
  ژنتیکی -شناسایی بیماري دیابت توسط شبکه عصبی

باشد به یکی از مشکالتی که در حال حاضر بیماران دیابتی با آن روبرو هستند ضعف در تشخیص این بیماري در مراحل ابتدایی آن می: خالصه

در روش ترکیبی از . شناسایی بیماران ارایه شودژنتیکی راه حلی براي –شبکه عصبیهمین منظور در این مقاله سعی شده است با استفاده از 

در انتها نیز نتایج را با روش . الگوریتم ژنتیک که یکی از معروفترین الگوریتمهاي تکاملی می باشد در آموزش شبکه عصبی استفاده شده است

  .آموزش شبکه عصبی توسط الکوریتم پس انتشار خطا مقایسه می کنیم

  

  مقدمه -1

رغم گستردگی شیوع این بیماري هنوز روشی به منظور هاي  حاضر دنیا شناخته شده است که علیترین بیماريی از شایعبیماري دیابت یک

هاي مختلفی جهت تشخیص و کنترل آن در حال حاضر مورد کن کردن و از بین بردن آن در دنیا شناخته نشده است هرچند که روشریشه

توان به گرفتگی عروق قلبی ها خواهد شد میگیر آنضی که به دنبال مبتال شدن افراد به این بیماري گریباناز جمله عوار. گیرداستفاده قرار می

  .و در نوع پیشرفته آن به نابینایی، قطع اعضاي بدن، اختالالت فکري و غیره اشاره نمود

که در این نوع لوزالمعده شخص مبتال به دیابت قادر به ) IDDM(توان به دو نوع وابسته به انسولینبندي میبیماري دیابت را از نظر تقسیم

که در آن لوزالمعده شخص مبتال به دیابت قادر به تولید و ترشح انسولین ) NIDDM(باشد و یا نوع غیر وابسته به انسولینترشح انسولین نمی

  .باشد اما میزان جذب آن در بدن بسیار اندك استمی

طور کلی ضعف در تشخیص این بیماري است که این ماري دیابت وجود دارد عدم تشخیص به موقع و یا بهاي که در رابطه با بیمشکل عمده

سازي روشی که بنابراین پیاده. دلیل عدم انتخاب الگوي مناسب توسط پزشک و یا عدم استفاده مناسب از الگوهاي استاندارد استضعف نیز به

تواند گام مهمی در جهت پیشگیري و کنترل این بیماري عدم ابتال به این بیماري یاري رساند میبتواند هر فرد را در تشخیص صحیح ابتال یا 

  .خصوص در مراحل ابتدایی آن باشدبه

به استفاده از  توانهاي هوشمند گوناگونی به منظور حل این مشکل بنیادي در سراسر جهان ارائه گردیده که از آن جمله میتاکنون روش

هاي عصبی هاي فازي تشخیص الگو در استخراج ویژگی و همچنین استفاده از روش شبکهو نیز استفاده از روش الگوریتم یهاي تکاملروش

RBF ژنتیک بر روي پایگاه داده استاندارد دیابت بتوان الگویی  - ترکیبی عصبی در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوریتم. اشاره نمود

  .در جهت تشخیص بیماري دیابت و بهبود آن از دید زمان و دقت ارائه نمود

  

  معیارهاي جهانی تشخیص بیماري دیابت -2

  :باشندموارد زیر می اند شاملمعیارهاي جهانی تشخیص بیماري دیابت که توسط سازمان بهداشت جهانی گردآوري شده

  

  تعداد دفعات وضع حمل؛

  غلظت گلوکوز پالسماي خون؛

  ؛)mm Hg(فشار دیاستوك

  ؛)mm(ضخامت پوست ماهیچه سه سربازویی

  ؛)mu U/ml(انسولین سرم دوساعته

  شاخص جرم بدن؛

  داشتن سابقه دیابت؛

  .سن

  



سالم تشخیص داد و براي درمان آنها زود  بیماران دیابتی را از افرادوریتم طبقه بندي مناسب این هشت ویژگی می توان با یک الگ با توجه به

  .اقدام کرد

  

  شبکه عصبی  -3

شبکه عصبی مصنوعی متشکل از . تعمیمی از مدل ریاضی چگونگی توانایی مغز بشر در پردازش اطالعات می باشد روش شبکه عصبی مصنوعی

هاي قابل تنظیم وابسته به شرایط حاکم بر مسئله می نیز ارتباط دهنده بین آنها با وزن هاي پردازشگر وها یا همان الماناي از نرونمجموعه

  .باشد

هاي به دست آمده از آزمایش در ابتدا به عالئم و داده. شبکه عصبی متشکل از یک الیه ورودي، یک یا چند الیه پنهان و یک الیه خروجی است

ها این الیه. هاي پنهان نامیده می شوندهایی که بین الیه ورودي و خروجی قرار دارند، الیهالیه. الیه ورودي شبکه عصبی اعمال می گردد

الیه خروجی نیز بعد از گرفتن اطالعات . اطالعات را از الیه ورودي دریافت کرده و بعد از پردازش آنها پاسخ خود را به الیه خروجی می فرستند

چگونگی ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی را نشان می  1شکل . خروجی شبکه عصبی تولید می کندهاي پنهان یک بردار را به عنوان از الیه

  .دهد

  

  

  ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی:  1شکل 

  

ضرایب وزنی شبکه در حین . هاي دیگر مرتبط می باشندهاي الیههر الیه داراي تعداد مشخصی نرون است که به وسیله ضرایب وزنی به نرون

  .تصحیح می شوند 1انتشار برگشتیموزش شبکه بر مبناي الگوریتم فرایند آ

هاي ارتباط مرتبط هستند، در مقادیر   وزن iهایی که با نرون برابر با حاصل جمع حاصل ضرب مقادیر خروجی از نرون iورودي کلی به نرون 

  .  دهنده آنها می باشد
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  : بطوریکه

i
x  نرونورودي به i  ، Nهاي مرتبط با نرون تعداد کل نرونi 0وi

w  وزن بایاس نرونi می باشد.  

  .می باشد) 2(خروجی به دست آمده از نرون به صورت رابطه 

)2(                                                       ( )i iV f x  

بطوریکه
i
V خروجی نرون وf تابع تحریک می باشد.  

                                                           
1 Back propagation 



یانگین مربعاتبراي این منظور باید م. هاي مسئله مورد نظر می باشدهدف از آموزش شبکه عصبی یافتن وزن
2
  ).3رابطه (خطاها مینیمم گردد  
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  :بطوریکه

Q:هاي آموزشتعداد داده  

K :تعداد خروجی  

( )kd q : مقدار واقعی به ازاي وروديqام  

( )ky q :مقدار پیش بینی شده توسط شبکه عصبی به ازاي ورودي qام است.  

چگونگی به روز رسانی ) 4(رابطه . هاي مطلوب در شبکه عصبی می باشدهاي معمول براي رسیدن به وزنالگوریتم انتشار برگشتی یکی از روش

  .ها را نشان می دهدوزن
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  : بطوریکه
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  .تغییرات وزن می باشد:  

  .محاسبه می گردد) 5(به صورت رابطه  3مارکوارت-تغییرات وزن به وسیله الگوریتم لونبرگ
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  :بطوریکه

J ،ماتریس ژاکوبیµ ،پارامتر قابل تنظیم آموزش شبکهI ماتریس واحد وe کل خطاها می باشد.  

. ذور خطاها را محاسبه می کندهاي ورودي پرداخته و مقدار میانگین مجها، شبکه عصبی به تولید خروجی جدید دادهبعد از به روز رسانی وزن

این عمل تا زمانی که اندازه . می دهد را نیز کاهش µدر صورتی که مقدار مجذور خطاي کلی کاهش پیدا کند، شبکه مقدار پارامتر آموزش 

پایان رسیدن آموزش  بعد از به .ها کمتر از یک حد قابل قبول برسد، ادامه پیدا می کندگرادیان تابع میانگین مجذور خطاها نسبت به وزن

-اگر شبکه به داده. هاي ورودي پرداخته می شودهاي آن، به بررسی چگونگی عملکرد شبکه عصبی توسط دادهشبکه عصبی و اصالح کامل وزن

پاسخ صحیحی بدهد، در این صورت شبکه عصبی قابلیت تعمیم پذیري ) داده هاي تست(اند هاي که در فرایند آموزش شبکه شرکت نکرده

  .بینی مقدار تابع مورد نظر به ازاي مقادیر مختلف پارامترهاي ورودي شبکه عصبی استفاده کردداشته و می توان از آن براي پیش

  

  الگوریتم ژنتیک. 4

 يساز اي در مسائل بهینه که بطور گسترده،به عنوان یک روش جستجوگر مبتنی بر تصادف و احتمال بنیاد نهاد ،هالند الگوریتم ژنتیک را

اي  دامنهدر  مطلوبتعیین نسل اول ازمتغیرهاي  ،در گام نخست: شود بطورکلی این روند به سه زیرروند تقسیم می. موردتوجه واقع شده است

مقادیر فوق در یک تابع مجازي که  دادن و قرار صورت ژنهابه  مسئله تبدیل پارامترهاي در این حال الگوریتم ژنتیک با. باشد ر میظنکه مورد

در هر دوره . بدست خواهد آورد، پردازش را شاخصابع، تباشد و به نحو مستقیمی با هدف بستگی دارد از مقدار شاخص عملکرد مقادیر فوق می

بسوي نسل بعدي  کژنتی الگوریتم ،در گام دوم. مشخصه تولید خواهد شد ،شود تعداد مشخصی که جمعیت نسل نامیده می از تولید نسل

تولید شده و  نسل جدید ،که در گام سوم. 3شو جه 52لقاح ،41تخابان: گیرد عمل مهم انجام می سه،که در این فرایند کرد حرکت خواهد

                                                           
2Mean square error (MSE) 
3Levenberg- Marquardt 
1Selection 



تواند  این معیار می. یابد حاصل در تابع مجازي تأثیرکرده و این روند تا رسیدن به آستانه موردنظر به عنوان معیار توقف ادامه میمجددا مقادیر 

  . شود در نظر گرفته شود به عنوان شاخصی براي تعداد خاصی نسل یا ساعاتی که برنامه اجرا می

  

  )کژنتی-عصبی( آموزش شبکه عصبی با ژنتیک الگوریتم 4.1

اگر بتوانیم مسئله در . همانطور که در باال اشاره شد در اصل الگوریتمهاي تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک براي اهداف بهینه سازي ابداع شده اند

ه دست را به صورت یک مسئله بهینه سازي تبدیل کنیم در واقع از این الگوریتمها می توان در مسائل آموزش و یادگیري ماشین هم استفاد

مشاهده کردیم آموزش یک شبکه عصبی با ساختار ثابت یعنی تعیین وزنها و بایاسهاي شبکه، پس می توان با کد  3همانطور که در بخش . کرد

که براي آموزش )  تابع هدف(تابع هزینه اي . کردن این پارامترها درون ژنها و تعریف یک تابع هدف مناسب به مقصود آموزش شبکه رسید

  .  استفاده می شود نیز میانگین مجموع مربعات خطا به ازاي داده هاي آموزشی در نظر می گیرندشبکه عصبی 

  

  نتایج. 5

 8هاي گردآوري شده داراي داده. باشندمی PIDDهاي مربوط به دیابت تحت عنوان ي مورد استفاده در این مقاله از مجموعه دادهها داده

ها و که کامالً مطابق با شاخص. باشدسال می 21مبتال به بیماري دیابت نوع یک و با حداقل سنی زن  268زن سالم و  500ویژگی مربوط به 

داده ها را به عنوان داده هاي آموزشی و بقیه به عنوان داده تست در نظر % 60 .آوري گردیده استاستانداردهاي سازمان بهداشت جهانی جمع

  .گرفته شده است

ژنتیک به -اي که سعی شده است تا با استفاده از روش ترکیبی عصبیله بر مبناي شناسایی الگوست به گونهروش استفاده شده در این مقا

  . تشخیص بیماري دیابت پرداخته شود

 .آورده شده است در شبیه سازي در نرم افزار متلب پارامترهاي مورد استفاده ژنتیک الگوریتم 1در جدول 

 

  .ژنتیک در شبیه سازيپارامترهاي الگوریتم . 1جدول 

Elite  Generation  Population Crossover  Mutation  Selection 

2  50  20  Towpoint 
 75.با احتمال 

Uniform 
Rate: .1  

Roullete 
  چرخ طیار

  

  .نرون در نظر می گیریم و نتایج حاصل را در زیر بررسی می کنیم 10همچنین ساختار شبکع عصبی را با یک الیه مخفی متشکل از  

  .مشاهده می نمایید) شکل پائینی(توسط ژنتیک الگوریتم را همراه با مقادیر پارامترهاي بهینه ي نهایی ) شکل باالیی(روند آموزش  2در شکل 

                                                                                                                                                                                           
2
Cross Over 

3 Muttation  



  

  روند آموزش . 2شکل 

همانظور که از . که از روي آن می توان به دقت شبکه آموزش دیده شده نسبت به داده هاي آموزش و داده هاي تست پی برد 4و  3شکل 

بدست آمده است که نشان از دقت %  77.6ده هاي تست و براي دا%  76.3شکلها مشخص است دقت شبکه براي داده هاي آموزش برابر 

  . که براي طبقه بندي داده هاي دیابت می باشدخوب شب

  

  

  .ژنتیکی-توسط الگوریتم عصبی براي داده هاي آموزشی Confusion Matrix. 3شکل 



  

  

  .ژنتیکی-توسط الگوریتم عصبی براي داده هاي تست Confusion Matrix. 4شکل 

  .شکلهاي زیر نیز بیانگر محدوده ي خطاي هر دو دسته داده می باشد

  

  

  .ژنتیکی-توسط الگوریتم عصبی محدوده خطاي داده هاي آموزشی. 5شکل 

  



  

 .ژنتیکی-توسط الگوریتم عصبی محدوده خطاي داده هاي تست. 6شکل 

در شکلهاي زیر . توضیح دادیم نیز استفاده کردیم  3براي آموزش شبکه از روش معمول آموزش توسط الگوریتم پس انتشار خطا که در بخش 

  .را مشاهده می فرمایید نتیجه حاصله

  

  .توسط الگوریتم پس انتشار خطا براي داده هاي آموزشی Confusion Matrix. 7شکل 



  

  .توسط الگوریتم پس اتشار خطا براي داده هاي تست Confusion Matrix. 8شکل 

  

  

  .توسط الگوریتم پس انتشار خطا محدوده خطاي داده هاي آموزشی.  9شکل 



  

  .توسط الگوریتم پس انتشار خطا خطاي داده هاي تستمحدوده . 10شکل 

  

توسط الگوریتم پس انتشار %  70می باشد که در مقایسه با دقت % 76.3دقت آموزش شبکه توسط الگوریتم ژنتیک همانطور که دیدیم برابر 

بر خالف الگوریتمی مثل الگوریتم پس  تیکاین بهبود را می توان در نتیجه این دانست که الگوریتم ژن. خطا ، بهبود قابل توجهی داده است

 . داشته و پارامترهاي بهینه کلی را براي شبکه پیدا می کند) global(انتشار خطا، قابلیت جستجوي عمومی 

  

  :نتیجه گیري

روشی براي ترکیب این هاي هوشمند عصبی و ژنتیک، و الگوریتم PIDDبه منظور شناسایی بیماري دیابت با استفاده از پایگاه داده استاندارد 

  .دست آمده مفید بودندالگوریتمها ارایه که نتایج به

سازي داده هاي آموزشی و تست مورد ارزیابی قرار گرفتند، و دقت شبکه به براساس دقت مدل ژنتیک- توسط الگوریتم عصبی سازينتایج شبیه

  .ش پس انتشار خطا داشتزت به آموکه بهبود قابل توجهی نسب بدست آمد%  77.6ازاي داده هاي تست برابر 

  


	خلاصه: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بیماران دیابتی با آن روبرو هستند ضعف در تشخیص این بیماری در مراحل ابتدایی آن می�باشد به همین منظور در این مقاله سعی شده است با استفاده از شبکه عصبی–ژنتیکی راه حلی برای شناسایی بیماران ارایه شود. در روش ترکیبی از الگوریتم ژنتیک که یکی از معروفترین الگوریتمهای تکاملی می باشد در آموزش شبکه عصبی استفاده شده است. در انتها نیز نتایج را با روش آموزش شبکه عصبی توسط الکوریتم پس انتشار خطا مقایسه می کنیم.
	1- مقدمه

	بيماري ديابت يكي از شايع�ترين بيماري�هاي  حاضر دنيا شناخته شده است كه علي�رغم گستردگي شيوع اين بيماري هنوز روشي به منظور ريشه�كن كردن و از بين بردن آن در دنيا شناخته نشده است هرچند كه روش�هاي مختلفي جهت تشخيص و كنترل آن در حال حاضر مورد استفاده قرار مي�گيرد. از جمله عوارضي كه به دنبال مبتلا شدن افراد به اين بيماري گريبان�گير آن�ها خواهد شد مي�توان به گرفتگي عروق قلبي و در نوع پيشرفته آن به نابينايي، قطع اعضاي بدن، اختلالات فكري و غيره اشاره نمود.
	بيماري ديابت را از نظر تقسيم�بندي مي�توان به دو نوع وابسته به انسولين(IDDM) كه در اين نوع لوزالمعده شخص مبتلا به ديابت قادر به ترشح انسولين نمي�باشد و يا نوع غير وابسته به انسولين(NIDDM) كه در آن لوزالمعده شخص مبتلا به ديابت قادر به توليد و ترشح انسولين مي�باشد اما ميزان جذب آن در بدن بسيار اندك است.
	مشكل عمده�اي كه در رابطه با بيماري ديابت وجود دارد عدم تشخيص به موقع و يا به�طور كلي ضعف در تشخيص اين بيماري است كه اين ضعف نيز به�دليل عدم انتخاب الگوي مناسب توسط پزشك و يا عدم استفاده مناسب از الگوهاي استاندارد است. بنابراين پياده�سازي روشي كه بتواند هر فرد را در تشخيص صحيح ابتلا يا عدم ابتلا به اين بيماري ياري رساند مي�تواند گام مهمي در جهت پيشگيري و كنترل اين بيماري به�خصوص در مراحل ابتدايي آن باشد.
	تاكنون روش�هاي هوشمند گوناگوني به منظور حل اين مشكل بنيادي در سراسر جهان ارائه گرديده كه از آن جمله مي�توان به استفاده از روش�هاي تكاملي و نيز استفاده از روش الگوريتم�هاي فازي تشخيص الگو در استخراج ويژگي و همچنين استفاده از روش شبكه�هاي عصبي RBF اشاره نمود. در اين مقاله سعي شده است با استفاده از الگوريتم� ترکیبی عصبی- ژنتیک بر روي پايگاه داده استاندارد ديابت بتوان الگويي در جهت تشخيص بيماري ديابت و بهبود آن از ديد زمان و دقت ارائه نمود.
	معیارهای جهانی تشخیص بیماری دیابت که توسط سازمان بهداشت جهانی گردآوری شده��اند شامل موارد زیر می�باشند:
	تعداد دفعات وضع حمل؛
	غلظت گلوکوز پلاسمای خون؛
	فشار دیاستوک(mm Hg)؛
	ضخامت پوست ماهیچه سه سربازویی(mm)؛
	انسولین سرم دوساعته(mu U/ml)؛
	شاخص جرم بدن؛
	داشتن سابقه دیابت؛
	سن.
	با توجه به این هشت ویژگی می توان با یک الگوریتم طبقه بندی مناسب بیماران دیابتی را از افراد سالم تشخیص داد و برای درمان آنها زود اقدام کرد.
	3- شبکه عصبی 

	روش شبکه عصبي مصنوعي تعميمي از مدل رياضي چگونگي توانايي مغز بشر در پردازش اطلاعات مي باشد. شبکه عصبي مصنوعي متشکل از مجموعه�ای از نرون�ها يا همان المان�هاي پردازشگر و نيز ارتباط دهنده بين آنها با وزن�هاي قابل تنظيم وابسته به شرايط حاکم بر مسئله مي باشد.
	شبکه عصبي متشکل از يک لايه ورودي، يک يا چند لايه پنهان و يک لايه خروجي است. علائم و داده�هاي به دست آمده از آزمايش در ابتدا به لايه ورودي شبکه عصبي اعمال مي گردد. لايه�هايي که بين لايه ورودي و خروجي قرار دارند، لايه�هاي پنهان ناميده مي شوند. اين لايه�ها اطلاعات را از لايه ورودي دريافت کرده و بعد از پردازش آنها پاسخ خود را به لايه خروجي مي فرستند. لايه خروجي نيز بعد از گرفتن اطلاعات از لايه�هاي پنهان يک بردار را به عنوان خروجي شبکه عصبي توليد مي کند. شکل 1 چگونگي ساختار يک شبکه عصبي مصنوعي را نشان مي دهد.
	هر لايه داراي تعداد مشخصي نرون است که به وسيله ضرايب وزني به نرون�هاي لايه�هاي ديگر مرتبط مي باشند. ضرايب وزني شبکه در حين فرايند آموزش شبکه بر مبناي الگوريتم انتشار برگشتي� تصحيح مي شوند.
	ورودي کلي به نرون i برابر با حاصل جمع حاصل ضرب مقادير خروجي از نرون�هايي که با نرون i مرتبط هستند، در مقادير   وزن�هاي ارتباط دهنده آنها مي باشد.  
	� ورودي به نرون i ،  Nتعداد کل نرون�هاي مرتبط با نرون i و� وزن باياس نرون i مي باشد.
	خروجي به دست آمده از نرون به صورت رابطه (2) مي باشد.
	بطوريکه� خروجي نرون و� تابع تحريک مي باشد.
	هدف از آموزش شبکه عصبي يافتن وزن�هاي مسئله مورد نظر مي باشد. براي اين منظور بايد ميانگين مربعات� خطاها مينيمم گردد (رابطه 3).
	بطوريکه:
	�:تعداد داده�هاي آموزش
	�: تعداد خروجي
	�: مقدار واقعي به ازاي ورودي qام
	�: مقدار پيش بيني شده توسط شبکه عصبي به ازاي ورودي qام است.
	الگوريتم انتشار برگشتي يکي از روش�هاي معمول براي رسيدن به وزن�هاي مطلوب در شبکه عصبي مي باشد. رابطه (4) چگونگي به روز رساني وزن�ها را نشان مي دهد.
	بطوريکه: 
	� : تغييرات وزن مي باشد.
	تغييرات وزن به وسيله الگوريتم لونبرگ-مارکوارت� به صورت رابطه (5) محاسبه مي گردد.
	بطوريکه:
	�ماتريس ژاکوبي، µ پارامتر قابل تنظيم آموزش شبکه،� ماتريس واحد و� کل خطاها مي باشد.
	بعد از به روز رساني وزن�ها، شبکه عصبي به توليد خروجي جديد داده�هاي ورودي پرداخته و مقدار ميانگين مجذور خطاها را محاسبه مي کند. در صورتي که مقدار مجذور خطاي کلي کاهش پيدا کند، شبکه مقدار پارامتر آموزش µ را نيز کاهش مي دهد. اين عمل تا زماني که اندازه گراديان تابع ميانگين مجذور خطاها نسبت به وزن�ها کمتر از يک حد قابل قبول برسد، ادامه پيدا مي کند. بعد از به پايان رسيدن آموزش شبکه عصبي و اصلاح کامل وزن�هاي آن، به بررسي چگونگي عملکرد شبکه عصبي توسط داده�هاي ورودي پرداخته مي شود. اگر شبکه به داده�هاي که در فرايند آموزش شبکه شرکت نکرده�اند (داده های تست) پاسخ صحيحي بدهد، در اين صورت شبکه عصبي قابليت تعميم پذيري داشته و مي توان از آن براي پيش�بيني مقدار تابع مورد نظر به ازاي مقادير مختلف پارامترهاي ورودي شبکه عصبي استفاده کرد.
	4. الگوریتم ژنتیک
	هالند الگوريتم ژنتيك را، به عنوان يك روش جستجوگر مبتني بر تصادف و احتمال بنياد نهاد،كه بطور گستردهاي در مسائل بهينهسازي موردتوجه واقع شده است. بطوركلي اين روند به سه زيرروند تقسيم ميشود: در گام نخست، تعيين نسل اول ازمتغيرهاي مطلوب در دامنهاي كه موردنظر ميباشد. در اين حال الگوريتم ژنتيك با تبديل پارامترهای مسئله به صورت ژنها و قرار دادن مقادير فوق در يك تابع مجازي كه شاخص عملكرد مقادير فوق ميباشد و به نحو مستقيمي با هدف بستگي دارد از مقدارتابع، شاخص پردازش را، بدست خواهد آورد. در هر دوره از توليد نسل تعداد مشخصي كه جمعيت نسل ناميده ميشود، مشخصه توليد خواهد شد. در گام دوم، الگوريتم ژنتيك بسوي نسل بعدي حركت خواهد كرد،كه در اين فرايند سه عمل مهم انجام ميگيرد: انتخاب�1، لقاح�2 و جهش3 .كه در گام سوم، نسل جديد توليد شده و مجددا مقادير حاصل در تابع مجازي تأثيركرده و اين روند تا رسيدن به آستانه موردنظر به عنوان معيار توقف ادامه مييابد. اين معيار ميتواند به عنوان شاخصي براي تعداد خاصي نسل يا ساعاتي كه برنامه اجرا ميشود در نظر گرفته شود. 

	4.1 آموزش شبکه عصبی با ژنتیک الگوریتم (عصبی-ژنتیک)

	همانطور که در بالا اشاره شد در اصل الگوریتمهای تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک برای اهداف بهینه سازی ابداع شده اند. اگر بتوانیم مسئله در دست را به صورت یک مسئله بهینه سازی تبدیل کنیم در واقع از این الگوریتمها می توان در مسائل آموزش و یادگیری ماشین هم استفاده کرد. همانطور که در بخش 3 مشاهده کردیم آموزش یک شبکه عصبی با ساختار ثابت یعنی تعیین وزنها و بایاسهای شبکه، پس می توان با کد کردن این پارامترها درون ژنها و تعریف یک تابع هدف مناسب به مقصود آموزش شبکه رسید. تابع هزینه ای (تابع هدف)  که برای آموزش شبکه عصبی استفاده می شود نیز میانگین مجموع مربعات خطا به ازای داده های آموزشی در نظر می گیرند.  
	5. نتایج

	دادههای مورد استفاده در این مقاله از مجموعه داده�های مربوط به دیابت تحت عنوان PIDD می�باشند. داده�های گردآوری شده دارای 8 ویژگی مربوط به 500 زن سالم و 268 زن مبتلا به بیماری دیابت نوع یک و با حداقل سنی 21 سال می�باشد. که کاملاً مطابق با شاخص�ها و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی جمع�آوری گردیده است. 60% داده ها را به عنوان داده های آموزشی و بقیه به عنوان داده تست در نظر گرفته شده است.
	روش استفاده شده در این مقاله بر مبنای شناسایی الگوست به گونه�ای که سعی شده است تا با استفاده از روش ترکیبی عصبی-ژنتیک به تشخیص بیماری دیابت پرداخته شود. 
	در جدول 1 پارامترهای مورد استفاده ژنتیک الگوریتم در شبیه سازی در نرم افزار متلب آورده شده است.
	 همچنین ساختار شبکع عصبی را با یک لایه مخفی متشکل از 10 نرون در نظر می گیریم و نتایج حاصل را در زیر بررسی می کنیم.
	در شکل 2 روند آموزش (شکل بالایی) توسط ژنتیک الگوریتم را همراه با مقادیر پارامترهای بهینه ی نهایی (شکل پائینی) مشاهده می نمایید.
	شکل 3 و 4 که از روی آن می توان به دقت شبکه آموزش دیده شده نسبت به داده های آموزش و داده های تست پی برد. همانظور که از شکلها مشخص است دقت شبکه برای داده های آموزش برابر 76.3 % و برای داده های تست 77.6 % بدست آمده است که نشان از دقت خوب شبکه برای طبقه بندی داده های دیابت می باشد. 
	شکلهای زیر نیز بیانگر محدوده ی خطای هر دو دسته داده می باشد.
	دقت آموزش شبکه توسط الگوریتم ژنتیک همانطور که دیدیم برابر 76.3% می باشد که در مقایسه با دقت 70 % توسط الگوریتم پس انتشار خطا ، بهبود قابل توجهی داده است. این بهبود را می توان در نتیجه این دانست که الگوریتم ژنتیک بر خلاف الگوریتمی مثل الگوریتم پس انتشار خطا، قابلیت جستجوی عمومی (global) داشته و پارامترهای بهینه کلی را برای شبکه پیدا می کند. 
	نتیجه گیری:

	به منظور شناسایی بیماری دیابت با استفاده از پایگاه داده استاندارد PIDD و الگوریتم�های هوشمند عصبی و ژنتیک، روشی برای ترکیب این الگوریتمها ارایه که نتایج به�دست آمده مفید بودند.
	نتایج شبیه�سازی توسط الگوریتم عصبی-ژنتیک براساس دقت مدل�سازی داده های آموزشی و تست مورد ارزیابی قرار گرفتند، و دقت شبکه به ازای داده های تست برابر 77.6 % بدست آمد که بهبود قابل توجهی نسبت به آموزش پس انتشار خطا داشت.



