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چکیده
دنیای مدرن در واقع دنیای داده گراست و روزانه در هر زمینه ای مقدار زیادی داده ذخیره سازی می شود .با استفاده از داده های مناسب و
علم داده کاوی می توان از این داده های حجیم ،اطالعات مناسبی را برای پیش بینی وقایع آینده کشف کرد .کشف قوانین انجمنی ،یکی از
روش های مهم و پرکاربرد علم داده کاوی برای کشف دانش نهفته در دادهها است که با کمک آن می توان وابستگی های مفیدی در داده ها
کشف کرد .در این مقاله داده هایی از دانش آموزان ابتدایی و دبیرستانی در زمینه استفاده از تلفن های همراه و مشکالت جسمانی از قبیل
سردرد و  ...جمع آوری شده است .سپس با استفاده از تکنیک های داده کاوی روابط معناداری بین مدت زمان مکالمه و عوارض ناشی از آن
بین دانش آموزان بدست آورده شده است.

کلمات کلیدی
داده کاوی ،تلفن همراه  ،کشف قوانین انجمنی.
شناسان و محققان ،عرصه های پژوهشی تازه ای فراهم آورده است.در واقع می

 -1مقدمه

توان گفت تلفن همراه به عنوان یکی از اعضای بدن انسان ها شده است .

عصر حاضر را می توان تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست  ،عصری که

انسان ها بدون توجه به ضررات استفاده از این وسیله به صورت تصاعدی استفاده

بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به داشتن اطالعات و برقراری ارتباط

از آن را گسترش می دهند .

میداند .بشر به دنبال تسریع در ایجاد ارتباطات مختلف و پیشرفته می باشد.

مجاورت در ایستگاه تلفن  ،تماس های تلفنی و پیامك های تلفنی و

تلفن های همراه به عنوان یك رسانه ارتباطی ،نسبت به سایر رسانه های

مجاورت در کنار افرادی که از تلفن همراه استفاده می کنند باعث ایجاد یك

جمعی ،رشد برق آسایی داشته اند و گسترش آن هم عمدتا به همین دهه اخیر

سری امواج الکترو مغناطیسی می شود  .در کل ،هر گونه اثری که تشعشعات

بر میگردد اما با همین عمرکوتاه ،تأثیرات تلفن همراه بر مناسبات فردی و

مایکرویو ،مانند امواج ساطعشده از گوشیهای تلفن همراه ،بر انسان میگذارد،

اجتماعی آن قدر برجسته و قابل اعتنا است که برای جامعه شناسان ،روان

از نوع گرمایی است .گرمای این تشعشعات از امواج رادیویی به وجود میآید که
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میتواند در بافتهای زیستی نفوذ کند که در واقع با گرم شدن عادی بدن کامال

که یك تحقیق آماری که نتایج خوب بودن یا بد بودن را در پی داشته است که

متفاوت است .در گذشته تحقیقاتی در زمینه تاثیر امواج تلفن همراه بر روی

نتایج صورت گرفته نشان دهنده عمق دادن به روابط می باشد اما باعث به وجود

انسانها صورت گرفته است.

آمدن روابط جدید نمی شود ].[1

در سال  2001تحقیقاتی با عنوان به خطر افتادن سالمتی در استفاده از

در سال  2014تحقیقاتی با عنوان آیا همه امواج تلفن همراه تاثیرات بدی

تلفن همراه صورت گرفت  ،در این مقاله قید شده است که دولت انگلستان

دارد صورت گرفت  .که محقق دلیل انتخاب این موضوع را افزایش تصایدی

گروه کارشناس مستقلی را برای بررسی مسائل مربوط به اثرات بهداشتی تلفن

استفاده از تلفن همراه دانست  ،در این مقاله به تاثیرات دارویی پرتو های یونی

همراه و ایستگاه های تلفنی تاسیس کرد ].[4

اشاره شد شواهد نشان می دهد که زمانی که بدن انسان در معرض پرتوهای

در سال  2002یك سری تحقیقات در مورد اثرات حرارتی به وجود آمده به

یونیزه قرار می گیرد باعث ایجاد گرما در اجزای مختلف بدن می شود که برطرف

دلیل قرار گرفتن در معرض اشعه های تلفن همراه صورت گرفت که این اثرات

کردن این گرما در بعضی قسمت ها مانند قرنیه چشم ساده نمی باشد و ضرراتی

حرارتی باعث به وجود آمدن استرس در انسان ها شده و باعث تسهیل توسعه

را در پی خواهد داشت ].[5

سرطان های سر می شود  .نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد

دکتر مرتضوی اطالعاتی را بر روی دانش آموزان و دانشجویانی که از تلفن

که با قرار گرفتن چند بار انسان در طی یك دوره زمانی طوالنی ،به دلیل آسیب

همراه استفاده می کردند انجام داده است و تغییرات در پارامترهای بیولوژیکی

رساندن به بافت مغز به یك خطر بهداشتی منجر شود ].[3

آن ها مانند ضربان قلب ،تنفس و فشار خون مورد بررسی قرار گرفت  .این

در سال  ، 2004آزمایشاتی بر روی افرادی در رده سنی  20تا 69سال از

پژوهش شامل دو فاز غربال گری اولیه و مرحله دوم مرحله تکمیلی می باشد

بخش هایی از سوید برای تشخیص ابتال به بیماری آکوستیك نوروم که مربوط

.این آزمایشات بر روی  700دانش آموز صورت گرفت که تنها  52نفر آن ها

به شنوایی و تومور در ناحیه های گوش می باشد صورت گرفت  .که حتی در

افراد حساس بودند و تنها  28نفر به مرحله تکمیلی دعوت شدند.

بعضی از افراد در صورت استفاده مدت زمان کم از تلفن همراه نیز حتی خطر

از این افراد خواسته شد که از یك گوشی تلفن همراه به مدت  10دقیقه

مبتال شدن به این بیماری بسیار زیاد می باشد  ،اما بیشتر موارد در صورت

استفاده کنند همه دانش آموزان به دستگاه نظارت  ICUمتصل شدند و

استفاده بیش از  10سال از این وسیله خطر ابتال به این بیماری صورت می گیرد

پارامترهای فیزیولوژیکی اساسی دقیقا ثبت شدند .ضربان قلب  ،تنفس و فشار

].[7

خون آن ها مورد بررسی قرار گرفت ].[6
در سال  ، 2005آدریانا بیانچی و جیمز ' در مقاله خود که با عنوان پیش

تاثیر فرکانس رادیویی بر روی کودکان به سه دلیل بیشتر است :

بینی روانی استفاده از تلفن همراه به چاپ رسید ،موضوع استفاده از آن را به

.1به دلیل کوچك بودن سر کودکان در هنگام مکالمه با تلفن همراه درصد

علت خطرات ناشی از آن تا حد ممنوعیت استفاده پیش برد و در این مقاله این

بیشتری از سر در معرض امواج تلفن قرار می گیرد.

موضوع پیش بینی شده است که اعتیاد به تلفن همراه مشکالت اساسی از جمله

.2به دلیل رشد سیستم عصبی و در نتیجه جذب انرژی بیشتر از طریق بافت

درونگرایی  ،کاهش عزت نفس و ایجاد مشکالت روانی را در پی خواهد داشت

سر در آن ها .

].[8

.3به دلیل پایین بودن سن این دسته از افراد مدت زمان بیشتری را تا پایان
عمر خود در معرض این امواج می باشند .

در سال  ،1383امیر حسین کاشی پایانامه خود را بر روی  ،بررسی تاثیرات
امواج گوشی تلفن همراه بر ضربان قلب  ،فشار خون و نوار قلبی انجام داد که

در این مقاله با استفاده از تکنیك های داده کاوی به کشف الگوهای معنی

این بررسی بر روی  78بیمار بستری شده در بخش های داخلی و  CCUو

دار در ب ررسی میزان تاثیرات امواج الکترومغناطیس بر روی عالئم زیستی دانش

جراحی بیمارستان بودند و  6دقیقه قبل از قرار دادن گوشی همراه بر سینه آن

اموزان مانند میزان سردرد  ،درد عضالنی  ،تپش قلب  ،خستگی  ،وزوز گوش ،

ها و  6دقیقه بعد از آن بر روی آن ها آزمایشات ضربان قلب و فشار خون صورت

مشکل تمرکز  ،میزان عصبانیت پرداخته شده است.

گرفته که با بررسی نتایج آن ها بر روی ضربان قلب که تاثیر معناداری نداشته

 -2روش پیشنهادی

اما بر روی فشار خون اندکی تغییراتی مشاهده شده است ].[2
در سال  1391نیز مژگان خوشنام تحقیقات پایانامه خود را در خصوص

این تحقیق شامل مراحل زیر است :

بررسی رابطه بین تلفن همراه و روابط اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه یزد



جمع آوری داده

انجام داد که جامعه آماری این تحقیق  ،کل دانشجویان دانشگاه یزد می باشد



پیش پردازش داده ها
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با توجه به قوانین مفیدی که با مجموعه آیتم های دوتایی پیدا کردیم

شناسایی الگوهای پرتکرار مرتبط با مدت زمان مکالمه

م شخص ا ست که میزان مکالمه با تلفن همراه  ،تاثیر به سزایی در عوارض به

( با اجرای الگوریتم های کشف قوانین انجمنی)


وجود آمده مثل سردرد  ،عصبانیت و عدم تمرکز دارد.

تعیین کالس (عارضه) برای هر رکورد با توجه به

الگوهای مرحله قبل


ایجاد مدل طبقه بندی بیزین و درخت تصمیم.

 -4-2تعیین کالس (عارضففهب برای هر رکورد با توجه



ارزیابی مدل

به الگوهای مرحله قبل
هدف دوم ما در این مقاله پیش بینی میزان عوارض با توجه به میزان مکالمه

 -1-2مجموعه داده

می باشددد .در واقع با در نظر گرفتن قانون های بدسددت آمده در مرحله کشددف

این مطالعه با هدف بررسی الگوی استفاده از تلفن همراه و اثرات آن در دانش

قوانین انجمنی صدفات مناسدب و پرتکرار را برای طبقه بندی انتخاب کردیم و

آموزان از شهرستان شیراز می باشد .

کالس هر رکورد را به ترتیب زیر مقداردهی کردیم.

داده ها مربوط به  469دانش آموز می باشددد که  235نفر از آن ها دختر و

"headache = 1 OR vertigo =1 =>"1
"sleep =1=>"2
"myalgia =1 OR fatigue =1=>"3
"palpitation =1 OR neurvesness =1=>"4
"concentration =1 OR attention =1=>"5
"tinnitus = 1OR teethpain = 1or backpain =1=>”6

 234نفر پسددر می باشددند  .مجموعا  250نفر از آن ها در مقطع ابتدایی و 219
نفر در مقطع دبیرسدتان می باشدند .دانش آموزان به صدورت تصدادفی از سده
م ن طقدده آ موزش و پرورش ا ین شددد هرسددددتددان ا ن تخدداب شدددددنددد.
برای هر دانش آموز ،پر س شنامه ای در رابطه با منابع و قرار گرفتن در معرض
میدان های الکترومغناطی سی یا مایکروویو ،فراهم شده که به برر سی الگوی

 -5-2ایجاد مدل طبقه بندی بیزین و درخت تصمیم.

اسددتفاده از تلفن همراه ،سددابقه پزشددکی و سددبك زندگی آن ها می پردازد.
عالئمی مانند سدددردرد  ،درد عضدددالنی  ،تپش قلب  ،خسدددتگی  ،وزوز گوش

با ا ستفاده از الگوریتم های طبقه بندی درخت ت صمیم  j48و نیوبیز مدل

مشکالت غلظت خونی و  ...بررسی می شود .

های خود را ایجاد می کنیم و دقت مدل را محاسبه می کنیم.

 -2-2پیش پردازش

 -3ارزیابی مدل

در ابتدا این صفات تحلیل شده و بازه های آن ها م شخص شده و گ س سته

دقت مدل در الگوریتم درخت تصدمیم  58.1در جدول  3و ماتریس اغتشداش

سازی بر روی آن ها صورت گرفته ا ست .مجموعه صفات جمع آوری شده در

در جدول  4نمایش داده شده است.

جدول  1آمده است.

دقت مدل در الگوریتم بیز  55.6در جدول  5و ماتریس اغتشددداش در

در مرحله پاک سازی داده ها در ابتدا مقادیری از آنها که فاقد مقدار هستند

جدول  6نمایش داده شده است.

را با مقادیر میانگین آنها پجایگزین می نماییم .همچنین بع ضی از مقادیری که
در رسددیدن به نتایج کمك نمی کنند حذف می کنیم مانند  :نام  ،نام خانوادگی

 -4نتایج

و...

نتایج به دست آمده به صورت نمودار برای واضح شدن ارتباط عوارض بر روی
بدن ان سان و مدت زمان مکالمه در شکل  1م شخص شده ا ست .مدت زمان

 -3-2اجرای الگوریتم های کشففف قوانین انجمنی و

مکالمه در میزان سردرد وسرگیجه تاثیر بسزایی داردو به نسبت کمتری با درد

استخراج الگوهای پرتکرار

ماهیچه وخستکی نیز ارتباط دارد .همچنین زمان مکالمه در میزان کم خوابی و

در این مرح له با اسدددت فاده از الگوریتم های کشدددف قوانین انجمنی مان ند

تپش قلب چندان موثر نمی باشددد .با توجه به شددکل عوارض یاد شددده در 40

الگوریتم  aprioriالگوهای پر تکرار مرتبط با مدت زمان مکالمه را ک شف می

دقیقه اول مکالمه تاثیر خود را نشان می دهند.

نماییم .خروجی به د ست آمده در این مرحله در حالت دوتایی به صورت جدول
 2است.
نام  :فیلدی شامل نام های دانش آموزان می باشد .این فیلد در مرحله پیش پردازش حذف شده است.
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فامیل  :فیلدی شامل فامیل هر دانش آموز می باشد .این فیلد در مرحله پیش پردازش حذف شده است.
سن{ : }7-16سن این دانش آموزها را به دو گروه زیر  11و باالتر از  11تقسیم بندی شده است.
جنس  :جنسیت دارای دو نوع دختر و پسر هستند.
 :Gradeشامل دو فیلد مقداری 1و  2می باشند.
ناحیه ) :(areaاین فیلد مربوط به ناحیه مدرسه می باشد که  4ناحیه را شامل می شود
 :Schoolشامل نام مدارس است که حذف شده است .
 :Cellمقادیر 1و  0می باشد.
 :Cellnumشامل مقادیر  3-2-1-0می باشد.
 :cellmodel2شامل مقادیر  5-2-1می باشد.
 :Cellmodelشامل مقادیر  5-4-3-2-1می باشد.
]0-30[ :Standby
 :Celltype1این فیلد شامل مدل گوشی می باشد
 :standby placeمحل های قرار گرفتن گوشی در این حالت می باشد .ناحیه کمر ،1
:Talkmodeمدت زمان مکالمه []0-660
ناحیه سینه  ،2سایر  3می باشد.
 :Talkplaceروی گوش مقدار  ، 1روی سینه مقدار  2می باشد.
 :headacheبه سردرد مبتال می شود یا خیر.
 :headachecountاین فیلد شامل ساعت های می باشند که سردرد دارند.
:vertigoآیا سرگیجه دارند یا نه ؟
 :headacheareaاین فیلد شامل ناحیه ای می باشد که سر درد دارند.
 :vertigocountمیزان سرگیجه چند ساعت می باشد
 :typebetterشامل محلی که بعد استفاده نکردن بهتر می شود
 :sleepاین فیلد شامل مقادیر  0و یك می باشد .
 betterبا استفاده نکردن از تلفن همراه بهتر می شود یا خیر؟
 :myalgiaدر واقع درد ماهیچه می باشد.
 :typeworstشامل نوع می باشد
 :palpitationتپش قلب دارد یا خیر.
 : worseوخیم تر و بدتر شدن شامل مقادیر 1و  0می باشد
 :tinnitusوزوز گوش دارد یا خیر.
: ]0-60[ Sleepcountمیزان خواب در ماه می باشد  .که به دسته های  10تایی تقسیم
 :fatigueخستگی دارد یا خیر
شده اند.
 :concentrationتمرکز و عدم تمرکز
 :neurvesnessعصبانیت یا عدم عصبانیت
 : backpainمبتال به کمردرد هستند یا خیر؟
 :attentionتوجه و عدم توجه
جدول (1ب  :مجموعه صفات جمع آوری شده
Min-sup
0.4
0.4
0.4

Frequent pattern
Min-sup
Frequent pattern
Talkmode, headache
0.4
Talkmode, typeworst
Talkmode, headachearea
0.4
Talkmode, typebetter
Talkmode, sleep
0.4
Neurvesness, Talkmode
Talkmode, tinnitus
0.4
Talkmode, neurvesness
0.4
جدول (2ب  :آیتمهای مرتبط با مقادیر مختلف زمان مکالمه

جدول (3ب  :دقت در الگوریتم درخت تصمیم
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جدول (4ب  :ماتریس اغتشاش درخت تصمیم

جدول (5ب  :دقت در الگوریتم بیز

جدول (6ب  :ماتریس اغتشاش بیزین
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