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  با استفاده از روش هاي HIVپیش بینی مقاومت دارویی 
  ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی
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 چکیده    

 مقاومت ایجاد عامل. است(AIDS) ایدز بیماري هايدرمان درشکست مهم فاکتور یک (HIV) انسان  ایمنی نقص ویروس دارویی مقاومت
 اثر ویروس این روي قبالً که داروهایی و شود می عوض ویروس ساختار و ها پروتئین آن نتیجه در که است  HIVژنوم  در موتاسیون دارویی
 عفونت متر وامد با و موثرتر معالجه توسعه در تواند می HIVدارویی  مقاومت بینی پیش رو، این از  کنند مهار را تواندآن است، نمی داشته
HIV مقاومت دارویی بینی پیش براي کیبیوانفورماتی روش ینچندتاکنون . باشد موثر HIV ربردا ماشین و بیزین شبکه عصبی، شبکه شامل 

و پشتیبان  ربردا ماشین و عصبی شبکه مقاله  روش این در ، بررسی شده کههستند ماشین یادگیري هاي روش جز سه هر که  پشتیبان
  .گیرد می قرار بررسی موردمقایسه عملکرد این دو روش 

  
  پشتیبان ربردا ماشین،عصبی شبکه،موتاسیون،انسان یایمن نقص ویروس،دارویی مقاومت: کلمات کلیدي   
 

 مقدمه- 1

اسید است که درون پوششی از  قطعه اي از نوکلئیکروس وی       
ویروس ها همگی براي تولید مثل وارد سلول ها . پروتئین قرار دارد

امکانات آن می شوند و با آلوده کردن سلول میزبان و استفاده از 
  .کنندتولید مثل می

منظور از آلوده کردن وارد شدن ویروس یا ماده ژنتیکی آن به        
چون ویروسها همه ویژگی هاي حیات را ندارند . درون سلول است

کنند، ویروس ها رشد نمی. شمارندزیست شناسان آنها را زنده نمی
رون آنها رخ نمی ندارند و متابولیسمی د) حالت پایدار (هومئوستازي 

اما در بسیاري از جانداران باعث بروز بیماري می شوند و  دهد؛

ویروس ها  .بنابراین تاثیر مهمی بر دنیاي زنده بر جاي می گذارند
باکتریوفاژها ابتدا . کنندسلول ها را از راه هاي گوناگون آلوده می

  خود را به درون آن تزریق   DNAدیواره سلولی را سوراخ و بعد 
   .کنندمی 

که سلولی را آماده کرد شروع آن گاهی ویروس بالفاصله بعد از        
به این . کند و ویروس هاي جدیدي را می سازدبه همانند سازي می

درون   اما گاهی ویروس تا مدتی . مسیر چرخه لیتیک می گوییم
و همانندسازي نمی کند، این مسیر را چرخه ماند  سلول باقی می

چرخه  الزم به ذکر است که ویروس ایدز از. می نامیم لیزوژنی
  .کندیم پیروي یزوژنیل
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 هرکدام است که RNA  زنجیره تک دو حاوي HIV ژنوم         
kb 9 هاي لکولوم .دارد طول  RNAهک هستند ژن 9 حاوي 

اصلی  هدست سه به HIV ژنوم .دکنن می کد را مختلف هايپروتئین
 فرعی هايژن، (gag,pol,env)ختاريسا هاينژ :شودمی تقسیم

(vpu,vpr,nef,vif)، ترانس لسازيافع يهانژ(rev,tet) . 
 ، (RT)معکوس بردار رونوشت آنزیم سه  polژن          
- پروتئین ، gagژن   .کند می کد را IN)( اینتگراز و pro)(پروتئاز

 را پوشش هايپروتئینenv  ژن و سازدمی را ماتریس و کپسید هاي
 ژن و ها پروتئین ،لکولیوم وزن براساس ایدز ویروس. ] 1 [سازدمی

 تقسیم می HIV-2و   HIV-1زیرگونه دو به درآن موجود هاي
 تیپHIV ویروس، HIVگونه  دو بین زیاد تشابه رغم علی  .شود
 اپیدمی به که است اصلی عفونی عامل و زیرگونه ترین متداول یک
  .شود می منجر جهانی ایدز

 HIV      تواند در سلول هاي انسانی همانندسازي کند در این می
زا را از دست می دهد و بیماري فرد توانایی دفاع علیه عوامل بیماري

شود که معموال افراد سالم مبتال  نمی به عفونت هایی مبتال می
مبتال شده اند ممکن است تا سال ها  HIVافرادي که به . شوند

بنابراین فرد احساس تندرستی می کند و . ندعالئم ایدز را نشان نده
روس یو یوقت. شودهمین امر موجب انتشار ویروس به دیگران می

ون ها در هر یلیحدود م ییشود، در نرخ باال یوارد بدن انسان م دزیا
   .شود یر میروز تکث
ا یک دارو ی یی، توانادزیا یکیر در ساختار ژنتییدر اثر تغ        

 کنند، یروس را در بدن مهار میر ویکه تکث ییااز داروه یبیترک
  .شوداین پدیده مقاومت دارویی نامیده میابد،ی یکاهش م

  تر دارو علیه ایدز موجود است، بیش 18در حال حاضر بیش از        
ها روي دو آنزیم وابسته به ویروس تمرکز می کنند آنزیم پروتئاز آن 

ه طور کلی بر اساس هدف این داروها ب. و رونوشت بردار معکوس
آنزیمی شان، مرحله مهار تکثیر ویروس و ترکیب شیمیایی آنها به 

  :سه دسته اصلی تقسیم می شوند
 معکوسهاي غیرنوکلئوتیدي رونوشت بردار ر کنندهمها        

(NNRTIS)    پروتئاز  يمهار کننده هاو(PIs)  که با مرحله
در حقیقت داروهاي  .یافتن ذره ویروسی تداخل می کنند تجمع

ا رونوشت بردار معکوس کد شده توسط یم پروتئاز یآنز ،دزیاضد
  .]3و 2[ کنند یروس را مهار میو

و تست بیولوژیکی تواند با استفاده از د یم ییمقاومت دارو       
 یپیفنوت يتست ها. تست هاي فنوتیپی و ژنوتیپی: اندازه گیري شود

ما رفتار یهستند و مستق ییت دارویم حساسین مستقییر تعیدر گ
را  دزیان روش نژاد یدر ا. را ارزیابی می کنند دزیاک نژاد از ی ییدارو

روس در کشت یر ویاند کشت داده و تکثکه از یک بیمار جدا کرده
ش یمختلف و در حال افزا يغلظت ها یر فشار انتخابیز یسلول يها

سه یمقا یشود و با نوع وحش یم يریروس اندازه گیضد و يداروها
ن تست یکه انیدارند از جمله ا یبیمعا یپیفنوت يتست ها .شود یم

  .دارند یشگاه تخصصیاز به آزماینزمان بر بوده، هزینه باال دارند و ها 
مرتبط با  يز جهش هایبر اساس آنال یپیژنوت يتست ها       

 دزیاژنوم نژاد  یپیژنوت يانجام تست ها يبرا .ارویی هستندمقاومت د
م یکد کننده آنز يمار را استخراج کرده و ژن هایته شده از بگرف

معکوس  یسیرونو CDNAرونوشت بردار معکوس و پروتئاز را به 
سپس  .تکثیر می کنند PCRحاصل را با  CDNAکنند و  یم

ا ی یابی یله توالیبه وس (CDNA)ن ژن ها یموجود در ا يجهش ها
. شود ین مییتع یون با نوع وحشیداسیبریه يله روش هایبه وس

 ین میینشان داده شده تست تع يبسته به تعداد و انواع جهش ها
ا یاز داروها مقاومت دارد  یبیا ترکیک دارو یمار به یا بیکند که آ

  .ریخ
شوند  یع انجام میندارند و سر يادینه زیهز یپیژنوت يتست ها       

ارد ند یند تست کردن بستگیج آنها به فرایر نتاین تفسیو همچن
مقاومت از  ینیش بیپ يبرا یمحاسبات ين در توسعه روش هایبنابرا

  .]2و1[شود یاستفاده م یپیژنوت يروش ها
Ravela         و همکارانش چهار روش موجود را براي دنباله آمینو

نفر در کالیفرنیاي شمالی به کار  2045اسید هاي گرفته شده از 
نی مستعد پذیرش مقاومت یع Sبردند و مقاومت دارویی را به صورت 

 ،R یعنی مقاوم وI  3[ یعنی میانه کالس بندي کردند[.                
 HIVDB(HIV Database)بیولوژیکی اعمال شده  روش       

می باشد که در آن لیستی از جهش ها را به عنوان ورودي می گیرد 
ندازه به ا را با توجه ایدزو خروجی اي تولید می کند که داروهاي ضد 

  .]3[کند یم يشده طبقه بند ینیش بیت پیفعال

 مقاومت دارویی به عنوان یک مسئله شناسایی الگو-2
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ایدز  یینکه چگونه مسئله مقاومت دارویراجع به ا قسمتن یدر ا    
، ه شناسایی الگو در نظر گرفته شودک مسئلیتواند به عنوان  یم

  .شود یبحث م
طور اومت می شوند و بعضی اینا باعث مقاز جهش ه یبعض    

در طول دنباله  یخاص يمحل ها یپیژنوت يدر تست ها ،نیستند
شوند و بسته به  یچک م یخاص يدهاینو اسیوجود آم يبرا یکیژنت
حال اگر مسئله  .شود یم يریبه دارو اندازه گ یت نسبیجه حساسینت

نو یآمم هر دنباله از ینیالگو بب ییو شناسا یدگاه محاسباتیرا از د
 Sش داد و هر دنباله به صورت یک بردار نمایتوان با  یدها را میاس
  .به داروي خاصی برچسب زده می شود نسبت Rا ی

 یباشد اما تعداد اندک Iا یو  S،  Rتواند  یم دزیا ییمقاومت دارو    
توان آنها را  ین می، بنابراطبقه بندي شده اند Iاز الگوها جزء دسته 

برچسب  Rو Sها را به عنوان دو کالس ادهفت و ددر نظر گر Rز ین
  .زد

استفاده  يهادهداهمان  شده در این مقاله، استفادههاي داده      
دنباله آمینو و همکارانش است که شامل   Ravelaشده توسط 

نفر می باشند و در پایگاه داده  2045اسیدهاي گرفته شده از
/http://hivdb.stanford.edu عملکرد مدل با به . اشندموجود می ب

 ،زمایشآ يمانده برا یباق %25و  موزشآ يداده ها برا %75کار بردن 
براي آموزش و آزمایش بکار تست شد و داده ها به صورت رندم 

                    .گرفته شدند

  ماشین هاي بردار پشتیبان- 3
در  شتیبان یک روش یادگیري ماشین است کهماشین هاي بردار پ

که این روش اخیرا به روش هاي با این. ارائه شد 1992سال 
شناسایی الگو اضافه شده است، عملکرد خوبی در مسائل شناسایی 
الگو نشان داده است یعنی در جاهایی که تولید داده مشکل یا هزینه 

در تعیین مقاومت  هابر است عملکرد خوبی دارد، یکی از این کاربرد
  .  ]2[است دزیا دارویی

نوان یک بان به عیبردار پشت هاي نیبه طور خالصه ماش حال
بردار  هاي نیماشن حالت یساده تردر  .شودکالسیفایر معرفی می

د یفرض کن .خطی جدا پذیر هستندداده ها به طور  بانیپشت
l

1iii )}y,{(XD  ک مجموعه داده شامل یl  نمونهXi  با

yi,1}{1 يبرچسب ها  ن دو یم ایاز دو کالس باشد و بخواه
د یآ یش مین سوال پیحال ا. ی از هم جدا کنیمکالس را به طور خط

ین خطا باشد و کمتر ینه میبهصفحات جدا کننده، ک از یکه کدام 
توان گفت که مناسب  یم یبطور حس .را براي تقسیم بندي داراست

دو کالس ن یه را بین حاشیشتریاست که ب يصفحه ا، ابن انتخیتر
  .)1شکل (ایجاد کند

  
  .]4[مرزهاي جدا کننده هاي دو کالس: 1شکل 

د باز هم می توان ر نباشنیجدا پذ یحال اگر داده ها به طور خط
ن کرد که دو کالس را به طور ییرا تع يصفحه امانند حالت قبل، 

که به ناچار  ییمونه هان(ن خطا یه و کمترین حاشیشتریبا ب یخط
ه و ین حاشیتعادل ب. از هم جدا کند) شوند  یم يغلط طبقه بند

توان توسط مقدار  یشده را م يغلط طبقه بند ينمونه ها يخطا
 ین حالت میدر ا. می شود کنترل کردن ییکه از قبل تع Cمثبت 

 :به فرم زیر بیان می شود f(x) يریم گیتوان نشان داد که تابع تصم
                                             )1                         (

b)XXyλsign(f(x) i
T

i

l

1i
i  

  
  :باشند یر میب الگرانژ حاصل از حل معادله زیها ضرا λiکه 

 )2     (  

                     0
0

0tosubject
2
11)Minimize

1







Λ
CΛ

yΛ:

DΛΛΛw(Λ:

T

TT

    
م یرس یر صفر میژ غب الگرانیضرا يک سریبا حل معادله باال به      

البته تعدادشان . تعدادي از داده هاي آموزشی هستندکه متناظر با 
ر پایگاه داده آموزشی کم می موجود د ينسبت به تعداد کل داده ها

ناسب با دیگر داده ها هستند، صفر می ب هم که متیه ضرایبق. باشد
می  متناظر با آنها غیر صفر ب الگرانژیکه ضر ییبه داده ها. شوند
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رها روي مرز بین دو ن بردایند که ایگو یبان می، بردار پشتباشد
  .کالس قرار می گیرند

ی جهت جدا کردن داده هاي غیر ر خطیفایدر عمل استفاده از کالس
ز شود، لذا بهتر است ا یم ییر کارایسبب کاهش چشمگ ،خطی

ر کردن یبا تصو ین کار به راحتی، اکالسیفایر غیر خطی استفاده شود
باشد به  یر میبا ابعاد باال امکان پذ یژگیو يک فضایاده ها به د

 : کهيطور

)3               (
n

n1
d R(X))φ(X),...,(φZ(X)RX   

یر خطی را در این فضاي فایتوان روابط مربوط به کالس یحال م
ین حالت به مربوط به ا يریم گیتابع تصم ،در نتیجه. جدید نوشت

  :فرم زیر تبدیل می شود

 )4(                       
b))(X)Z(XZyλsign(f(x) i

T
i

l

1i
i  

  
ن است که یبان ایبردار پشت هاي نیدرباره ماش يدیک نکته کلی

د محاسبه شود یکه با يتنها مقدار يریم گیمحاسبه توابع تصم يبرا
Z(XZ(X)( يحاصل ضرب نقطه ا i

T براي راحتی کار .باشد یم، 
  :معرفی می شود Kتابع کرنل 

 )5    (        
),()()()(X)Z(XZ

1i
ii

T YXKYX ii 





   

که 
1}{ ii  و

1}{ ii ها به ترتیب یک سري اعداد و توابع حقیقی
می ل یر تبدیبه فرم ز يریم گی، تابع تصمبه این ترتیب. می باشند

  :شود

 )6                           (
b))XK(X,yλsign(f(x) ii

l

1i
i  

     )3(         
λi ن یند با ایآ یبه دست م) 2(مشابه معادله  يها از حل معادله ا

X,K(XyyD(تفاوت که jijiij   4[شود  یدر نظر گرفته م[.  
روشی براي دسته بندي مسائل  SVM lightتکنیک به کاررفته 

براساس مدل ساخته شده است و مثل بسیاري از الگوریتم هاي 
را به  ∞±عالوه برآن می تواند  البته. برمی گرداند ±1طبقه بندي ، 

  .عنوان خروجی پیوسته بدهد
 RBFدر این مقاله براي آموزش ماشین هاي بردار پشتیبان از کرنل 

اي استفاده شده است، همچنین براي آموزش و آزمایش و چندجمله

استفاده شده  LIBSVMماشین هاي بردار پشتیبان از نرم افزار 
: باشدت زیر موجود میاست که در سای

http://www.csie.ntu.edu.tw/cjlin/libsvm   
  

  
  
  شبکه هاي عصبی-4

  :یک شبکه عصبی از سه شاخه تشکیل شده است
  )ساختار(الگوي اتصال بین نورون ها .1
  تابع فعالساز .2
  )تعلیمالگوریتم یادگیري و( روش محاسبه وزن اتصال ها.3

شبکه عصبی سیستم هایی هستند که از سیستم عصبی زیستی      
که ) نورونها(الهام گرفته شده اند که از عناصر ساده بهم متصل شده

این عناصر کوچک  .کنند تشکیل شده استبطور موازي عمل می
مثل یک پیش (بعنوان یک واحدبراي انجام یک کار مشخص 

که وزن (ار اتصال بین آنها توسط تعیین مقد )بینی،طبقه بندي
ها بطوردینامیکی مقداراین اتصال .معین شده اند )شودنامیده می

می  مقادیر معتبر سازي شده براساس عملکرد شبکه تحت تعلیم و
  .شوند

باشند از  هاي عصبی مصنوعی داراي دامنه کاربرد وسیعی می شبکه   
خلبان، آنالیز  هاي آنالیز ریسک، کنترل هواپیما بدون جمله سامانه

کیفیت جوشکاري، آنالیز کیفیت کامپیوتر، آزمایش اتاق اورژانس، 
هاي تشخیص ترمز کامیون، تخمین  اکتشاف روغن و گاز، سامانه

ریسک وام، شناسایی طیفی، تشخیص دارو، فرآیندهاي کنترل 
صنعتی، مدیریت خطا، تشخیص صدا، تشخیص هپاتیت، بازیابی 

هاي زیردریایی، تشخیص اشیا سه  ی میناطالعات راه دور، شناسای
توان کاربردهاي  در کل می... ها و چهره و  بعدي و دست نوشته

شبکه (تناظر :   هاي عصبی را به صورت زیر دسته بندي کرد شبکه
، خوشه یابی، ) کند را بازشناسی می به هم ریخته مغشوش والگوهاي 

ه دست آوردن ب(دسته بندي، شناسایی، بازسازي الگو، تعمیم دهی 
یک پاسخ صحیح براي محرك ورودي که قبال به شبکه آموزش داده 

هاي عصبی در کاربردهاي مختلفی  امروزه شبکه. ، بهینه سازي) نشده
نظیر مسائل تشخیص الگو که خود شامل مسائلی مانند تشخیص 

شود  خط، شناسایی گفتار، پردازش تصویر و مسائلی از این دست می
ه بندي مانند دسته بندي متون یا تصاویر، به کار و نیز مسائل دست
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هایی که ساختار داخلی  در کنترل یا مدل سازي سامانه. روند می
اي دارند نیز به صورت روز افزون از  ناشناخته یا بسیار پیچیده

در این مقاله از نوع .شود هاي عصبی مصنوعی استفاده می شبکه
-Levenbergالگوریتم،feedforwardچندالیه پرسپترون 

Marquardt  ساختار شبکه از تعدادي الیه . استفاده شده است
تابع . مخفی و نورون هاي مخفی و تابع فعال ساز درست شده است

فعالساز متفاوت ، رنج ورودي متفاوت و خروجی متفاوت می دهد و 
پس انتخاب نوع تابع فعال ساز . حتی زمان تعلیم را عوض می کند

ن کننده ي میزان د الیه هاي مخفی تعییتعدا. خیلی مهم است
  .پیچیدگی است

    نتایج- 5
  :SVMعملکرد )1- 5

انتخاب نوع کرنل بسیار اهمیت دارد و با اطالع داشتن از کل داده ها 
تعداد  جداول زیر صحت و. می توان کرنل مناسب را انتخاب نمود

 هاي dو  cرا براي تمامی داروها به ازاي ) SV(بردارهاي پشتیبان 
  :مختلف نشان می دهند

  c =default درجات مختلف و براي صحت )1جدول 
 d=3 d=2 Degree(d)

=1 
 

Acc/No.sv Acc/N
o.sv 

Acc/No.sv Drug 

78.9 /1192 66.98/1
302 

81.05 /967 DLV 

67.9 /1283 67.09 
/1400 

79.87/1003 EFV 

98.9/1118 78.09 
/1298 

97.18/1009 NVP 

70.8/1023 57.98 
/1387 

67.56   
/940 

3TC 

78.9/1398 78.98 
/1294 

90.08   
/1090 

ABC 

69.4 /1278 78.94/1
002 

95.76   
/1089 

AZT 

88.9/1002 76.98 
/1328 

78.45/1007 D4T 

67.9/1098 69.67 
/1238 

75.89   
/940 

DDI 

76.8/1275 89.98 
/1187 

91.98   
/999 

TDF 

57.9/1384 76.56 
/1392 

87.67 
/1038 

APV 

67.9/1190 67.65 
/1003 

80.43   
/1008 

IDV 

67.8/1002 68.64 
/1238 

82.78   
/995 

LPV 

87.9/1289 79.67 
/1273 

88.89   
/920 

NFV 

68.9  /980 67.78/1
007 

90.54   
/1093 

RTV 

67.8/1109 58.98/1
185 

93.96 
/1021 

SQV 

  
  c = 1 درجات مختلف و صحت براي )2جدول

d =3   d =2  Degree(d) =1   
Acc/No.sv  Accu/  No.s  Acc /   No.sv  Drug  
78.98/583 66.98  / 480 81.05   / 967 DLV 
67.98 /554 67.09   /643 80.98   /1003 EFV 
98.97 /780 78.09   /956 97.18   /1076 NVP 
70.8 /1023 57.98 /1387 67.56   /940 3TC 
78.98 /839 78.98   /352 91.78   /983 ABC 
69.44 /679 66.98 /1002 95.76   /1089 AZT 
88.98 /267 76.98   /562 78.45   /1007 D4T 
67.98 /127 69.67   /234 75.89   /940 DDI 
76.89 /275 69.02 /1127 91.98   /999 TDF 
57.99 /384 76.56   /568 66.58   /987 APV 
67.98 /890 67.65 /1003 80.43   /1008 IDV 
67.8/1002 68.64   /123 82.78   /890 LPV 
7.98  /457 79.67 /1175 88.89   /928 NFV 
68.98 /980 67.78   /798 90.54   /1094 RTV 
67.89 /568 58.98   /589 93.96   /1111 SQV 

  
و با  default=1 شودمشاهده میطبق جداول باال همانطور که 

ابد، البته همواره افزایش درجه یافزایش درجه، صحت افزایش می
  .باعث افزایش صحت نخواهد شد

  
  
  
   :تاثیر پارامتر هاي کرنل چندجمله اي بر دسته بندي)1-1- 5 

d  مرزهاي جداسازي است  میزان پیچیدگی و شکل  يتعیین کننده
باعث افزایش عملکرد می شود بجز   d، افزایش cبا ثابت نگهداشتن . 

default ي دیگر مثال براي و یک سري جاهاDDI  2وقتی از درجه 
همچنین براي . صحت کاهش می یابد) =100c(می رود  3به 

APV)c=1  ( کاهش صحت مشاهده می شود که  3به  2از درجه
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این نشان می دهد در همه جا افزایش درجه مفید نیست پس بهتر 
  .است که از چندجمله اي با درجه پایین تر استفاده شود

  d تاثیر) 3جدول

  
c  تعیین کننده ي شدت و تیزي مرز هاي جداسازي است و براي

محاسبه تعادل بین عرض و محدوده ي کالسیفایر و داده هاي 
        c، افزایش  dبا ثابت نگهداشتن . دکالسیفاي نشده به کار می رو

  .می شود SVMباعث بهتر شدن عملکرد 
مقایسه  در sv تعداد بردارهاي پشتیبانمشاهده می شود که افزایش 

 .با افزایش تعداد ویژگی ها یا افزایش درجه کم است
 

ǧǷƴƩħ(  تاثیر تعداد بردارهاي پشتیبان  Ƙƛc ƠƛƘƥ  
d=3 d=2 d=1  

Acc/No.sv Acc/No.sv Acc/No.sv Drug 
78.9/1192 66.98/1002 82.56/ 967 DLV 
68/1283 67.09  /900 90.87  

/117 
EFV 

 
و  d) =1 (ثابت   dبا ) SV(تاثیر تعداد بردارهاي پشتیبان )5جدول 
 cافزایش 

C=100 C=1  
Accu   /   No.sv Accu   /   No.sv  Drug  

82.56   / 1006 81.05   / 967 DLV 
90.87   /1117 80.98   /1003 EFV 
97.18   /1379 97.18   /1076 NVP 

67.56   /941 67.56   /940 3TC 
  
   بردسته بندي RBFتاثیر پارامتر هاي کرنل )1-2- 5

این نوع کرنل  براي کالسه بندي خطی و حتی غیر خطی با انتقال 
  .فضاي داراي بعد باالتر مناسب استداده ها به 

  
  
  

  
  

   :γ (C =1) تاثیر )6جدول
  
  

  )γ=1(c جدول تاثیر)7جدول 

  
  
  عملکرد شبکه عصبی  )2- 5 

  
  رد شبکه عصبیفاکتورهاي موثر بر عملک)1- 2- 5
  .استفاده شده است که در اینجا از پیش خورا:نوع اتصال -
-Levenbergدر این جا از الگوریتم  :الگوریتم یادگیري وتعلیم -

Marquardt استفاده شده است.  
  تعداد الیه هاي مخفی و نورون هاي مخفی درون آن ها -
  تابع فعال ساز-
  نرخ یادگیري-
  مفدار اولیه وزن ها -
  ده ي توقف تعلیممحدو-
  طریقه نرمالیزه کردن داده ها)2- 2- 5

d=3 d=2 d =1  
Acc/No.sv  Acc/No.s  Acc/No.s  Drug  
45.9/1098 69.67/1238  62 /238 DDI 

57.99 /384 76.56 /568 66.5/987 APV 

DLV 
 

EFV NVP γ 
  

Accu.  /No.sv  Acc/No.sv  Acc/No.sv    
59.98  /  298 62.9 /  543 45.9  /409 0.1  
56.9   /   490 60.3 /  894 55.8/1100 0.5  
67.54  /78.09 60.98/90.43 56.98/432 1  
89.7 /  567 70.6 / 390 69.8/  908 2  

DLV EFV 
 

NVP c 
 

Acc/ No.sv Acc/No.sv Acc/No.sv   
67.09/70.64 61.6/90.31 56.80/434 default 
67.54/78.09 60.98/90.4 56.98/432 1 
70.8 / 492 72.78/ 679 58.8/640 10 
71.89 /390 74.9/903 68.8/1098 100 
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 براي % 25براي آزمایش ، % 25، تعلیم داده ها براي % 50
validation   بار این کار تکرار  5اختصاص داده شد و به طور رندوم

  .بودمی شود و سپس میانگین جواب اصلی خواهد 
آن  تست شد و صحت PIدارو هاي  داده ها درمورد% 91تا  89

 :می باشد 8بصورت جدول 
  

  
  عملکرد شبکه عصبی )8جدول 

Original 
dimentionality 

  

Reduced 
dimentionality 

  

  

Accuracy  Accuracy  DRUG  
69.56 76.98 DLV 
65.98 98.76 EFV 
78.43 83.02 NVP 
59.39 62.12 3TC 
83.12 50.99 ABC 
78.40 98.56 AZT 
78.41 69.04 D4T 
70.41 84.34 DDI 
89.61 77.54 TDF 
66.01 70.4 APV 
63.26 67.47 IDV 
80.43 88.9 LPV 
90.31 70.54 NFV 
80.29 67.56 RTV 
64.32 66.50 SQV 

شود با کاهش بعد، افزایش طور که طبق جدول باال مشاهده میهمان
  .آیدصحت بدست می

  تیبانمقایسه صحت شبکه عصبی و ماشین بردار پش)9جدول   
Neural 
Network  

SVM 
  

DRUG  

69.56 81.05 DLV 
65.98 79.87 EFV 
78.43 97.18 NVP 
59.39 74.56 3TC 
83.12 90.08 ABC 
78.40 95.76 AZT 
78.41 78.45 D4T 
70.41 75.89 DDI 
89.61 91.98 TDF 
66.01 87.67 APV 

63.26 80.43 IDV 
80.43 82.78 LPV 
83.31 88.89 NFV 
80.29 90.54 RTV 
64.32 93.96 SQV 

  

  ایجمرور نت)3- 5
  :نتایج به قرار زیر است

 براي% 95تا  %81براي پروتئاز و% 96تا % 74بین  svm  برايصحت 
RT  براي همچنین صحت . استNN  است%  61/89تا % 59بین 
خیلی  دسته بندي کنندهیک   SVMکه  می دهد نتایج نشان پس 

صحت  محدودهتوجه به  یه روش ها بانسبت به بق موفق بوده و
  . خیلی خوب عمل کرده است % 18/97تا  %56/74عملکرد 

 پایگاه داده اي که در این مقاله از آن استفاده شده است از 
DNAافراد دچار  ي ویروسیHIV  در آمریکا بوده، امید است که

در ایران نیز بتوان به  HIVویروسی افراد دچار DNAبا استخراج 
  .مثبتی در زمینه بررسی تاثیر داروها دست یافت نتایج
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