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مقاله پژوهشی

تاریخدریافت 1393/05/05:تاریخپذیرش1393/10/16:

تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی
حامد ارغوانی ،1سید محمد مرندی ،2ولگا هوسپیان ،3آنیا هوسپیان ،4حسین زهرایی
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چکیده
زمینــه و هــدف :آزمــون وینگیــت شــامل  30ثانیــه تمریــن فــوق بیشــینه روی یــک دوچرخــه کارســنج اســت کــه میــزان
بــار اعمــال شــده براســاس وزن فــرد تعییــن مــی شــود .انــدازه بــار عــاوه بــر وزن آزمودنــی بــه پارامترهایــی از جملــه ســن و
جنســیت نیــز وابســته اســت .عــاوه بــر پارامترهــای نامبــرده شــده ،پارامتــر هایــی ازقبیــل میــزان ســطح ورزشــی ،درصــد چربی
زیــر پوســتی و ســطح مصــرف دخانیــات آزمودنــی نیــز در تعییــن انــدازه بــار تاثیرگــذار مــی باشــند .هــدف از پژوهــش حاضــر
ارائــه یــک روش هوشــمند بــا اســتفاده از تکنیــک داده کاوی بــرای تعییــن انــدازه بــار در آزمــون وینگیــت بــا توجــه بــه تمامــی
پارامتــر هــای مداخلــه گــر مــی باشــد .روش تحقیــق :آزمــون وینگیــت بــه وســیله چــرخ کارســنج (مونــارک  )894ســه نوبــت
روی  30نفــر داوطلــب مــرد ازدانشــجویان دانشــگاه اصفهــان انجــام شــد .در ایــن تحقیــق از نــرم افــزار راپیدماینــر بــرای تجزیــه
و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــده اســت .یافتــه هــا :براســاس الگوریتــم هــای داده کاوی ویژگــی هایــی کــه بیشــترین تاثیــر
را بــه ترتیــب در پیــش بینــی میــزان بــار داشــته انــد شــامل :قــد ،وزن ،ســن ،ورزش ،میــزان چربــی زیرپوســتی خاصــره ای و
میــزان چربــی زیــر پوســتی شــکمی مــی باشــد .نتیجهگیــری :بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن تحقیــق ،تکنیــک
داده کاوی توانســته اســت انــدازه بــار را چــه بــرای دادههــای آموزشــی و چــه بــرای دادههــای آزمایشــی پیــش بینــی کنــد.
بنابرایــن بــا اســتفاده از تکنیــک مــورد نظــر مــی تــوان انــدازه بــار را بــرای افــراد بطــور دقیــق پیــش بینــی کــرد .نــرم افــزار
حاصــل از ایــن تحقیــق درحــال ویرایــش نهایــی بــرای ارائــه بــه بــازار اســت.
واژه های کلیدی :آزمون وینگیت،میزان بار ،اوج توان ،داده کاوی.

 .1نویســنده مســئول ،دانشــجوی دکتــری آســیب شناســی و حــرکات اصالحــی ،دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم
ورزشــی ،دانشــگاه اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران؛
آدرس :اصفهــان ،میــدان آزادی ،خیابــان هــزار جریــب ،دانشــگاه اصفهــان ،دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم
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ورزشــی ،پســت الکترونیــکhamed_arghavani1365@yahoo.com :
 . 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 . 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 . 4کارشناسی ارشد تربیت بدنی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .5کارشناسی ارشد تربیت بدنی ،سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی ،بیرجند ،ایران.
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دوره ،2شماره ،4پاییز و زمستان 1393

مقدمه
امــروزه روش هــای متنوعــی بــرای ارزیابــی تــوان هــوازی
یــا شــاخص کیفیــت فیزیولوژیکــی بــدن شــناخته شــده
اســت ،کــه در واقــع مشــخص کننــده ظرفیــت اســتقامتی
بــدن در زمــان طوالنــی مــی باشــد ( .)1در ارتبــاط بــا
تــوان بــی هــوازی کــه یکــی از اجــزای آمادگــی جســمانی و
توانایــی هــای زیســت حرکتــی مهــم در ورزش هــای کوتــاه
مــدت و ســریع اســت ،ارزیابــی هــای محــدودی انجام شــده
و تعــدادی از ایــن انــدازه گیــری هــا توانســته انــد تصویــر
خوبــی از تــوان بــی هــوازی را نشــان دهنــد ( .)3 ،2بــه منظــور
بررســی تــوان بــی هــوازی از روش هــای تهاجمــی و غیــر-
تهاجمــی اســتفاده مــی شــود ( .)4از جملــه روش هــای
غیــر تهاجمــی بــرای انــدازه گیــری تــوان بــی هــوازی،
مــی تــوان بــه آزمــون  30ثانیــه ای وینگیــت اشــاره کــرد.
آزمــون وینگیــت کــه در اوایــل دهــه 1970در موسســه
وینگیــت تهیــه شــد ،میانگیــن تــوان (متوســط بــرون ده کار
بیــش از  30ثانیــه) ،اوج تــوان (بیشــترین بــرون ده تــوان در
دوره زمانــی  5ثانیــه) یــا شــاخص خســتگی (تفــاوت بیــن
اوج تــوان و پاییــن تریــن بــرون ده تــوان  5ثانیــه کــه بــر اوج
تــوان تقســیم مــی شــود) را نشــان مــی دهــد (.)8 ،7 ،6 ،5
بــا توجــه بــه ایــن کــه مقــدار بــار اعمــال شــده بــر روی
بنــد رکاب دوچرخــه کارســنج عامــل مهمــی در تعییــن
شــاخص هــای خروجــی از نــرم افــزار وینگیــت مــی باشــد،
تحقیقــات گوناگونــی بــرای تعییــن بهتریــن بــار (مقاومــت
اعمــال شــده) انجــام گرفتــه انــد .بــار اعمــال شــده بــر روی
بنــد رکاب بــا توجــه بــه وزن بــدن فــرد تعییــن مــی شــود و
بارهــای مختلــف را مــی تــوان در آزمــون وینگیــت اســتفاده
کــرد ( .)10 ،9اگرچــه بــه طــور کلــی بــار  75گــرم بــه ازای
هــر کیلوگــرم وزن بــدن پیشنهــــاد مــی شــود ،امــا برخــی
محققیــن از بــار  85و  90گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن
بــدن اســتفاده کــرده انــد ( .)12 ،11تحقیقــات در ایــن
زمینــه در صــدد پیــدا کــردن عوامــل دیگــر و مقــدار
تاثیــر آن بــرای تعییــن دقیــق تــر ایــن مقــدار بــار صــورت
گرفتنــد .میــزان و انــدازه ی بــار عــاوه بــر وزن آزمودنــی
بــه پارامتــر هایــی از جملــه ســن و جنســیت نیــز وابســته
مــی باشــد ( .)15 ،14 ،13تاکنــون مطالعــات مختلفــی

بــه منظــور تعییــن بــار بــا توجــه بــه پارامتــر هــای ســن
وجنــس انجــام شــده اســت .ونــدوال و همــکاران ()1987
بــار متناســب بــرای جنســیت مــرد و زن را بــه ترتیــب  95و
 86گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن گــزارش کردنــد و
همچنیــن در ادامــه مطالعــات خویــش بــار متناســب بــرای
نوجوانــان را  75گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن اعالم
کردنــد ( .)16در موسســه مونــارک بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه  75گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن بــرای اعمــال
بــار در آزمــون وینگیــت بــرای افــراد ورزشــکار نخبــه بســیار
کــم اســت .ورزشــکاران بســیار قــوی و ســریع در بــار 75
گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن در ابتــدای آزمــون
بــه حداکثــر تــوان خروجــی نمــی رســند و بــدون مقاومــت
پــدال مــی زننــد ( .)18 ،17در مقالــه تحقیقاتــی دربــاره
آزمــون وینگیــت کــه توســط بــارور )1987( 1گــزارش شــد،
بــار  10گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن بــار مناســب
تــری مــی باشــد و تاکیــد بــر ایــن بــود کــه ایــن بــار بــرای
زنــان و مــردان نخبــه مناســب اســت و بــار 75گــرم بــه
ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن بــرای افــراد الغرتــر جــوان
و کمتــر ورزیــده مناســب تــر اســت ( .)19در ســال 1992
تحقیقــی در زمینــه تاثیــر بارهــای مختلــف روی تــوان
خروجــی زنــان ورزشــکار و غیــر ورزشــکار انجــام شــد.
نتایــج نشــان داد کــه زنــان در بارهــای باالتــر از  75گــرم
بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن تــوان خروجــی بیشــتری
داشــتند .مقادیــر اوج تــوان بــه طــور مــداوم از  75تــا 105
گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن بیشــتر شــد ( .)20در
ســال  2004تاثیــر بارهــای مختلــف روی تــوان بــی هــوازی
در افــراد تتراپلــژی در آمریــکا انجــام شــد .در ایــن تحقیــق
اثــر بارهــای مختلــف روی نتیجــه آزمــون وینگیــت باالتنــه
در افــرادی کــه دارای ســطوح مختلفــی از آســیب هــای
نخاعــی بودنــد ،بررســی شــد .در تــوان متوســط گــروه C5
بیشــترین مقــدار را در بــار  10و  15گــرم بــه ازای هــر
کیلوگــرم وزن بــدن در گــروه  C6در  15تــا  20گــرم بــه
ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن و در گــروه  C7در  25و  30یــا
 35گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن بیشــترین مقــدار
تــوان متوســط را نشــان دادنــد .بنابرایــن نتیجــه گرفتندکــه
میــزان بــار در آزمــون وینگیــت بنــا بــه شــدت بیمــاری
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تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی

تتراپلــژی مــی توانــد مختلــف باشــد ( .)21در ســال 2005
تحقیقــی در کشــور ترکیــه بــا ایــن هــدف کــه میــزان بــار
در آزمــون وینگیــت بــر اســاس وزن بــدون چربــی بهتــر
اســت یــا خیــر انجــام شــد .نتایــج حاکــی از آن بــود کــه
مقادیــر اوج تــوان در بارهــای  100و  110گــرم بــه ازای هــر
کیلوگــرم وزن بــدن بــا اســتفاده از وزن بــدون چربــی بــدن
بــه طــور معنــی داری از مقادیــر اوج تــوان بــار در  75گــرم
بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن بیشــتر بــود (.)22
بــا توجــه بــه ایــن کــه تحقیقــات صــورت گرفتــه بــرای
تعییــن بهتریــن بــار بــرای افــراد نتایــج متفــاوت و متضــاد
هــم را نشــان مــی دهنــد و ایــن کــه معتقدانــد عوامــل
دیگــری بــه جــز وزن بــدن در تعییــن میــزان بــار موثــر
اســت ،ضــروری بــه نظــر مــی رســد تــا انــدازه بــار در آزمــون
وینگیــت بــر اســاس تمامــی پارامترهــای مداخلــه گــر
بصــورت دقیــق انتخــاب شــود .بــه همیــن منظــور در ایــن
مطالعــه یــک روش هوشــمند بــرای تعییــن انــدازه بــار بــا
توجــه بــه تمامــی پارامترهــای موثــر و مداخلــه گــر (وزن،
ســن ،جنســیت ،درصــد چربــی ،ســطح فعالیــت ورزشــی
و ســطح مصــرف دخانیــات و  )...ارائــه شــده اســت .روش
هوشــمند ارائــه شــده از الگوریتــم هــای مختلــف داده کاوی
بــرای پیــش بینــی میــزان بــار اســتفاده مــی کنــد .در واقــع
داده کاوی مــی توانــد از داده هــای کمــی بــا حجــم بســیار
بــاال ،نتایــج و داده هــای کیفــی و قابــل اســتفاده در تصمیــم
گیــری هــا را اســتخراج کنــد.
روش شناسی
تحقیــق حاضــر از نــوع توصیفــی همبســتگی مــی باشــد.
جامعــه آمــاری شــامل دانشــجویان مــرد دانشــگاه اصفهــان
بودنــد کــه یــک نمونــه  30نفــری بــه صــورت داوطلــب از
بیــن آن هــا انتخــاب شــدند .اطالعــات جامعــه شــناختی و
فــردی از قبیــل قــد ،وزن ،ســن ،میــزان فعالیــت ورزشــی
(بیــن  1تــا  2ســاعت در هفتــه ،بیــن  2تــا  4ســاعت،
بیــن  4تــا  6ســاعت و بیشــتر در هفتــه) ،ســابقه مصــرف
دخانیــات و درصــد چربــی آن هــا شــرکت کننــدگان ،انــدازه
گیــری یــا ثبــت شــد .انــدازه گیــری درصــد چربــی زیــر
پوســتی بــا اســتفاده از کالیپــر مــدل Gold Premium-2005
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5. Multi layer perceptron
6. Rep tree
7. SVM
8. Liner regression
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ســاخت کشــور ترکیــه بــا روش چیــن پوســتی  4نقطــه ای
جکســون -پــوالک مــورد ســنجش قــرار گرفــت ،بــه ایــن
ترتیــب کــه مقــدار چربــی زیرپوســتی  4نقطــه (ســه ســر
بازویــی ،شــکم ،ران و خاصــره ای) بــا اســتفاده از کالیپــر
محاســبه و بــا روش جکســون – پــوالک میــزان درصــد
چربــی زیــر پوســتی تعییــن شــد ( .)23 ،24 ،15آزمــون
بــی هــوازی وینگیــت بــه وســیله چــرخ کارســنج مونــارک
مــدل  894در  3نوبــت بــا بارهــای  8/5 ،7/5و  9/5درصــد
وزن بــدن بــا فاصلــه حداقــل  2روزه از آزمــون قبلــی روی 30
نفــر داوطلــب مــرد از دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان انجــام
شــد ،بــه ایــن ترتیــب کــه هــر آزمودنــی روی چــرخ کارســنج
قــرار گرفــت ،پــس از تنظیــم ارتفــاع صندلــی و فرمــان
دوچرخــه متناســب بــا قــد وی ،مقدارحــد اکثــر تعــداد دور
در دقیقــه ( 1)RPMمشــخص شــد .بــرای تعییــن ایــن مقــدار،
آزمودنــی بایــد بــه مــدت  5ثانیــه بــا حداکثــر تــوان رکاب
مــی زد .بــا شــروع ایــن  5ثانیــه و بــا تشــویق اطرافیــان،
آزمودنــی بــا حداکثــر تــوان شــروع بــه رکاب زدن کــرد و
بــا پایــان  5ثانیــه بالفاصلــه  RPMرا از روی صفحــه نمایــش
دوچرخــه یادداشــت شــد .مقــدار محاســبه شــده بــه نــرم افزار
وارد شــد .آخریــن مرحلــه اجــرای آزمــون  30ثانیــه ای بــود
کــه پــس از وارد کــردن وزن آزمودنــی و مقــدار بــار ،بــا زدن
دکمــه  startنــرم افــزار ،آزمودنــی بــا حداکثــر تــوان شــروع
بــه پــدال زدن کــرد و تــا پایــان  30ثانیــه رکاب مــی زد .در
پایــان آزمــون ،شــاخص هــای اوج ،میانگیــن ،حداقــل تــوان
و شــاخص خســتگی بــا اســتفاده از نــرم افــزار ویــژه آزمــون
وینگیــت محاســبه شــد.
2
در ایــن تحقیــق از نــرم افــزار راپیــد ماینــر بــرای پیــش بینــی
میــزان بــار بهینــه بــر اســاس ویژگــی هــا و مشــخصات
افــراد اســتفاده شــد .از الگوریتــم هــای دســیژن تــری،3
نــورال نتــورک ،4مولتــی الیــر پرســپترون ،5رپ تــری ،6اس
وی ام 7و الینــر رگرســیون 8بــرای کاوش داده ها اســتفاده شــد و
میــزان بــار بهینــه بــا اســتفاده از ایــن الگوریتــم ها ،پیــش بینی
شــد .همچنیــن تکنيــک هــاي داده کاوي اســتفاده شــده از
نظــر کارآيــي ،دقــت و پيچيدگــي بــا يکديگــر مقايســه شــده
و نتايــج آن ارائــه شــده اســت.
1. Repitition per minute
2. Rapid miner
3. Decision tree
4. Neural network
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یافته ها
جــدول  1توصیــف آمــاری شــاخص هــای جامعــه شــناختی
نمونــه  30نفــری را نشــان مــی دهــد .در مــورد ســابقه
مصــرف دخانیــات 7 ،نفــر از  30نفــر شــرکت کننــده در

تحقیــق پاســخ مثبــت دادنــد .میــزان ســطح فعالیــت بدنــی
افــراد نیــز بــه گونــه ای بــود کــه  9نفــر بــدون فعالیــت،
 6نفــر بیــش از  6ســاعت در هفتــه 6 ،نفــر بیــن  1تــا 2
ســاعت 4 ،نفــر بیــن  2تــا  4ســاعت و  5نفــر بیــن  4تــا 6
ســاعت در هفتــه؛ فعالیــت ورزشــی داشــتند.

جدول  .1توصیف آماری شاخص های جامعه شناختی

جــدول  2مربــوط بــه خروجــی هــای نــرم افــزار آزمــون
وینگیــت از جملــه اوج تــوان ( ،)PPحداقــل تــوان (،)MP
میانگیــن تــوان ( )APو افــت قــدرت ( )PDبــرای بارهــای

مختلــف مــی باشــد .جــدول  2نشــان مــی دهــد کــه بــه
طــور متوســط تمامــی متغیرهــا از  7/5تــا  9/5درصــد وزن
بــدن افزایــش داشــته اســت.

جدول  .2متغیرهای خروجی در بارهای مختلف
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تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی

در ایــن تحقیــق از الگوریتــم های دســیژن تــری ،نــورال نتورک،
مالتــی الیــر پروســپترون ،رپ تــری ،اس وی ام و
الینــر رگرســیون بــرای کاوش داده هــا اســتفاده شــده اســت.
شــکل  ،1نتیجــه کاوش داده هــا بــا اســتفاده از دســیژن تــری
را نشــان مــی دهــد .ایــن الگوریتــم بــرای پیــش بینــی بــار
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بهینــه روی داده هــای نمونــه ایــن پژوهــش ،عملکــرد خوبــی
نــدارد .هــدف از اجــرای ایــن الگوریتــم روی داده هــا ،بدســت
آوردن یــک نتیجــه قابــل لمــس بــرای کارشناســان
مربوطــه در حــوزه تربیــت بدنــی و آزمــون وینگیــت
بــوده اســت.

شکل  .1نتایج اجرای دسیژن تری روی داده ها

بــا توجــه بــه شــکل  1نمونــه ای از قوانیــن بدســت آمــده
از کاوش داده هــا بــا اســتفاده از الگوریتــم دســیژن تــری
عبارتنــد از:
 -1اگــر قــد بزرگتــر از  172/5ســانتی متــر و وزن بزرگتــر
از  61/5کیلوگــرم و ســن بیشــتر از ( 1363/5قبــل از مهــر
ســال  )1363و چربــی زیرپوســتی شــکم بیشــتر از 14/5
باشــد ،اگــر قــد بزرگتــر از  178/5بــود؛ بهتریــن بــار بیــن 8
تــا  8/5درصــد وزن بــدن مــی باشــد.
 -2اگــر قــد بزرگتــر از  172/5ســانتی متــر و وزن بزرگتــر
از  61/5کیلوگــرم و ســن بیشــتر از ( 1363/5قبــل از مهــر
ســال  )1363و چربــی زیرپوســتی شــکم بیشــتر از 14/5
باشــد ،اگــر قــد کوچکتــر مســاوی  178/5بــود ،بهتریــن بــار
بیــن  7تــا  7/5درصــد وزن بــدن مــی باشــد.
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 -3اگــر قــد کوچکتــر مســاوی  172/5ســانتی متــر و چربــی
زیرپوســتی ســه ســربازویی بزرگتــر از  19/5بــود ،بهتریــن
بــار بیــن  8تــا  8/5درصــد وزن بــدن مــی باشــد.
-4اگــر قــد کوچکتــر مســاوی  172/5ســانتی متــر و چربــی
زیرپوســتی ســه ســربازویی کوچکتــر مســاوی  19/5بــود،
بهتریــن بــار بیــن  9تــا  9/5درصــد وزن بــدن مــی باشــد.
بــرای پیــش بینــی پارامتــر بــار بهینــه ،از داده هــای
آزمــون کــه شــامل  20درصــد داده هــا مــی باشــند،
اســتفاده شــده اســت .بــرای بررســی میــزان دقــت ایــن
الگوریتــم هــا در پیــش بینــی بــار بهینــه ،از ضریــب
همبســتگی اســتفاده شــده اســت.
جــدول  ،3نتایــج حاصــل از پیــش بینــی بــار بهینــه بــرای داده هــا
بــا اســتفاده از الگوریتــم هــای مختلــف داده کاوی را نشــان مــی دهد.
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جدول .3نتایج حاصل از پیش بینی بار بهینه با استفاده از الگوریتم های مختلف

جــدول  ،4ضریــب همبســتگی مربــوط بــه الگوریتــم هــای
مختلــف را نشــان مــی دهــد .ضریــب همبســتگی بــرای تعییــن

میــزان دقــت الگوریتــم هــای داده کاوی بــرای پیــش بینــی
میــزان بــار بهینــه در آزمــون وینگیــت اســتفاده شــده اســت.

جدول .4ضریب همبستگی الگوریتم های مختلف برای پیش بینی میزان بار بهینه

همــان طــور کــه نتایــج جــدول  4نشــان مــی دهــد،
الگوریتــم هــای نــورال نتــورک و مالتــی الیــر پروســپترون
بیشــترین دقــت را در پیــش بینــی میــزان بــار بهینــه در
آزمــون وینگیــت را داشــته انــد و الگوریتــم هــای اس وی ام،
رپ تــری و الینــر رگرســیون از دقــت پایینــی بــرای پیش بینی
میــزان بــار بهینــه برخــوردار بــوده انــد و نتایــج پیــش بینــی
آنهــا قابــل قبــول نیســت.

بــرای اطمینــان از میــزان دقــت الگوریتــم هــا ،بــه عنــوان
نمونــه در شــکل  2نمــودار مربــوط بــه مقــدار واقعــی و مقــدار
پیــش بینــی شــده را بــرای الگوریتــم نــورال نتــورک بررســی
مــی کنیــم .ایــن نمــودار شــماتیک داده هــای واقعــی
و داده هــای پیــش بینــی شــده بــا اســتفاده از الگوریتــم
را نشــان مــی دهــد .خطــوط کــم رنــگ مقــدار واقعــی
و خطــوط پــر رنــگ مقــدار پیــش بینــی شــده بــار را
نشــان مــی دهنــد کــه نشــان دهنــده مقــدار واقعــی
پیــش بینــی اســت.
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شکل  .2نمودار داده های واقعی و داده های پیش بینی شده با استفاده از الگوریتم نورال نتورک

بــا توجــه بــه شــکل  ،2همپوشــانی دو نمــودار مقــدار
واقعــی و مقــدار پیــش بینــی ،نشــان دهنــده کارآیــی بــاالی
ایــن الگوریتــم اســت .باتوجــه بــه ایــن شــکل و دقــت بــاالی
تعییــن میــزان بــار بهینــه در آزمــون وینگیــت مــی توانــد
داده هــای قابــل اعتمادتــر و کاربــردی تــر ارائــه دهــد.
بحث
هــدف از مطالعــه حاضــر بهینــه کــردن بــار در آزمــون وینگیت
بــا اســتفاده از متغیــر هــای ورودی بیشــتری اســت کــه حداقل
بتوانیــم  PP ،MP ،APو  PDواقعــی تــری را داشــته باشــیم .در
ایــن پژوهــش از داده کاوی بــرای پیــش بینــی میــزان بــار
بهینــه در آزمــون وینگیــت اســتفاده شــده اســت .داده هــای
مــورد اســتفاده شــامل ویژگــی هــای مربــوط بــه  30نفــر
مــی باشــد که بــه وســیله دوچرخــه کارســنج در آزمایشــگاه
انــدازه گیــری و نمونــه بــرداری شــده اســت .ویژگــی هــای
در نظــر گرفتــه شــده بــرای هــر نفــر شــامل قــد ،وزن،چربی
زیــر پوســتی ســه ســر بازویــی ،ســن ،چربــی زیــر پوســتی
ســه ســر خاصــره ای ،چربــی زیــر پوســتی شــکم  ،وضعیــت
ورزش و وضعیــت ســیگاری بــودن مــی باشــد .از الگوریتــم هــای
دســیژن تــری ،نــورال نتــورک ،مالتــی الیــر پروســپترون،
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رپ تــری ،اس وی ام والینــر رگرســیون بــرای کاوش داده هــا
اســتفاده شــده و میــزان بــار بهینــه بــا اســتفاده از ایــن
الگوریتــم هــا پیــش بینــی شــده اســت .کاوش داده هــا
بــا نــرم افــزار راپیــد ماینــر انجــام شــده و بــرای بررســی
دقــت الگوریتــم هــا در پیــش بینــی میــزان بهینــه بــار از
ضریــب همبســتگی اســتفاده شــده اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده از الگوریتــم هــای داده
کاوی بــرای پیــش بینــی بــار بهینــه در آزمــون وینگیــت
و جــداول و شــکل هــای قبــل ،مشــخص مــی شــود کــه
الگوریتــم هــای نــورال نتــورک و مالتــی الیــر پروســپترون
از دقــت مناســب تــری برخــوردار هســتند و الگوریتــم هــای
رپ تــری ،اس وی ام و الینــر رگرســیون دارای دقــت
پایینــی مــی باشــند .نتیجــه مهــم دیگــری کــه بدســت
مــی آیــد ایــن اســت کــه مرحلــه پیــش پــردازش داده
هــا بســیار مهــم بــوده و باالبــردن کیفیــت عملیــات پیــش
پــردازش مــی توانــد تاثیــر بســیار مهمــی در نتایــج
داده کاوی داشــته باشــد .داده هــای مــورد اســتفاده
در مرحلــه آزمایشــی ،مربــوط بــه  30نمونــه بــوده و بــا
افزایــش حجــم داده هــای نمونــه ،پیــش بینــی مــی شــود
کــه نتایــج بهتــر و دقیــق تــری بــرای پیــش بینــی بــار
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بهینــه بــا اســتفاده از داده کاوی بدســت آیــد .همچنیــن
تحلیــل جامــع کلیــه ویژگــی هــای یــک فــرد (شــامل ســن،
قــد ،وزن ،کالیپــر خاصــره و  ) ...بــا اســتفاده از داده کاوی
مــی توانــد افــق هــای جدیــدی را در تئــوری هــای مربــوط
بــه آزمــون وینگیــت و ســاخت دســتگاه هــای دوچرخــه
کارســنج داشــته باشد.شــبکه مــورد نظــر قابلیــت ایــن را
دارد کــه تفــاوت  PP ،MP ،APو  PDموجــود کــه توســط
آزمودنــی هــا پــس از اجــرای آزمــون وینگیــت بدســت
آمــده را بــا  PP ،MP ،APو  PDمطلــوب کــه توســط شــبکه
هوشــمند عصبــی بدســت مــی آیــد را مــورد مقایســه قــرار
دهــد و فــرد آزمودنــی از تفــاوت  PP ،MP ،APو  PDخــود
بــا شــکل مطلــوب نهایــی آگاه شــود .افزایــش دقــت تعییــن
میــزان بــار بهینــه در آزمــون وینگیــت مــی توانــد داده هــای
قابــل اعتمادتــر و کاربــردی تــر ارائــه دهــد.
نتیجــه گیــری :بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن
تحقیــق ،تکنیــک داده کاوی توانســته اســت انــدازه بــار
را چــه بــرای دادههــای آموزشــی و چــه بــرای دادههــای
آزمایشــی پیــش بینــی کنــد و داده هــای پیــش بینــی شــده

همبســتگی باالیــی بــا داده هــای واقعــی دارنــد .بنابرایــن بــا
اســتفاده از تکنیــک مــورد نظــر مــی تــوان انــدازه بــار
را بــرای افــراد پیــش بینــی کــرد .پــس از پیــش بینــی
انــدازه بــار ،متخصصیــن تربیــت بدنــی بــا اجــرای آزمــون
وینگیــت داده هــای قابــل اعتمــاد تــر و خروجــی هــای
دقیــق تــری خواهنــد داشــت .البتــه نــرم افــزار حاصــل
فقــط بــرای مردهــا تنظیــم شــده کــه در ادامــه و تحقیــق
بعــد نتایــج داده هــای زن هــا هــم در نــرم افــزار اســتفاده
خواهــد شــد .نــرم افــزار حاصــل از تحقیــق مراحــل نهایــی
ثبــت اختــراع را دنبــال مــی کنــد.
تقدیر و تشکر
از تمامــی افــراد از جملــه آقــای محمــود رضــا صداقتــی و
آزمایشــگاه دانشــکده تربیــت بدنــی دانشــگاه اصفهــان کــه
ایــن گــروه را در رســیدن بــه هــدف خــود یــاری کــرده
و از هیــچ کمکــی فروگــذار نکردنــد ،تقدیــر و تشــکر بــه
عمــل مــی آوریــم.
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Abstract
The load Intelligent determination for the Wingate test by the data mining
Hamed Arghavani1, Seyed Mohammad Marandi2, Volga Hovsepian3, Ania Hovsepian4, Hossein Zahrayi5
Background and Aim: Wingate test involves a 30 seconds maximal exercise on cycling ergometer while the load is selected
according to the body weight. Beside the body weight, the load is also related to other parameters such as age and gender. Also
other parameters such as level of fitness, body mass index smoking of the exercisers can be affecting in the load selection for
the test. This study suggests an intelligent load selection method for Wingate test using artificial neural networks according to
all the affective variables. Materials and Methods: In this study 30 male students of Isfahan university volunteered to perform
Wingate anaerobic power test on cycling ergometer (Monark 894). Moreover, the Rapid miner software was used for prediction of
optimal workload according to characteristic of subjects. Results: According to the data mining algorithms, the Height, weight, age,
exercise, pelvic fat and abdominal fat indicated the greatest impact on prediction of optimal workload:. Conclusion: According to
the results, neural network was able to predict the amount of load for both train and test data with %93 and %90 confidence limits,
respectively. This network can be used to delicately determine the load for anyone.
Key words: Wingate test, Peak power, Loading, Data mining.
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