنجاییکه دستگاه های مدرن مانیتورینگ پزشکی با حساسیت باال تنظیم شده اند، ولی مستعد نویز هستند

 تکنولوزی مانیتوریگ نیاز است که هوشمندی بیشتر دستگاه و کاهش اشتباه متخصص را در برداشته است.

. این ویز گرفتار هستندنهای سیار نبوده و خود بیمارستان ها نیز کامال به بالی  ECGمسایل مربوط به نویز فقط محدود به    

ای هت سیگنال ز کیفیاامر باعث ایجاد آالرم های اشتباهی در سطوح باال می شود. در اینجا موضوعات فوق در مساله پاسداری 

ECG  ت.ران اسدر ویزیت از راه دور بیمابه دست آمده از کاربر ناشی، دنبال می شود. مزیت کاربرد آن استفاده 

های جداگانه.   leadاست و نه از   leadعدد   ۱2، دسته بندی گزارشات از هر 2۰۱۱سال  ”2۱Cin C “هدف از چالش    

اساسا نویزی بوده و یا حتی  leadاگرچه باید توجه شود که گاهی اوقات گزارشات مورد قبول واقع می شوند، حتی اگ یک 

 شد. یک خط صاف با

ی کنند، عمل مهایی که گزارش ثبت  lead، به سیستم اجازه می دهد که مستقل از تعداد leadهمچنین یک راه حل تک    

برای  leadلکتروکاردیوگرام های تک او نشان دادن نتایج  multi-leadکند. در اینجا به نوعی عمومیت بخشیدن به روش 

 می باشد. ECGتکه های کوچک تری از 

 

 انتخاب داده و برچسب گذاری -8-3 

می باشد؛ شامل سن، جنس، وزن و هر اطالعات مرتبط  lead ۱2های  ECGگزارش از  ۱5۰۱۰مجموعه داده شامل     

دیگری که در مورد بیماران وجود دارد. همچنین برای بعضی بیماران عکسی از نحوه جانمایی الکترودها که با موبایل گرفته 
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س از آن شرکت کنندگان ÷ارشات از ابتدا به عنوان قابل قبول و غیر قابل قبول شناسایی شده اند، اما شده است. تعدادی از گز

در چالش، تفسیرهای خود را حاشیه نویسی کردند تا یک بانک داده مرجع استاندارد از کیفیت گزارش های دریافتی ساخته 

 شود.

 
 (: نمونه هایی از محل قرار گرفتن لیدها۴شکل)

 

Lead  های دوازده گانه شاملI,II,III, avR,avL,avF, v1,v2,v3,v4,v5,v6  100-0.05می بشند و با پهنای باندHz 

 بیت نمونه برداری کرده است. ۱۶و با دقت  500Hzدر فرکانس  leadتولید می شوند. هر 

تای  500 ودسترس هستند ( در 2۰۱۱از بانک داده مورد نظر )سال  leadعدد  ۱۰۰۰برچسب های باینری فقط بر روی    

ده اند: دسته اول تقسیم ش ۱به  2باقیمانده ا دید شرکت کنندگان در چالش مخفی می باشند. داده ها به دو بخش با نسبت 

عدد  ۱۸تا  3ن داده برای تست. بی 5۰۰وبه منظور آموزش و دسته دوم حدود   ECG  12- leadداده برای  ۱۰۰۰بیش از 

فیت سیگنال را آزمایش کرده و به آن یک حرف و یک نرخ عددی برای کی ECGد مستقل( هر عدد تفسیر کننده )با عملکر

: غیر F(0) و  ضعیف، :   D (0.6) مناسب، :   C (0.75)  ،خوب :  B (0.85)، : عالی  A (0.95)نسبت می دهند: مثال:

 ختصاص می یابد:گروه ذیل ا 3ش به یکی از بوده و هر گزار ’S. در هر مورد نرخ عددی میانگین محاسبه شده، قابل قبول
- group 1( acceptable): if Ś≥0.7 , NF≤1 

- group 2( indeterminate): if Ś≥0.7 , NF ≥ 2 

- group 3( unacceptable): if Ś <0.7 
NF  تعداد درجاتی است که برابرF(0) .هستند 

 

 سازی دیتا متعادل -9-3  

به خوبی مشخص است که کالسیفایرها، از دسته های نامتعادل استفاده می کنند. بنابراین در این کار مجموعه داده ها    

طوری تقسیم خودکار می شوند که کالسی برابر با دسته پرجمعت تر موجود تشکیل شده و نویز  جمع شونده واقعی روی 

باشد.  leadبرای هر  6dB-برابر  با   22ی شود که نسبت سیگنال به نویزدیتای تمیز اضافه می شود. نویز طوری استفاده م

(S)SNR به وسیله ضریب ،a  برای هرlead :کنترل می شود و از رابطه ذیز به دست می آید 
 

y = x + a * v, 
 

 
Y).سیگنال خروجی است. )مثال سیگنال نویزی که از نمونه تمیز اولیه تولید شده است : 

Xز اولیه است.: سیگنال تمی 
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V یک نمونه نویزی از  :em  یاma ( .است که به طور تصادفی اتخاب شده استma وem تند که به دو نمونه نویزی هس

 سیگنال اولیه اضافه شده اند.(

A: .مقدار نمونه نویزی است که به سیگنال اصلی اضافه می کنیم 

P x توان سیگنال تمیز : 

P v.توان سیگنال نویزی است : 

 

 پیش پردازش -10-3

 انجام شد.  anti-aliasing( قرار گرفته و این کار با فیلتر 125Hz، تحت نمونه برداری با فرکانس)ECGهر کانال از 

 

 
 anti-aliasingمشخصه فیلتر  –5شکل 

 

 شاخص های کیفیت سیگنال -11-3

 ه طور ب leadعدد  ۱2و روی هر  ( انتخاب شده است2۰۰۸شاخص کیفیت سیگنال بر مبنای کارهای گذشته )سال  7   

 ویژگی در هر گزارش می باشد. شاخص ها عبارتند از: ۸۴جداگانه اجرا شده که نتیجه آن تولید 

iSQI درصد ضربان هایی که روی هر :lead  پیدا شده و روی بقیهlead .ها نیز آشکار شده بود 

bSQI درصد ضربان هایی که توسط سیگنال :ECG .پیدا شده است 

Psqi توان مرتبط با سیگنال مجموعه :QRS  : 

Ssqiشیب توزیع : 

kSQIاوج نمودار توزیع : 

fSQI درصد نقاطی از سیگنال که :xm .به صورت یک خط صاف ظاهر شده است 

basSQI.رابطه توان در خط اصلی : 

 

 ها ECGبندی  دستهیادگیری ماشین برای  -12-3  

دارند. بنابراین بایستی این دو نرمالیزه شوند. با  [1  0]مقادیری در بازه   k , sها به غیر از  SQIتوجه شود که همه    

استفاده از مقدار میانگین و تقسیم بر مقدار انحراف از استاندارد از مجموعه آموزشی به دست آمده و در هر مجموعه آموزشی و 

ریتم های مختلف یادگیری ماشین استفاده می ویژگی به دست آمده برای آموزش الگو ۸۴تستی استفاده می شوند. همان 

( دسته بندی می کنند. دو کالسیفایر مختلف مقایسه شده ۱-( و یا غیر قابل قبول )۱شوند و داده ها را به عنوان قابل قبول )

 .  در این میان از دو رهیافت دسته بندی نیز استفاده شده است: MLP24، شبکه عصبی مصنوعی SVM23اند: 
                                                           
2 3 Support vector machine 



 

  leadوی هر یک از که گزارشات را دسته بندی می کند و کالسیفایری که ر leadعدد   ۱2یر تکی: روی ترکیب هر کالسیفا   

 را در دسته ها طبقه بندی می کند. leadها آموزش دیده و هر تک 

 که گفته شد. ۱-و  ۱در نهایت در کالسیفایر دو برچسب طبقه بندی ارایه می شود: همان 

 صنوعی پرسپترون چند الیهشبکه عصبی م -13-3 

عدی متصل باستفاده شده که در آن گره های ورودی کامال به الیه مخفی  feed-forwardسه الیه مدل  MLPاز یک    

ره ورودی به گ Dگره مخفی و Mشده اند و سپس به الیه خروجی. الیه خروجی یک گره دارد بنابراین تابع کل شبکه برای 

 صورت زیر است:

 
 برابر است با:  25آن تابع نگاشت حلقوی که در   

 
 : وزن های الیه مخفی،w(1) j,i   و

w(2)k,j،وزن های الیه خروجی : 

w(1) j,0،بایاس الیه ورودی : 

w(2) k,0.بایاس الیه مخفی : 

ای وره، خطد ۱۰۰می باشد. معیار توقف بر مبنای حداکثر  Levenburg-Marquatآموزش شبکه عصبی بر مبنای الگوریتم 

 .5-10و گرادیان بزرگ تر از 5-10کمتر از 

:SVM  

های خطی و غیرخطی انجام شد و  kernelابتدا تست بر مبنای  SVM. برای 2۶استفاده شده است libsvmدر این کار از    

 گوسی )غیرخطی( با تعریف زیر انتخاب شد:  kernelمشاهدات نشان داد که غیرخطی ها بهتر عمل می کنند و بنابراین 

 
در برداری هستند که فضای هر ویزگی را تشریح می کنند.   ’’x‘و  ’x‘گوسی را کنترل می کند و  kernelکه گاما عرض    

است که نسبت سیگنال های بی کیفیتی را اندازه می   27نتایج یادگیری ماشین در این کار تمرکز بر روی گزارش حساسیت

که نسبت گزارش های با کیفیتی را اندازه گیری می کند که به  sp2۸ند و تشخیص داده شده ا "ضعیف "گیرد که ه درستی 

هایی را نشان می دهد که به درستی دسته بندی شده  ECGکه نسبت  Ac2۹عنوان قابل قبول مشخص شده اند. همچنین 

 در شکل زیر آمده است: leadهای تک  ECGاند. نتایج 
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)منحنی  SVM)منحنی پیوسته( و   MLPشی و با استفاده از روش های برای داده های آموز ROC(: منحنی های  ۶شکل)

ها مقدار  نشان داده شده است. دو نقطه بزرگ روی منحنی leadها در حالت تک  SQIگسسته( برای بهترین حالت های 

 حساسیت و ویژه بودن را نشان می دهد که متناسب با حداکثر صحت هستند.

 : lead-12های   ECGنتایج  -14-3 

 ند.بر روی مجموعه درنظر گرفته شو ۰.۹۴۹با صحت  SQIعدد  5بهترین نتایج زمانی به دست آمده اند که    

حاسبات یک مو دسته بندی یک رخداد جدید در جدول آمده است. تمامی  SQIزمان پردازش میانگین برای محاسبه هر    

 (cpu :3-10 GHz Intel (R)  Xeon (R) E31225بار و با استفاده از متلب انجام شده است. )مشخصات 

 
  

ا بهتر فراهم ویزه بودن ر svmمی باشد. اگرچه   svm وmlpنتایجی که مشاهده می شود، دارای شباهت هایی در روش     

تر به  ”online“در زمان اجرا )پس از آموزش( عمل می کند و بنابراین شاید برای دسترسی svmسریع تر از  mlpمی کند، 

ن و ن انساعملیات کاربردی شدن این سیستم روی گوشی های موبایل آندروید شروع شده است. فیدبک آموزشی بی د.باش

  اشد.شمند بکامپیوتر می تواند منجر به تولید یک رهیافت عمومی برای همه نرم افزارهای کاربردی در گوشی های هو

 فرایند تحلیل جاسوسی یکپارچه سازی مشاهدات انسانی وابسته به موقعیت در -15-3

( یک مجموعه کارهای پیچیده، پویا، حساس به زمان و مستقل از شرایط است که نیاز به تجزیه و IA) 3۰تحلیل جاسوسی   

تحلیل های انسانی برای دریافت و پیش بینی آینده موقعیت هایی است که خصوصیات آنها بر مبنای چند منبع اطالعاتی با 

)عدم قطعیت ( مشخص می شود. حتی با وجود کمک سیستم های کامپیوتری در پردازش اطالعات،  سطوح متغیر از نامعینی

تحلیل گران اغلب با مشکالت مختلفی در درک قطعات گم شده اطالعات یک یا چند منبع، تحت شرایط گوناگون مواجه 

 کمیل اطالعات ناپدید شده.هستند. برای مثال: پی بردن به ارتباطات درونی و میانی بین منابع دیتا برای ت

سیستم های ترکیب داده ها راهحلی برای کمک به کاهش بار شناسایی نتایج به دست آمده، ارایه می دهند. سیستم های    

ترکیب داده ها داده های منابع مختلف را ترکیب کرده و از طریق تکنیک های ریاضی و آماری، اطالعات معنی داری را به 

از یک منبع تنها قابل دسترسی نمی باشند. این فرایند ارزیابی خودکار موقعیت وابسته به الگوریتم هایی  دست می آورند، که

است که قطعات مختلف داده ها را بر مبنای شباهت ها مقایسه می کند، که این شباهت ها بیانگر وقایع، مردم و اشیا مشابه 
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، مثل مشاهدات به دست آمده توسط انسان در میدان 3۱اند داده نرمهستند.داده های منبع برای این ارزیابی وضعیت می تو

 باشند؛ مانند تصاویر ماهواره ای. 32نبرد، و یا سخت

سخت(  تا )نرم +ابع دیفرایند تصحیح نسبی خطا در منابع دیتای ورودی واقعا پیچیده است چراکه نامعینی با هر دو نوع من   

ه پویا( بود)ینامیک دهنگام جمع آوری دیتا بروز می کند. این فاکتورها می توانند آمیخته است و به صورت فاکتورهای ضمنی 

مختلفی  صوصیاتو برای سیستم فیوژن ناشناخته باشند. مثال؛ یک منبع دیتای سخت مانند سنسورهای رادار زیر دریایی خ

ا دقت ی تواند بنیز م ا د مورد فاصله هدفدارند که به شرایط دریای مورد نظر بستگی دارد یا به طور مشابه، مشاهده یک سرب

  باشد. های مختلفی انجام شود. این میزان دقت وابسته به عوامل محیطی مانند آب و هوا و میزان نور محیط می

دف اصله تا هفنی از فاکتورهای محیطی عالوه بر خطا می توانند روی سطوح نامعینی هم اثر کنند. مثال اگر بخواهد تخمی   

وی صحت وش بر رباشد، فاکتورهایی مانند فشار زمانی، استرس بازه دیده بانی و یا حتی وزن کوله پشتی اش بر دداشته 

 تخمین اثر دارند.

اده های بی( روی دامل/نسبا توجه به موارد فوق، یک سیستم ترکیب داده ها موفق مورد نیاز است توانایی ارزیابی خودکار )ک   

امال ک داز یک فراین تواند به بهترین تصمیم گیری د مورد خصوصیات خطا برسد. برای نمایش قضیه،ورودی را داشته باشد تا ب

ده می ازی استفاضویت فعوفقی و از تولید تابع عضویت فازی با استفاده از مشاهدات سن انسانی جهت بیان فرایند تولید توابع 

 شود. این کار بر اساس مطالعات تجربی انجام می شود.

 

 پیش زمینه ای از فیوژن اطالعات سخت /نرم -16-3 

کی ان است. یقعی جههدف از ترکیب داده ها جمع آوری از منابع مختلف و رسیدن به یک بیان جامع و صادقانه از حالت وا   

منظور جمع  است به"رهیافتی چند سطحی "است که در وااقع  JDLاز مدل های معروف و مورد قبول ترکیب داده ها، مدل 

 آوری و هم گرایی و استنتاج مجموعه بزرگی از داده های نامتجانس و مختلف. 

( انجام می ۰)سطح  فرایند مربوط به توابع خطای وابسته به موقعیت در مشاهدات انسانی به عنوان یک کار پیش پردازشی   

یز سهولت ن 2و۱ح نامعینی های سطو شود. اگرچه روش هایی که در اینجا ارایه می شود، طوری انتخاب شده اند که در بیان

و دتوان به  نها میآایجاد کنند. معیارهای زیادی برای موفقیت در عملکرد یک سیستم فیوژن اطالعات نیاز است که از میان 

عینی آن خصوصیات. ( ارزیابی نام2( انتخاب خصوصیات یک محصول اطالعاتی و )۱مورد زیر اشاره نمود: توانایی سیستم در )

 اقع نامعینی نسبت داده شده به اطالعات مولفه اصلی یک فرایند فیوژن است.در و

نسوری سه شده برای مثال؛ برای یک منبع داده سخت، نامعینی ها اغلب می توانند بر اساس خصوصیات ماورایی شناخت   

ستند. هیوژن وسط سیستم فتشریح شوند که مشاهدات را انجام می دهد. این خصوصیات اغلب شناخته شده و قابل دسترسی ت

جود ود. با بنابراین اطالعاتی که از سنسور داده شده می آیند، به درستی توسط خصوصیات خطا برچسب گذاری می شون

یریت را مد پیچیدگی موجود، یک سیستم ترکیب داده ها موفق برای کمک به تحلیل جاسوسی می بایستی این نامعینی ها

 د.رت گیررض آنها را در معرض توجه تحلیلگر قرار دهد تا درک بهتری از وضعیت صوکرده و همچنین آنها را در مع

 

 مدلسازی مشاهدات انسانی وابسته به موقعیت و مزایای فرایند فیوژن -17-3

ری مشاهده گ ط و همبرای غلبه بر کمبود اطالعات حاصل از منابع داده نرم در فرایند ترکیب داده ها، هم خصوصیات محی   

 مدل مورد به خلق بر تخمین اثر می گذارد و هم خصوصیات مبتنی بر حالت آنها بایستی مشخص شوند. این دو مولفه منجرکه 

 نظر از مشاهدات انسانی می شوند.

                                                           
3 1 Soft data 

3 2 Hard data 



 

 

 خلق طبقه بندی گروه های مشاهده -18-3

وری می آا جمع به موقعیت رهدف از اینن مطالعه توسعه مدل هایی از مشاهدات انسانی است که خصوصیات خطای وابسته    

بی و جمع وده ارزیاان شالکند تا این مدل ها را به صورت فرایند ترکیب داده ها بعدی یکپارچه سازی کند و از این طریق به عنو

یل خاص: تحل رد نظرآوری داده هایی که می آیند، به کار رود. نخست، یک رده بندی از مشاهدات انسانی مرتبط با دامنه مو

 ی نظامی. جاسوس

اول یک  . منبعچندین منبع مرور مطالعه شده است برای اینکه انواع نمونه های مشاهدات در این دامنه به دست آید   

ی شده بود. نام داشت و حاوی اطالعات نرم از یک سنارویی نظامی شبیه ساز "STEF"پیغام بوده است که  2۰۰مجموعه 

م هی و پیغازارش در شوند: دستورالعمل های میدان جنگ، فرمت هایی استاندارد گعالوه بر آن موارد ذیل نیز بررسی و مرو

ژن ر فرایند فیوگروه مختلف مشاهدات انسانی بوده که در قالب رشته داده های نرم د ۴5. نتیجه تالش ها، HTTHدهی از 

 دند.گروه گسترش یافت که شامل روش های خاص مشاهدات بو ۶7ظاهر شدند. این لیست بعدا به 

 

 مدلسازی رهیافت -19-3

ه دجمع آوری دا باشد. کار تنظیم نامعینی به دلیل اینکه پایه ارزیابی موقعیت و جمع آوری داده هاست بحرانی و حساس می   

ی مک مک..( این امر های با استفاده از پیغام های تداخلی از دقت اشیای مشترک ایجاد می شود. ) مثل مردم، ساختمانها و.

 ه نیازهای ذخیره سازی داده ها کاهش می یابد و همچنین مکمل دانش موجود از صفات اشیا باشند. کند ک

یک روش  ده شدهاین فرایند پیوستگی با کمک شباهت مین دو شی مشابه انجام می شود. روش ارزیابی موقعیت که استفا   

استو به صورت اولیه  مقاله انجام شده ۶۰۰بر بیش از  گروه مشاهات انسانی، مروری ۶ 7تطبیق گراف است. بر اساس رده بندی،

عدد  3۰۰تقریبا  مقاله مطاله شده ۶۰۰در زمینه های روانشناسی، قانونی و روان تنی نایجی به دست آمده است. از میان 

شش می را پو گروه، مشاهدات انسانی ۶7تا از  ۴۰مرتبط با شناسایی متغیرها و شمارش خصوصیات خطا بودند که حداقل 

 شوند:  یان میدهند. مدل های خطایی که برای تنظیم ناعینی استفاده می شوند بر اساس مطالعات موجود با دو مولفه ب

پس ا  مدل بایاس، که بایاس را تحت خصوصیات مشاهده، توصیف می کند، یک مدل واریانس که تشخیص خطاها را   

امل هدات را کنی مشاخانواده از توزیع ها یکی می شوند که بیان نامعی محاسبات بایاس معلوم می کند. این دو مدل توسط یک

یا ابع عضویت  ( وPDFمی کنند. )البته در شرایط داده شده( این تشخیص خصوصیات نامعینی یک فرم تابع چگالی احتمال )

 فازی داشته باشد. 

برای بیان خطا باید برای مشاهدات کیفی به اگرجه تمرکز ان مطالعه روش مشاهدات عددی )کمی( انسان بود، چارچوب    

مشاهدات انسانی و نیاز به یک چارچوب نامعینی یکپارچه شده منجر به نتیجه  "بدون دقت"خوبی قابل دسترس باشد. طبیعت 

 برای این مشاهدات است. "33تئوری احتمال، همان تئوری نامعینی بیشترین تقریب "زیر می شود. 

 

 ت فازیتبدیل تابع عضوی -20-3 

تبدیل مثلثی با سربریده شده برای برآورده کردن قوانین تبدیل انتخاب شده است که فرم سازگاری با اندازه های شباهت    

می تواند به یک تابع عضویت فازی  PDF3۴های موجود دارد و محاسبات آن نیز ساده است. با استفاده از این تبدیل یک 

 محتمل تبدیل شود.
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 دلسازیمثال م -21-3

پیغامی و همچنین اسناد  2۰۰بر اساس مطالعات روی اسناد موجود و با توجه به فرکانس تعداد هر گروه از میان مجموعه    

پشتیبان، تخمین کمی سن فرد بر مبنای اشارات و عالیم ) از این پس تخمین سن گفته می شود.( به عنوان یک نمونه اولیه 

 وابع عضویت فازی مورد استفاده د فیوزن اطالعات به کار می رود. انتخاب شد که در فرایند تولید ت

یکی از سخت ها این کار ناشی از اطالعات منبع است که به شناسایی افراد مرتبط می شود. در نتیجه تحلیل گر مجبور است 

تخمین از سن  STEFا که از طریق اطالعات در دسترس مثل محل، جنسیت، سن و... استدالل کنید. برای مثال دو پیغام ه

 دو نفر مرد را ممکن می کند:

 
- Surveillance of house #23 on Dhubat Street found that Sufian Mashhadan entered at 0700. 

Two unknown males, approximately 18 to 20 years old, visited the… house at 0932... 

 - Two teenagers, both males, about 13 or 14-years-old, were seen walking towards the 

Warehouse by the abandoned railroad station in Ramadi. 

 

اگر در پیغام  های فوق تنها به سن توجه شود، نمی توان فهمید که آیا دو نفر عنوان شده در هریک از پیغام ها با پیام    

رتی که تحلیلگر آگاه بوده و برای  مثل یک فرد آموزش دیده در زمینه تخمن سن دیگری یکسان هستند یا خیر. اگرچه در صو

سال اشتراک سنی ببند؛ با انحراف استاندارد  ۴باشد، می تواند از روی میانگین تخمین ها، سن فرد مشاهده شده را دارای 

 . بنابراین دیده می شود که شباهت ها غیرصفر است.۱.۶5
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همانگونه که قبال شرح داده شد، مطالعات وسیعی در زمینه گه های مشاهده انجام شده است. هدف از این مطالعات این    

است که مشاهده گر، هدف و فاکتورهای محیطی که به طور تجربی اثرشان ثابت شده شده است، پیدا شوند. در مورد تخمین 

متغیر کیفیت که بر دقت تخمین سن یک فرد توسط فرد دیگر، موثر بودند به صورت زیر هستند: نژاد مشاهده  5 سن حداقل

گر و هدف، مشاهده گر آموزش دیده در زمینه تخمین سن، در دسترس بودن عالیم و اشارات صورت هدف، سن مشاهده گ 

 در مقایسه، رنج محتمل شناخته شده برای سن هدف.

مطالعه تجربی و محاسبه خطای تخمین میانگین و انحراف  25یست فاکتورها، اثرات تخمین با مرور  نتایج بیش از بر اساس ل   

استانداردها مشخص شده اند تا خطای مبتنی بر داده های در دسترس پیش گویی شوند. مثال در مورد فاکتور چهارم دو نمونه 

 زیر را می توان عنوان نمود:



 

یک خطای  گر بزرگ تر از سن هدف باشد، تمایل وجود دارد که سن هدف بیش تر تخمین زده شود،وقتی سن مشاهده    

 (.DS=5.41سال؛ ) ۸.2۱میانگین  

خطای  وقتی سن مشاهده گر کوچک تر از سن هدف باشد، تمایل وجود دارد که سن هدف کمتر تخمین زده شود، یک  

 (.DS=4.80سال؛ ) 6.79-میانگین  

 اهت در جمع آوری داده و ارزیابی موقعتمیزان شب-23-4 

طوری انتخاب شده که یک خروجی فازی برای درجه نامعینی موجود در منابع داده نرم ارایه می  35اندازه گیری شباهت   

( و بر اساس STEFدهد. برای روشن کردن خروجی محاسبات شباهت، توابع نامعینی سن ) مبتنی بر پیام های مجموعه 

 نشان داده شده است.   ۱دیدن مشاهده گر در شکل میزان آموزش 

  
 

ند ع بعدا مانی های محتمل تنظیم شده برای پیام های مثال، در شکل ها نشان داده شده اندو این تواببیان نامعین - 5شکل 

 مثال تبدیل به مثلث های بدن راس خواهند شد.

 

ر آستانه ک مقداات شناخته شده در این گروه های داده( به یاگر مجموعه شباهت بین دو گروه مردم ) برحسب همه صف    

 ای مشاهدههداده  برس، اشیاء )اهداف( یکسان شناخته خواهند شد. برای ارزیابی موقعیت، شباهت میان موقعیت مورد نظر و

 ز متغیرهاار شکل شده مد نظر می باشد. برخالف شباهت بین دو پیغام در مثال حاضر. بنابراین، انعطاف روش در کاربرد ه

یز مشاهده ن رم هایفمشروط و استفاده از یک راه حل فازی برای رسیدن به نتیجه شباهت، این امکان را می دهد که با سایر 

 تطبیق پذیر باشد.
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ـی کند و مف فـراهم لـترکیب داده ها یک چارچوب نظری، محاسبانی و اجرایـی برای ترکیب داده ها و دانش از منابع مخت     

بلیت ده ها، قاندن داهدف این تکنولوژی به حـداکثر رسـاندن محتـوای اطالعات مفید می باشد. این روش با بـه حـداقل رسـا

بهبودمی  یستم راداده هـا، و تصـمیم سـاخت، عملکرد س ترکیباطمینان و تبعیض قابلیـت هـا را در سـه مرحله پردازش، 

رائه کنولوژی اتای این واقعی ترکیب داده ها می تواند اغلب پیچیده باشـد از این رو مدل های متفاوتی بریـاده سازی پ دهد.

دل ها ی این ماین مدل ها به عنوان یک چارچوب کلـی در خـدمت محققان و توسعه دهندگان قرار دارد و تمام شده است.

های ترکیب داده ها در صنایع هم به تعدادی از کاربرد درقسمت سوم مقاله  .دقیق تالش می کنند مدلبرای تعمیم یک 

 گفته شد.  پزشکیمختلف پرداختیم و از توانایی این تکنولوژی در صنایع نظامی و 
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