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Abstract 

The research aims to diagnosis the postoperative period of the 
patient.ın which an ıntegral database designed to contain personal  
ınformation, clinical checkup and examine the patient case after the 
surgery based on some properties (symptoms), which ıs regarded as 
ınputs of the database and results of three classification as outputs 
(patient prepared to go home, be sent to general hospital,be sent to the 
ıntensive care unit), by using neural network as classification algorithm 
connected with data mining algorithm (one rule) to reach the perfect 
classification through decreasing the properties of the original data and 
have one property sufficient to design a complete model,this system ıs 
programmed by using visual basic version 6 connected to database 
through microsoft access.                                                       

  

  :الخالصة
هدف البحث إلى تشخيص المرحلة التالية للمريض بعد إجراء العملية الجراحية حيث            ي

تم تصميم قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات شخصية وفحوصات طبية عن المـريض ثـم               
)  خـصائص (اء العملية الجراحية باالستناد على مجموعة عوامل حيوية         متابعة حالته بعد إجر   

الرجوع إلى  (تعتبر مدخالت إلى قاعدة البيانات والخروج بثالث حاالت تصنيف          حيث بدورها   
وذلك باسـتخدام الـشبكة      .)المنزل، اإلبقاء في المستشفى، االنتقال إلى وحدة العناية المركزة        
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البيانـات  تنقيب  ات التصنيف ثم ربطها بإحدى خوارزميات       حدى خوارزمي بوصفها إ العصبية  
لغرض الحصول على تصنيف دقيـق مـن خـالل تقليـل     ) One Rule(وهي قاعدة واحدة 

 والحصول على خاصية واحدة تكفي لصياغة نمـوذج         األصليةالخصائص لمجموعة البيانات    
  .كامل

سادس وتـم ربطهـا     وقد تمت برمجة النظام باستخدام لغة فيجول بيسك باصدراها ال         
  .Microsoft Accessبيانات باستخدام بقاعدة 

  

  :مقدمة
 Databases مع وجود كميات هائلة من البيانـات المخزنـة فـي قواعـد البيانـات             

 ازدادت الحاجة الى تطوير ادوات تمتاز Data Warehousesومستودعات البيانات الضخمة 
عارف منها، ومن هنـا ظهـر مـا يـسمى           بالقوة لتحليل البيانات واستخراج المعلومات والم     

 تهدف الى استنتاج المعرفة مـن كميـات   بوصفها تقانة  Data Miningباستخراج البيانات 
 ما هـي اال اتجـاه       DM استخراج البيانات    تقانةومن هنا يمكن القول ان      . هائلة من البيانات  

منـشورة علـى   وخاصة تلك ال) Information Retrieval) IRجديد في استرجاع البيانات 
  .]6[ شبكة االنترنيت

مرحلة من مراحل اكتشاف المعرفـة فـي     Data Mining  يعد استخراج البيانات
  استخراجإلىالتي تشير ) Knowledge Discovery in Database )KDD البياناتقواعد 

فـي  ، وعملية اكتشاف المعرفـة       الضمنية غير االعتيادية والتي لم تكن معروفة سابقاً        المفاهيم
 . الهدف إلى التي يمكن من خاللها الوصول       األساليبتتضمن عدد من      KDDقواعد البيانات   

 الذي يستخدم بشكل واسع في حل الكثيـر         األساليبهذه  أحد   Classification التصنيف   دويع
 من خالل تحليل مجموعة من البيانات       Business باإلعمالمن المشكالت خاصة التي تتعلق      

 .قبليةالمـست  يمكن استخدامها فيما بعد لتصنيف البيانات        أقسام  أو    أصناف ووضعها على شكل  
وهناك عدد من الطرق التي يمكن استخدامها في تصنيف البيانات وباسـتخدام خوارزميـات              

وخوارزميات الـشبكات    Statistical Algorithm  اإلحصائيةالتصنيف مثل الخوارزميات 
 Geneticوخوارزميــات الوراثــة   Neural Network Algorithm  العــصبية

Algorithm .]6[  
 عن المريض من دخولـه       شخصية  بناء قاعدة بيانات تضم معلومات     إلى البحث   هدفي

 وإذا  التي يجريهـا المـريض     المختبريةفحوصات   ال فضالً عن  ، حين مغادرته  إلىالمستشفى  
 مجموعة من   إلىبعد العملية   يخضع   عملية جراحية فان المريض      إجراءكانت حالته تستوجب    

 إحـدى    ،حيث تـم اسـتخدام      بعد العملية   المريض حالةلمعرفة  ) العوامل الحيوية  (فحوصاتال
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   -Self التنظــيم الــذاتيشــبكةخوارزميــات الــشبكات العــصبية االصــطناعية وهــي 
Organization Maps  عنايـة وحدة ال ،المنزل إلىعودة ( حالة المريض بعد العملية لتحديد 

 التـي  One Rule ثم استخدام إحدى خوارزميات التـصنيف ) ء في المستشفىالبقا ،المركزة
فـضالً   . [4]نموذج كامل لصياغة تعمل على تقليل الخصائص والحصول على أفضل خاصية

  . الخوارزميتينلتاعن مقارنة النتائج المستحصلة لك
  

 Classificationالتصنيف   -2
لمشكالت خاصة تلك التـي تتعلـق       يستخدم التصنيف بشكل واسع في حل الكثير من ا        

 أقسام أو أصناف  والطب من خالل تحليل مجموعة من البيانات ووضعها على شكل             باإلعمال
 وهنا يكمن الفرق بـين التـصنيف        ،]6[لتصنيف البيانات المستقبلية  عد  يمكن استخدامها فيما ب   

م تحديدها مـسبقاً    حيث إن التصنيف يستخدم لوضع البيانات المخزونة في مجاميع ت         . والعنقدة
تـستخدم  ف clusters)(، أما العنقـدة     ]3[لبناء نموذج باالعتماد على بعض المتغيرات المستقلة      

 فـان الخوارزميـات     أخرى على العالقات المنطقية بعبارة      لوضع البيانات في مجاميع اعتماداً    
 إنبحيـث   ) عناقيـد ( مجاميع   إلىالمستخدمة للتصنيف في هذه الطريقة تسعى لتقسيم البيانات         

 تكـون مختلفـة عـن       إنالسجالت المتشابهة تقع في نفس المجموعة وان هذه المجاميع يجب           
وهناك عدد من الطرق التي يمكن استخدامها في تصنيف البيانـات            .[3] بعضها قدر االمكان  
. Statistical Algorithm  اإلحــصائيةزميــات مثــل الخوارزميــات باســتخدام الخوار

وخوارزميـات الوراثـة   . Neural Network Algorithm العصبية وخوارزميات الشبكات
Genetic Algorithm . األقربوطريقة الجار Nearest Neighbor Method ]6[.  

  
   Database قواعد البيانات   -3

هي مجموعة من البيانات أو المعلومات المتصلة بموضوع أو غـرض معـين وذات              
  .[1]ة بطريقة نموذجية أي من دون تكرار غير مبرر العالقة المتبادلة فيما بينها والمخزن

  
 التنقيب في قواعد البيانات  -4
التنقيب في مجموعة ضخمة من     "عريفات لهذا المفهوم نذكر منها      لقد ظهرالعديد من الت    •

 عن اكتشاف العالقات بينها او االجابة على االسئلة المتخصصة          مجلدات البيانات فضالً  
عمليـة  " و انهـا    أ. ]6[د استخدام ادوات االستعالم التقليدية      التي تكون واسعة جدا عن    

  شبه اليه اعتمـاداً    أواستكشاف وتحليل كميات كبيرة من البيانات باستخدام اساليب آليه          
  .]6[لى اكتشاف نماذج وقواعد ذات مغزى ع
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إن التنقيب في قواعد البيانات يهدف إلى استخالص المعلومات المخبأة فيهـا، وهـي               •
 وفـي ظـل التطـور       جيا حديثة فرضت نفسها بقوة في عـصر المعلوماتيـة         تكنولو

 ]7[.التكنولوجي الكبير وانتشار استخدام قواعد البيانات
 في جميع المجـاالت القـدرة علـى استكـشاف،           الصحية للمؤسسات   استخدامها يوفر  •

  .والتركيز على، أهم المعلومات في قواعد البيانات
التنبؤات المستقبلية واستكشاف السلوك واالتجاهات، مما       التنقيب على بناء     تقاناتتركز   •

  .يسمح بتقدير القرارات الصحيحة واتخاذها في الوقت المناسب
 التنقيب على العديد من األسئلة، وفي وقت قياسي، بخاصة تلك النوعيـة             تقاناتتجيب   •

 تقانات من األسئلة التي كان من الصعب اإلجابة عليها، إن لم يكن مستحيالً، باستخدام            
الكالسيكية، والتي كانت إن وجدت فإنها تستغرق وقتاً طويالً والعديـد مـن             اإلحصاء  

  [7]  .إجراءات التحليل
 

 التنقيـب، ويـتم     تقانـات  من   تقانةبناء عليها اختيار    المحددة يتم   نظرية  وجد  تأخيراً، ال   و
 ومدى فاعليتهـا،    ناتتقااالختيار عادة بناء على الخبرة في هذا المجال والتجربة الفعلية لل          

 الحديثة بقدر مـا     تقانات التقليدية وال  تقاناتومن جهة أخرى قد تكون المفاضلة أيضاً بين ال        
 ومع ازدياد الخبرة نستطيع أن نقيم الخيارات ونحـدد          ،يكون هناك توفراً لألدوات المناسبة    

  .]7[ منها المناسب ونطبقه
  

 [6] مراحل تنقيب البيانات  4-1

  :تنقيب البيانات عدد من المراحل ممكن ايجازها بما يأتيتتضمن عملية 
 وهي مرحلة عزل البيانات التـي تحتـوي علـى     Data Cleaning :تنقية البيانات •

اذ يتم ازالة البيانات غير المنـسقة        ،من مجموعة البيانات     Noiseأو شوائب  تشويش
المتكررة وتقـدير القـيم     والتي التنسجم مع اقرانها بحدود المعقولية كالغاء المعلومات         

المفقودة والكشف عن القيم الشاذة ومعالجتها ونظراً الحتواء مجموعة البيانـات بعـد             
 .الجراحة على ثالث سجالت تحتوي على قيم مفقودة فقد تم الغاءها

 هـذه المرحلـة غالبـا مـا تكـون مـصادر          Data Integrationالبيانات توحيد •

وبمـا إن   ،  وربما تكون مجتمعة في مـصدر شـائع       البيانات متغيرة العناصر     معالجة
مجموعة بيانات بعد الجراحة المستخدمة في تنقيب البيانات ممثلة في جـدول واحـد              
 لذلك لم يتم استخدام مرحلة توحيد البيانات أو تكامل قواعـد البيانـات المتعـددة الن               

 .البيانات غير موزعة في قواعد بيانات متعددة
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هـي   في هذه المرحلة، البيانات المالئمة للتحليل  Data Selection :يار البياناتاخت •
وقد تم اختيار البيانـات الموضـحة فـي          ،التي تحدد وتسترجع من مجموعة البيانات     

 .]11[وأخذت من الموقع ) 1(الجدول 
اختيارهـا   وهي عملية نقل البيانات التي تم  Data Transformation :قل البياناتن •

وقد تم تحويل بيانات بعد الجراحة الى بيانات قياسية          ،ات تنقيب الى شكل مالئم الجراء   
هي بيانـات مختلفـة بعـضها     )1(وذلك لكون بيانات االدخال الموضحة في الجدول        

نصية وبعضها عددية وقد تم تحويل البيانات النصية الى عددية باجراء عملية التعيير             
)Normalization ( كما موضح في الفقرة)3-2-1-5.( 

في هذه المرحلة سـيتم تطبيـق اسـلوب ذكـي       Data Mining :اج البياناتتخراس •
 ، وقد تـم تطبيـق خوارزميـة التنظـيم الـذاتي     ماذج مفيدة قدر االمكانن الستخراج

 .باعتبارهما إحدى خوارزميات تنقيب البيانات  One Ruleوخوارزمية 

 ل المعرفـة عرفـت  النماذج تامة االهمية تمث Pattern Evaluation :م النموذجتقيي •
وباالعتماد على النتـائج التـي تـم التوصـل اليهـا             ،استنادا الى المقاييس المحددة   

 .يمكن القول ان النموذج جيد في التقييم) 2(والموضحة في االستنتاجات في الفقرة 
 وهي المرحلة األخيرة من مراحل Knowledge Representation :مثيل المعرفةت •

ـ د البيانات وهي المرحلة التي يراها المستفيد، هذه         اكتشاف المعرفة في قواع     ةالمرحل
 األساسية تستخدم األسلوب المرئي لمساعدة المستفيد في فهم وتفسير نتائج اسـتخراج           

، ويمكن توضيح أهم جوانب المعرفة في فهم وتفسير نتائج استخراج البيانات            البيانات
  .18ص ) 6( وشكل 17 ص )6(في الجدول 

 مرحلتين في ان واحد وعلى سبيل المثال يمكن انجاز كل من مرحلة             ويمكن ان تنجز   •
تنقية البيانات ومرحلة توحيد البيانات مع بعضها ويمكن ان تشترك مرحلـة اختيـار              

 [6].البيانات مع مرحلة نقل البيانات
  

  الشبكات العصبية االصطناعية  -5
 ،لذكاء االصـطناعي  تعد الشبكات العصبية واحدة من المجاالت المهمة في موضوع ا         

ستخدم في كثير من التطبيقات التـي يـصعب         ي الشبكات العصبية من اهم المجاالت التي        تعدو
ات المعروفة، العتماد معظم الشبكات العـصبية علـى         يايجاد الحلول لها بالطرق والخوارزم    

 هـذه    وتعد شبكة التنظيم الذاتي إحـدى      [4] للواقع الحقيقي لحل هذه المشاكل،     اسلوب المحاكاة 
الشبكات التي تتبع أسلوب التعليم من دون مشرف الذي معناه أمتالك بعض المعلومات خـالل               
التدريب أي أمتالك إدخاالت وأوزان فقط وال يوجد معرفة عن ماذا يكون الجواب الـصحيح               

  .وما االخراج المطلوب
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ـ             ى نـسق واحـد     ويعمل هذا النوع من التعليم على إيجاد العناقيد من السجالت المتشابهة وعل
  [4].واليحتاج الى متغير يكون هدفاً للتحليل

 
  الذاتيمعمارية شبكة التنظيم   5-1

Archetecture Of Self Organizing Feature Maps 
 وطبقة االخـراج  (Input Layer)تتكون شبكة التنظيم الذاتي من طبقتين هما طبقة االدخال 

، وكل خلية في طبقة االدخال مرتبطة مـع  )Output Layer(وتسمى أيضاُ الطبقة التنافسية 
، أي ان )Full Connected Feed Forword(كل خلية في طبقة االخراج بتغذيـة أماميـة   

بيانات االدخال تنتشر خالل الشبكة من طبقة االدخال باتجاه طبقة االخراج، والتتم في طبقـة               
العالم الخـارجي وتنـشرها     االدخال أية عملية حسابية فهي تقوم فقط باستالم االدخاالت من           

باتجاه عناصر المعالجة لطبقة االخراج في الشبكة ، ويحدد المستخدم للشبكة حجم هذه الطبقة              
عدد الخاليا لهذه الطبقة يساوي عدد عناصـر        (على أن يكون مطابقاُ لحجم متجهات االدخال        

 [2].)متجه االدخال
ولكل خلية خليتين متجـاورتين كمـا       ) ةمصفوفة أحادي (وتتكون الطبقة التنافسية من بعد واحد       

، وسيكون لكل خلية ثماني خاليـا متجـاورة   )مصفوفة ثنائية(، أو بعدين )1(يظهر في الشكل    
 [8].ويمكن أن تكون المصفوفة سداسية وبذلك ستملك ست خاليا متجاورة

  

  
  ئزة مع اثنين من المتجاوراتيوضح طبقة تنافسية احادية توضح الخلية الفا) 1(شكل

  

، اذ تتنافس خاليا Competitive Learningتتبع شبكة التنظيم الذاتي أسلوب التعلم التنافسي 
 الطبقة التنافسية فيما بينها للحصول على أخراج الشبكة، أو كمـا يـسمى مـستوى التفعيـل                

) Eucledian Distance( المطلوب ويتم حساب مستوى التفعيل بأيجاد قيمة المسافة االقليدية
ثم أختيار الخلية الفائزة التـي       بين متجه االدخال ومتجهات أوزان الخاليا في الطبقة التنافسية،        

  [2].تمتلك أقل قيمة للمسافة االقليدية

 Winner Nodeزة الخلية الفائ

الخاليا المحاورة للخلية 
  الفائزة
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  خوارزمية شبكة التنظيم الذاتي 11--5

The Algorithm Of Self Organzining Feature Maps 
 [2]: الذاتي الخطوات اآلتيةعليممن خوارزمية التعلم في شبكة التتتض

  )Initialization(التهيئة  )1
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  هي عدد الخاليا في الطبقة التنافسية  nحيث 
   المكونة لمتجه االدخالهي عدد العناصر  mو

إعداد قيم معامل التعلم وعدد الخاليا المجاورة وطول المدة لتغيير معامل التعلم وعدد الخاليا 
  المتجاورة

 هو عـدد انمـاط التـدريب نفـذ          pحيث    p=1.....pحيث    X(p)لكل متجه إدخال     )2
 [2]:الخطوات التالية 

سية وذلك بحساب مستوى التفعيل لكـل       تحديد الخلية الفائزة وموقعها في الطبقة التناف        - أ
  .خلية، والخلية الفائزة هي التي تمتلك أعلى مستوى للتفعيل

 :تحديث مصفوفة االوزان للخلية الفائزة والخاليا المجاورة لها حسب المعادلة اآلتية  - ب

)WX).(k,j(.WW newj
old

j
new

j −Λη+=  
newjحيث إن  

W الوزن الجديد   
            oldWj الوزن القديم   
            ηقيمة معامل التعلم      

             Xمتجه االدخال     
            )k,j(Λ دالة التجاور   

             Kالخلية الفائزة      
  

شروط التوقف المتمثلة بعدد التكرارات أو استقرار الشبكة وذلك بمقارنة معـدل            اختبار   )3
الذي وصلت الية الشبكة مع قيمة المسافة االفتراضية ) Average Distance(المسافة 
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)Tolerance Distance (  المثبتة مسبقاً خالل عملية التهيئة، فاذا كان معدل المـسافة
ة فهذا يعني أنه قد تمت عمليـة التـدريب واسـتقرار            يساوي المسافة االفتراض  يأقل أو   

من المحتملة فيتم الرجوع الى الخطوة الثانيـة،         كبرأالشبكة، أما اذا كان معدل المسافة       
ويتم حساب معدل المسافة من الجذر التربيعي لمجموع مربعات المسافة بين كل ادخال             

 ن إخال حيث وأوزان الخلية الفائزة به مقسوماً على عدد متجهات االد

p

)di(
D

p

1i

2∑
== 

P  عدد متجهات اإلدخال.  
di المسافة االقليدية بين متجه االدخال i  الخلية التي فازت به.  

مع تقدم عملية التدريب يتم تقليص معامل التعلم ومقدار نصف القطر الذي يحـدد عـدد                
  .د التكرارات على طول المدة المحددة مقاسة بعدالخاليا المتجاورة، اعتماداً

  
 [2] خطوات العمل في شبكة التنظيم الذاتي  5-1-2

  -:بالخطوات اآلتية) العنقدة(يتضمن استخدام شبكة التنظيم الذاتي لتمييز االنماط المتشابهة 
  تحديد معمارية الشبكة العصبية  5-1-2-1
  تهيئة مصفوفة االوزان ومن ثم إجراء عملية التعيير لهذه المصفوفة  5-1-2-2
  تهيئة بيانات التدريب وتحويلها الى بيانات قياسية  5-1-2-3
لعصبية حسب الخوارزمية المخصصة لها والحصول على نتائج        اتدريب الشبكة     5-1-2-4

  ).العنقدة(التصنيف 
  

 [2] تحديد معمارية الشبكة العصبية 5-1-2-1

وال تتم فـي هـذه       تتم عملية تغذية الشبكة العصبية بالبيانات من خالل طبقة االدخال،         
الطبقة أية عملية حسابية على البيانات المدخلة اليها، وعدد الخاليا فيها يساوي عدد عناصـر               

  .أي بعدد االنماطمتجه االدخال 
فعدد الخاليا فيها يكون مساوي لعـدد االصـناف       ) الطبقة التنافسية (أما طبقة االخراج    

  .م تنفيذ الشبكة ببعد واحدزها وممكن أن يكون أكثر من ذلك، وقد تيالمراد تمي
  

 [2]تهيئة االوزان  5-1-2-2

  -:تم في هذا البحث االعتماد على طريقتين في تهيئة االوزان
 .[1..0]تهيئة عشوائية وهي أعطاء األوزان قيماً عشوائية صغيرة ما بين  )1
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انات تهيئة ثابتة بقيم وسطية للمدى الذي يمكن ان تتمثل فيه البيانات المدخلة، فمثال البي              )2
لـذلك فـان    ،]0..1[المدخلة للشبكة ستكون قيمها بعد عملية التغيير محصورة ما بين           

 كقيمة وسطية للمدى المحصور بين      0.5االوزان في هذه الحالة ستحمل جميعها القيمة        
[0..1].  

  .وقد أجريت عدة اختبارات لمعرفة الفرق بين الطريقتين
  

   الى بيانات قياسيةلهايتهيئة بيانات التدريب وتحو   5-1-2-3

جراء عملية تدريب الشبكة يتم في البداية تحويل البيانات الى بيانات قياسـية             إلغرض  
، فبيانات االدخال التي هي بيانات      )Normalization(وذلك من خالل إجراء عملية التعيير       

 قيم  ية الى تحويل القيم النص  نصية وهي بيانات بعيدة عن قيم االوزان المثالية للشبكة لذلك يتم            
باسـتخدام  ) 1و 0( االسكي كود ثم إجراء عملية تعيير البيانات الى قيم رقمية تتراوح بـين            

 [2]:القانون التالي

∑
=

=

=
n

1i

2XiI

I/XX
  

  هي عدد البيانات  nحيث 
  تمثل قيمة االدخال   xو 

  في متجهـات   (magnitude)عملية التعيير ضرورية للتخلص من احتمال وجود قيم عظمى          
اإلدخال واألوزان والتي تؤثر بشكل كبير في عملية حساب مستوى التفعيل التي تـتم لتحديـد                

  [2].الخلية الفائزة
  

 [2]  تدريب الشبكة 5-1-2-4

دربت شبكة التنظيم الذاتي حسب الخوارزمية الخاصة بها بعد وضـع قـيم ابتدائيـة                   
وضع قيم ابتدائية لمعامـل الـتعلم       لمقدار نصف القطر المحدد لعدد الخاليا المجاورة، وكذلك         

، تم تحديد شروط التوقف المتمثلـة بأقـصى عـدد    [0.9.…0.1]الذي ياخذ قيماً صغيرة بين  
 يجب أن التي) Tolerance Distance(لدورات التدريب وقيمة المسافة االفتراضية المحتملة 

ل الـتعلم والمـسافة      مجموعة من القيم لعدد دورات التدريب ومعام       تحققها الشبكة، وذلك بأخذ   
   .االفتراضية
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 ]One Rule ]3خوارزمية   -6
منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بدأ العمل في توظيف خوارميات التـصنيف             

وتـم   وأخذ خصائص القوة لكل خوارزمية واستخالص نماذج تجمع بين تلـك الخـصائص،            
ـ زماستخدام هذه النماذج في مجاالت متعددة تتراوح بين الخوار         ات الجينيـة واالحتمـاالت     ي

من الخوارزميات التي تم العمل بها منـذ بدايـة التعامـل مـع              ) 1R(خوارزمية   المشروطة
أي خاصية واحدة تكفي ) One Rule  1R(خوارزميات التصنيف وجاءت تسمية الخوارزمية 

اذا تـم اختيـار     ) Filter(بوصفها نمـوذج تـصفية      ) 1R(تعمل خوارزمية   .لصياغة نموذج 
 في البحث والمعالجة    اًين الخوارزمية، اما اذا كان عمل الخوارزمية محدود       وصائص قبل تك  الخ

هدف الخوارزمية هـو     ).Wrapper(ا نموذج تغليف    هواختيار الخصائص عندها تعمل بوصف    
الحصول على تصنيف دقيق من خالل تقليل عدد الخصائص لمجموعة البيانات االصلية ومن             

 [4].عة جزئية مجموثم الحصول على افضل

ولكـل  ) 1R( على خاصية واحدة تسمى       اعتماداً مجموعة من القوانين  ) 1R(تبني ال   
 مدى للخاصـية    أعلىخاصية في مجموعة البيانات وذلك من خالل تقسيم الخصائص واختيار           

  .واستعراض معظم المجاميع المرتبطة بهذه الخاصية المفردة
ار مـن خـالل مجموعـة       رشجرة الق بتوليد مستوى واحد من     ) 1R(تقوم خوارزمية   

قوانين والتي بمجموعها تعمل على اختيار خاصية معينة، ومن خالل نظـرة بـسيطة لهـذه                
 [4].الخاصية ويتم االخذ باسباب دقيقة لعدد من المهام لصياغة هيكل البيانات

 [12][9] ]2[:االتي بالشكل One Rule خوارزميةويمكن تلخيص عمل 

    البياناتفي قاعدة   Aلكل خاصية )1
   قاعدة على هذا النّحونكون A  ضمن الخاصيةAVلكل قيمة )2
  من قيم الخاصية المختارة يعود الى نفس القيمة  كّل صنفتكرارات  حساب عدد 2-1 
  مةتكرراً من بين االصناف التي تعود الى نفس القي         علىاأل fCالبحث عن الصنف      2-2 

  المختارةمن قيم الخاصية

AVA عندما لخاصيةللقيمة ضمن ا   قاعدة تعين الصنف     نكون  2-3   وذلك بحـساب    =
  :بتطبيق القانون التالي لقيمة خاصية الصنفنسبة الخطأ 

   للصنف الخاصا     العدد االكثر تكرار_  صةالخا لجميع االصنافعدد التكرارات الكلية =  نسبة الخطأ

  الخاصيةنفس  ضمن  معينةلقيمة                   ضمن نفس الخاصية معينة قيمة                   ب

            ---------------------------------------------------  

   ضمن نفس الخاصية معينةقيمةبعدد التكرارات الكلية لجميع االصناف الخاصة               

  تكرار لكل قيمة من قيم الخاصيةنهاية  )3
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ة الخطأ لكل خاصية بقاعدة البيانات التي تساوي مجموع نسبة الخطأ لكل            بحساب نس  )4
  ).Attribute( لنفس الخاصيةالقيم 

  .نهاية لكل تكرار بالخاصية )5
  . التي تمثل أقل نسبة خطأ للخاصية One Rule  أختيار القاعدة )6

  

  ]One Rule ]13ي خوارزمية  فمعالجة الخصائص الرقمية 6-1

 تحتوي على قيم عددية ، على سبيل المثال أفـرض  لقاعدة البيانات اذا كانت إحدى الخصائص
  :ان درجة الحرارة والمخرجات كانت كما يلي

85 83  81 80  75  75 72  72  71  70  69 68 65  64  Temperature  
No Yes Yes No Yes Yes Yes No No Yes Yes  Yes No  Yes Outcome  

  . مجاميع استناداً الى تغيير النتائج8ممكن تقليص الجدول الى 
85 83  81 80  75  75  72  72  71  70  69 68 65  64  Temperature 
No Yes Yes No Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes No Yes Outcome  

 
  

 72لكن ينتج عن هذا مجموعة عمل معقدة، وتبقى هناك مشكلة عندما تكون درجة الحـرارة                
 عـن   لذا بـدالً  صحيحة لكن لكل قاعدة شواذًيجتين النتلتاوك No  ومرةYesلها قيمتين مرة 

هو جعل الحدود أو تركيبها بحيث ضمن أي        ) الحيلة أو االلتفاف االعتيادي   (التغيير االعتيادي   
لكـن النتيجـة الرئيـسة      ). Yes   ، No( مـن    في كل مجموعة قد تكون هنالك نتائج مختلطة       

حد أدنى محدد لعدد االحتمـاالت      ) أو تملك على االقل   (في المجموعة لها على االقل      ) الغالبة(
  [13]. افرض ان التقسيم يكون على اساس ثالثي للمجموعة)  االمثلة(

85 83  81  80  75  75 72  72  71  70  69  68  65 64  Temperature 
No Yes  Yes  No Yes  Yes  Yes  No No Yes  Yes  Yes  No Yes  Outcome 

  

لكن الخامس هـو    ) Yes قيم   3(ول اربع قيم تحوي على الحد االدنى من االكثرية          أن  إحظ  نال
باالمكان استبدال االرقـام    يكون   وبهذا، ولذا باالمكان ان ينضم الى تلك المجموعة         Yesايضا  

، جميـع  coolبـ ) 70-64(االن بقيم اسمية، لهذا االرقام ممكن ان تستبدل في اول مجموعة          
وجميع االرقام في المجموعة الثالثة بــ    mild بـ ) 75-71(لمجموعة الثانية االرقام في ا

hot.[13]  
 لذا باالمكـان    Yesأخيراً الحظ ان قرار االكثرية في كل من المجموعتين االولى والثانية هو             

  :يأتيدمج تلك المجموعتين النتاج نهائي وكما 
85 83  81  80  75  75  72  72  71  70  69  68  65  64  Temperature 
No Yes Yes No Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes No Yes outcome 
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  :األتيةوالذي يذهب بنا أو يقودنا الى القواعد 
فـان النتيجـة   ) 80 و 75المعـدل لالرقـام   ( 77.5  درجة الحرارة اقل أو تساوي كانتاذا 

outcome ) حاالت10 أخطاء من أصل 3تكون (  
  ).حاالت 4  خطا من No ) 2=فان النتيجة  77.5   من درجة الحرارة اكبر كانت اذا 

ض االحيان قـد    ععلى اية حال في ب     ،حالة) 14( من اصل    االخطاء خمسة مجموع   نوبهذا فا 
ـ  فائدة اكثر لك عند بقائها في ثالث مجاميع طبيع         اتفضل بأن ال تفعل ذلك الدمج وقد تبدو ذ         ة ي

  .[13]المظهر 
  
 ]10[ اء العملية الجراحيةتصنيف حالة المريض بعد اجر  6-2

 يلجؤونمع تزايد التكاليف الباهضة للعمليات في المستشفيات ،فان العديد من المرضى            
 نوعية الرعاية الصحية المقدمـة للمـريض،      ة  الى تقليل النفقات غير الضرورية بدون خسار      

حيث ان المستشفيات تنفق االموال على تدريب واسكان العـاملين وذلـك لغـرض مراقبـة                
  .المريض بعد الجراحة

الـى ان    )التعافي المؤقـت  (في غرفة    وبعد إجراء العملية الجراحية للمريض يوضع     
 أمـا   ،من المستـشفى  الى اماكن مختلفة    ال المريض    وبعد ازالة التخدير يتم ارس     .تستقر حالته 

مستـشفى السـتكمال   أي الكمال العالج أو التمام اجراءات اخرى ويمكن نقل المريض الـى          
أو ينقل الى وحدة العناية المركزة اذا استلزمت         .ءات العالج مع امكانيات التدخل السريع     اجرا

وقد يتم إحالة المريض الى المنزل بالنسبة للمرضـى ذوي الجراحـة            . الحالة للعناية الخاصة  
  .البسيطة

لغرض انجاز اجراءات قرار وضع المريض في مكان ما بعد إجراء العملية ، يمكـن               
هي  احتماالت   ةونتائج من ثالث  ) الفحوصات( عصبية تتعامل مع المعلومات الحيوية     البدء بشبكة 

ا البرنـامج   المنزل واذا تم التدريب على هـذ       -3  المستشفى،-2  ، وحدة العناية المركزة   -1
م المستشفى البالغ الفريق الطبي بان المريض يمكن        اوباستمرار مراقبة المريض وتحديث نظ    

  .نقله من مكان آلخر
  

 عينة البحث- 7
قبل البدء بعرض النتائج المستحصلة من تطبيق خوارزميات التصنيف البد من وصف            

يث تم أختيار مجموعة بيانات بعد الجراحة التـي تـضم           ح استخدمت في البحث     البيانات التي 
) قيماً( لكل خاصية بوصفها     وقد تم االعتماد على القيم    ،  )1(الموضحة في الجدول    الخصائص  

 يوضـح   :األتـي صـناف والجـدول     ال الصفات االخرى، وتمييز ا    فضالً عن صنيف  لدعم الت 
  .]11[ من والتي أخذت مجموعة بيانات بعد الجراحة
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   يوضح مجموعة بيانات بعد الجراحة:)1(جدول 
  

  القيم  )الفحوصات السريرية( الخصائص
ـ ب قاسة م درجة حرارة المريِض الداخليةِ     ةالدرج

  يةالمئو
  

اكبـر  (، وسط   )37 ناكبر م (مستوى عال   
، مـستوى   )37اقـل مـن    و 36 أو يساوي 
  )36أقل من( منخفض

  

 ةالدرجب مقاسةدرجة حرارة المريِض السطحيِة     
   ةالمئوي

  

اكبر (، وسط   )36.5اكبر من ( مستوى عال 
 ،)35أقـل أو تـساوي       و 36.5 أو يساوي 
  )35اقل من (منخفضمستوى 

  

 كدرجـة  مقاسـة إشباع أوكـسجيِن المـريِض      
  L-O2مئوية

  

أكبر أو  (، جيد   )98أكبر أو تساوي    (ممتاز  
  ،)98أقل من  و90تساوي 

أقل من   و 80اكبر أو تساوي     (جيد نوعاً ما  
  )80أقل من(، سيئ )90

  

  ):L-BP (أخر قياس لضغط دم المريض
  

اقـل  ( وسط   ،)130أكبر من    (مستوى عال 
، )90 أكبـر أو تـساوي     و 130أو تساوي   

  )90أقل من (منخفصمستوى 
  

ارية درجة حرارة المـريض الـسطحية       استقر
Surf-STBL 

Stable,mod-stable,unstable 

-COREاستقرارية حرارة المريض االساسية 
STBL 

Stable-mod-stable,unstable

 BP-STBL Stable-mod-stable,unstableاستقرارية ضغط الدم للمريض 

  قيمة عددية  Comfort  لخروحراحة المريض عند ا
  وحدة العناية المركزة  I  يصقرار التشخ

S الرجوع الى المنزل  
A البقاء في المستشفى    

 والذين يبين الخطوات كافة التي يمر       األتيولفهم عمل البرنامج المصمم يمكن مالحظة الشكل        
  .بها البرنامج وصوالً الى النتائج
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   مراحل عمل النظام:)2(شكل 

  

  

  

  

  

نتيجة التصنيف من 
 لتنظيم الذاتيخوارزمية ا

جدول معلومات المرضى  بيانات
الرئيسي

 جدول تاريخ المرضى

 جدول الفحوص المختبرية

جدول العوامل أو الفحوصات بعد 
العملية

Post 
Operative.mdb

 التصنيف

 نظيمشبكة الت

وحدة العناية المركزة بقاء في المستشفى رجوع إلى 
 المنزل

 Oneخوارزمية 
Rule 

إيجاد أفضل 
 خاصية

  مجموعة قواعد
Rule1, Rule2, Rule3, Rule4 

خزن القواعد في 
 XMLملف نوع 

تغيير ملف تاريخ المرضى 
 اعتمادا على قرار التصنيف

بيانات المرضى بعد 
 الجراحة

بيانات المرضى بعد 
 الجراحة



 هير عبد داؤدس

208 

  مكونات النظام   -8
يتالف النظام من مجموعة من االجراءات البرمجية والعديد من الملفات الدائمة وملفات بيانات             

  مساندة ومؤقتة تستحدث اثناء التنفيذ 
  ملفات النظام •

 والتي تحتوي على Ms Access 2000تم تصميم قاعدة المعلومات الخاصة بالنظام باستخدام 
  :الملفات االتية

 الرئيسة التي يتميـز بهـا النظـام         من اهم المالمح   : الشخصية معلومات المرضى ملف   )1
المريض ويضم الملف    يضم معلومات كاملة عن   المقترح هو اعتماده ملف بيانات رئيس       

 كما موضح   الخ...مجموعة من الحقول تشمل رقم المريض، اسم المريض، تاريخ الميالد         
 .)1( في الملحق )2(الجدول رقم  في

  :اريخ المرضىملف ت )2
 وحـدة العنايـة     إلىيضم الجدول مجموعة حقول تضم معلومات عن المريض عند انتقاله           

عند خروجه من المستشفى كما موضـح فـي         عند إجراءه عملية جراحية أو      المركزة أو   
  ).1(في الملحق ) 3(الجدول الملحق 

  ملف الفحوصات المختبرية  )3
  يجريها المريض عند دخوله المستـشفى        التي   يضم معلومات عن الفحوصات المختبرية    

  ).1( في الملحق )4(الجدول  كما موضح في العملية الجراحية إجراءهأو قبل 
  ملف العوامل أو الفحوصات بعد العملية )4

التـي  ) العوامل الحيويـة  (هذا الملف يتضمن مجموعة من الحقول تضم أهم الفحوصات          
 تشخيص الطبيب كما موضح في الجدول        العملية الجراحية مع   إجراءيجريها المريض بعد    

  .)1( في الملحق )5(
  

  :شاشات النظام  -9
 إدخـال تظهر الشاشة الرئيسة للنظام التي تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور فعند             

لنظام التي تتكون مـن   بقية شاشات اإلىاسم المستخدم وكلمة المرور صحيحة يتم االنتقال   
  :اآلتيةالفعاليات 

   البياناتخالإدشاشة  )1
  عنفضالً البيانات الضرورية للمريض التي تكون مدونة في بطاقة الدخول إدخال     يتم

 العملية إجراءالتي يجريها المريض عند دخوله المستشفى أو قبل الفحوصات المختبرية 
  .)3(لشكل كما موضح في االجراحية 
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  )تبرية للمريضالشخصية، الفحوصات المخ( شاشة ادخال معلومات :)3(شكل 

  

  
   حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية:)4(شكل

  

العوامـل  (أخذ مجموعة مـن الفحوصـات         تم  للمريض    العملية الجراحية  إجراءبعد   )2
  من المرحلة التالية للمريض تم استخدام      وللتأكد) 4(موضحة في الشكل    وهي  ) الحيوية

ـ  تـم خزنهـا     )Patterns (األنماطن   وباالعتماد على مجموعة م    تنظيم الذاتي شبكة ال
تـم  ) Symptoms(لعدد من المرضى الذين اجروا عمليات جراحية تمثـل العوامـل          
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 وحدات إدخال    أفضل شبكة تتكون من ثمانية     إنتدريب عدد من الشبكات عليها ووجد       
 ،L_Score،  L_Surf، L_O2،L_Bp ، Surf_Stbl، Core_Stbl( تمثــــل

BP_Stbl, Comfort( خاليـا   3 نافسية تمثل طبقة االخراج تتكـون مـن  مع طبقة ت
والبقـاء   S  المنزل بالرمز  إلى والرجوع   Iتمثل وحدة العناية المركزة بالرمز    متسلسلة  

 )5(كما موضح في الشكل   Aفي المستشفى بالرمز

 
   الذاتينظيم الت شبكة:)5(شكل 

  

 وقد دربت 90 عددها  (Patterns)مجموعة من النماذجوتم تدريب شبكة التنظيم الذاتي على 
الشبكة باوزان وقيم مختلفة وقد وجد أفضل عدد دورات تـدريب كمتغيـر شـروط التوقـف              

ونصف القطر المحدد لعدد     0.02وقيمة المسافة االفتراضية    ) 0.5(ومقدار تعلم هو    ) 300(هو
كمـا موضـح فـي    مسافة االقليدية فضل دالة تجاور هي دالة ال  أوأن   1الخاليا المتجاورة هو    

  ).6(الجدول 
  

 توضيح نتائج تنفيذ خوارزمية التنظيم الذاتي: )6(جدول 

  نسبة النجاح  دالة التجاور  مسافة افتراضية محتملة  نصف القطر  عدد الدورات  معامل التعلم
  %75  المسافة االقليدية 0.02  1  600 0.5
  %80  المسافة االقليدية  0.02  1  300 0.5
  %75  المسافة االقليدية 0.002  1  1000  0.6
 63% المسافة االقليدية  0.002  1  700 0.6

LCORE  

LSURFRF 

LO2 

LBP 

SURFSTBL 

CORESTBL

BPSTBL

COMFORT

I 

S

A
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  One Ruleشاشة خوارزمية  )3
التي يجريهـا المـريض بعـد العمليـة         ) الخصائص(لغرض معرفة أي من الفحوصات      

 إلىالذهاب  ( صياغة هيكل البيانات  كانت سببا في    والتي  ) 1( رقم   والموضحة في الجدول  
 One Ruleتم تطبيـق خوارزميـة    )ء في المستشفى، وحدة العناية المركزة، البقاالمنزل

  )6( وكانت النتائج التي تم الحصول عليها موضحة في الشاشة 6في الفقرة الموضحة 
 كانت سبباً في نتـائج      الخروج عند   راحة المريض إن  من تطبيق الخوارزمية    حيث يتضح   

  .التصنيف وذلك النها تمتلك أقل نسبة خطأ

  
  One Ruleنتائج تطبيق خوارزمية ) 6 (كلش

  
  .وحدة تحويل المريض إلى أماكن أخرى )4

 فـإذا كانـت   One Rule    بعد تحديد المرحلة التالية للمريض باسـتخدام خوارزميـة   
التصنيف التحويل إلى وحدة العناية المركزة أو الرجوع إلى المنزل أو البقاء في المستشفى              

 اسمه فإذا كان رقم المريض موجود تظهر شاشة يتم فيها           يتم البحث عن رقم المريض أو     
مع إمكانية اختيار نوع الحالـة      ) 7(عرض معلومات عن المريض كما موضح في الشكل         

) 8( وحدة العناية المركزة تظهر شاشـة        إلىفي نفس الشاشة فعند اختيار إدخال المريض        
الوحـدة ومالحظـات    التي يتم فيها إدخال معلومات عن تاريخ الـدخول واسـم طبيـب              

ويتم حفظ التغييرات في ملف تاريخ المرضى وهكذا الحال عند اختيار بقية             الخ  ...الطبيب
 .الحاالت
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   عرض معلومات عن مريض موجود:)7(شكل 

  

  
   إدخال المريض إلى وحدة العناية المركزة:)8(شكل 

  
  

  One Rule  خوارزميةتوضيح نتائج  -10
 من تطبيق خوارزميـة التـصنيف علـى         إليهام التوصل   يمكن توضيح النتائج التي ت    

 : المرضى بعد إجراء العملية الجراحية بهذه الخطوات)العوامل الحيوية(الفحوصات 
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 الخصائص لتكوين أفضل قاعدة لمجموعة البيانات حيث خاصية رقم          اختيارفي البداية تم     )1
قـرار   خاصـية   لبيانات،   لقاعدة ا  األساسي تمثل المفتاح    ألنهاالمريض ال يتم اختيارها     

 وهي تمثل طبقة اإلخراج الناتجة مـن        لتصنيفا تمثل مجاميع    ألنهاتختار  لتشخيص ال   ا
                                   .ختيارهاايتم  الخصائص الثمانيةالـ  بقية أما ،تطبيق شبكة التنظيم الذاتي

   .)1(لقيم المتميزة لكل خاصية كما موضحة في الجدول ندرج ا )2
 تكرارا لكل قيمة متميزة في الخاصية باسـتخدام قـيم التـصنيف             األعلىنجد التصنيف    )3

)  Iالمركـزة ، العناية A ، المستشفىS المنزل(مريض بعد العملية والتي هي لتشخيص ال
 حرارة المريض السطحية    درجة اإلدخال خاصية   نأخذ لإلخراجعلى سبيل المثال بالنسبة     

 البقـاء فـي   التي تمثـل (A  صنفحالة من  42  هناكن  فاmid=  إحدى قيمهاونأخذ
وحالـة واحـدة مـن      ) المنـزل  إلىالرجوع   ( Sحاالت من مجموعة    ) 5( ،)المستشفى
 مجـاميع  ل  تكـراراً  األكثرولهذا التصنيف    ،التي تمثل وحدة العناية المركزة     Iمجموعة  

  .A [12] التصنيف هو
   midعندما القيمة تساويدرجة حرارة المريض السطحية لخاصية نسبة الخطأ 

  

        mid=القيمة العدد االكثر تكراراً للصنف عندما –  mid عندما القيمة تساوياألصناف العدد الكلي لظهور
  mid  تساوياألصناف عندما القيمةالعدد الكلي لظهور 

=
48

4842 −= 
48
6  

 ونكرر نفس العملية لبقية المجاميع بالنسبة لخاصية درجة حرارة المريض الـسطحية عنـدما             
 هو  Sومن صنف    10 هو   A  صنففان عدد الحاالت من       High =)القيمة ( المجموعة تكون

  . هو صفرI ومن صنف 3
 هوالخطأوان نسبة  10 تكرارا هو األكثرلذلك فان التصنيف 

13
1310 − =

13
3  

 فـان عـدد الحـاالت   Low  = عندما القيمـة درجة حرارة المريض السطحية  فيما يخصو
   لذلك فان 1   هو I ومن صنف 6 هو Sومن صنف  12هو  A  من مجموعة  )األصناف(

 التي تـساوي    Low= عندما القيمة    نسبة الخطأ لدرجة حرارة المريض السطحية     
19

1912 − 

=
19
7 

لخاصية درجة حرارة المريض السطحية     لجميع القيم التي تعود      األخطاءنحسب مجموع    )4
)Low, High, Mid( وتساوي 

48
6+

13
3+

19
7  

  .ات في مجموعة البيانلبقية الخصائص  3نكرر الخطوة  )5
 [12].أقل نسبة خطأ تصنيف باالعتماد على الخاصية التي تحتوي على قواعدنكون  )6
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  One Rule خوارزمية تدريب قواعد التصنيف الناتجة من-   11
 تـم   One Attributeوباالعتماد على خاصية واحدة) 6(من خالل نظرة الى الشكل 

 حيـث تـم   One Ruleزمية تصنيف مجاميع البيانات الى أصناف والناتجة من تدريب خوار
إستخالص مجموعة قواعد لغرض بناء نموذج تصنيف عليها حيث تم خزن قواعد التـصنيف              

وممكن توضيح قواعد التصنيف التي . لغرض تصنيف البيانات المستقبلية   Xmlفي ملف نوع
فـي الجـدول      Comfortبعد العمليةتم التوصل اليها باالعتماد على خاصية راحة المريض 

  :تياأل
  One Rule قواعد التصنيف الناتجة من تعليم خوارزمية :)7(جدول 

If Comfort >  or = 1 And Comfort <6 Then Diagnosis Is ARule 1
If Comfort >  or = 6 And Comfort < 10 Then Diagnosis Is S Rule 2 
If Comfort >  or = 10 And Comfort <15 Then Diagnosis Is ARule 3
If Comfort >  or = 15  Then Diagnosis Is SRule 4

  

 1 أكبـر أو تـساوي   الخروج اذا كانت راحة المريض عند       اعاله   نالحظ من الجدول  
واذا كانـت راحـة      البقاء في المستشفى   بعد العملية  فيمكن تصنيف حالة المريض      6واقل من   
الرجوع  حالة المريض بعد العملية       تصنف 10 وأقل من    6 أكبر أو تساوي     بعد العملية المريض  

 تصنف 15 وأقل من  10 أكبر أو تساوي     الخروج، اما اذا كانت راحة المريض عند        الى المنزل 
 أو اكبر   العملية بعدأما اذا كانت راحة المريض       البقاء في المستشفى  حالة المريض بعد العملية     

  .ل فتصنف حالة المريض بعد العملية الرجوع الى المنز15تساوي 
 على مجموعة من البيانـات  دريب بعد التOne Ruleوقد تم اختبار عمل خوارزمية 

 وبـذلك   90 حالة تصنيف صحيحة من أصل       81عطت نتائج   أباالعتماد على القواعد اعاله و    
 التي تمثل عدد البيانات المصنفة بشكل صحيح علـى عـدد   One Ruleفان دقة خوارزمية 

  .%90 تكون 100 في البيانات الكلية
  

  :االستنتاجات
 إزالـة  إلـى  أدى One Rule ربط نتائج الشبكة العصبية بخوارزميـة التـصنيف   إن )1

التناقض والتشويش الموجود في البيانات من خالل تقليل الخصائص إلى خاصية واحدة            
  .لصياغة نموذج تصنيف دقيق

ج كانت أدق مـن النتـائ    One Rule خوارزمية الناتجة من تطبيق نتائج التصنيف إن )2
 هـي  One Rule خوارزميـة  دقة الن التي تم الحصول عليها من شبكة التنظيم الذاتي

 %.80هي  بينما كفاءة شبكة التنظيم الذاتي % 90
 لـه    التنقيب  ربطها مع خوارزميات   إن إذللشبكات دور مهم في خوارزميات التصنيف        )3

 .كبيرة في جعل نموذج التصنيف قوي ودقيق فائدة 
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 One Ruleة واحدة تم تصنيف مجاميع البيانات في خوارزميـة  باالعتماد على خاصي )4
تـم تـصنيف    فقد   التنظيم الذاتي  شبكة مجموعة قواعد أما بالنسبة ل     استخالصوذلك بعد   

 .البيانات باالعتماد على جميع الخصائص
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  )1(الملحق 
  ملف معلومات المرضى الشخصية:)2(جدول

  الوصف نوع البيانات اسم الحقل

Patient_No Number رقم المريض 

SName Text الثالثي  اسم المريض  
FName Text  اللقب  
Date_Of_Birth Date/Time  تاريخ الميالد

sex logical الجنس  
Home_Add Text العنوان 

State_of_Origin Text الحالة االجتماعية 

Occupation Text المهنة  
Phone Number رقم الهاتف 

Name_of_Sponsor Text اسم الضامن 

Add_of_Sponsor text عنوان الضامن 
  

   ملف تاريخ المرضى:)3( جدول

 اسم الحقل نوع البيانات  الوصف
Number Patient_No  رقم المريض

Number Case_Ref_No  رقم فحص المختبر
Text Admission_Status   المستشفىإلىحالة الدخول 
Date/Time Date_of_Admission   المستشفىإلى  تاريخ الدخول
Text Name_of_Doctor  المعالج اسم الطبيب

Text Doctors_Diagnosis  تشخيص الطبيب
Date/Time Date_of_Surgery  تاريخ إجراء العملية الجراحية

Date/Time Date_of_Icuتاريخ الدخول الى وحدة العناية المركزة 
Memo Note _of_Doctor  مالحظات الطبيب

Date/Time Date_of_Discharge  الخروج من المستشفىتاريخ 
 Text Status_Upon_Discharge  الحالة عند الخروج
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   ملف الفحوصات المختبرية:)4(جدول 

  أسم الحقل  نوع البيانات  الوصف

 Number Lab_Ref_No  رقم فحص المختبر
 Number Patient_No  رقم المريض
 Text Blood_Group  صنف الدم

 Rh Text RhFactorعامل 
 Text Allergy  الحساسية

  

  

   ملف الفحوصات بعد العملية:)5(جدول 

  أسم الحقل  نوع البيانات  الوصف

Number  Patient_No  رقم المريض

Text L_Score  درجة حرارة المريض الداخلية

Text L_Surf  درجة حرارة المريض السطحية

Text L_O2  تشبع االوكسجين

Text L_Bp  الدمأخر قياس لضغط 

 Text Surf_Stbl استقرار درجة حرارة المريض الخارجية
Text Core_Stbl  استقرار درجة حرارة المريض الداخلية

Text Bp_Stbl  استقرار ضغط الدم

Number Comfort  راحة المريض عند الخروج

Text Postoperative_patient  حالة المريض بعد الجراحة

  


