
يك مطالعه موردي : ها در مدارك پزشكي به منظور ارتقاء تصميمات استراتژيك استخراج داده

 

  

  :چكيده 

هاي اخير رو به افزون بوده و اين مقوله اهميت اتخاذ تصميم درست براي در دههتأثير و معروفيت مقوله رقابت 

هاي علمي به جاي انتخابهاي حسي و صحيح از شيوهگيرندگان با واقعيت استفاده تصميم. سازمانها را باال برده است 

هاي مرتبط هنوز در اين متن ، بسياري از مدلهاي تأييد تصميم و سيستم. اند گيري روبرو شدهغريزي در روند تصميم

همچنين نيازهاي حياتي به رويكردهاي . اند مديريت استراتژيك ارائه شدههم به منظور كمك به مكانيسمهاي 

ها جهت حمايت تعاوني و افراد در طرح ريزي و برداري مؤثر و كارآمد حجم زيادي از دادهراي بهرهخودكار ب

ها براي آشكار كردن الگوهاي پنهان و روابط آنها ، تكنيكهاي استخراج داده. گيري استراتژيك وجود دارد تصميم

مفيد براي مجريان و نيز پيش بيني تمايالت ها به روشهاي نوين كه هم قابل فهم بوده و هم جهت خالصه كردن داده

حجم زيادي از پژوهش و بررسي در مورد تكنيكهاي مختلف استخراج . اند و رفتارهاي آتي در شغل استفاده شده

.ها و متدولوژيها وجود داشته است داده

 

  

ك بيمارستان براي در اين مطالعه ، حجم زيادي از مجموعه ثبتي برگرفته از يك بانك اطالعاتي پزشكي كليني

هاي خام در مجموعه ثبتي در اولين مرحلة اين مطالعه ، داده. ها بكار رفته است بكارگيري تكنيكهاي استخراج داده

. آيند ها درميآوري ، پيش پردازي ، پالوده شده و در نهايت بصورت يك صورت مناسب براي استخراج دادهجمع

ها به منظور آشكارسازي قوانين براي قانون همكاري براي مجموعه داده هايدر مرحله دوم، برخي از الگوريتم

نتايج بدست آمده و تحليل قياسي نتايج . روند ارزيابي رابطه بين برخي از خصوصيات در مدارك پزشكي بكار مي

تي و نتايج حاكي از آن است كه روابط حيا. گيرد هاي همكاري مختلف صورت ميبدست آمده در بين الگوريتم

توانند به مديريت بيمارستان جهت تغيير و بهبود استراتژيهاي منطقي در اعمال كلينيكي بيمارستان وجود دارند كه مي

. مديريتي آنها در رابطه با كيفيت خدمات به مريضها كمك كنند 
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