
AD8 !ெம$ஷியா )கி+ன-. ேந1காண3 

ெபய1: 

ப5ற7த நா9: 

:கவ<: 

நிைனவ53 ெகா9>.க9, "ஆ@, ஒB மாCற@" அறிவாCற3 
(சி7தைன மCF@ நிைனவக@) ப5ரHசிைனக9 காரணமாக 
கட7த பல ஆKLகள-3 ஒB மாCற@ ஏCபOL9ளP 
எ$பைதR SறிRகிறP. 

நி#சயமாக இ*ைல N/A, 

ஒ. 
மா/ற1 

இதி* எ4த 
மா/ற51 
இ*ைல. 

ெத7யா8 

1. தT1Uப5$ சிRக3க9 (எ.கா., :!Vகைள எLUபதி3 உ9ள

சிRக3க9, ேமாசமான நிதி :!Vக9, சி7தைனய53 
உ9ள சிRக3க9) 

2. ெபாXPேபாRSக9 / நடவ!Rைககள-3 Sைற7த ஆ1வ@

3. அேத வ5ஷய.கைள மYKL@ மYKL@ ெசZயV@

(ேக9வ5க9, கைதக9 அ3லP அறிRைகக9) 

4. ஒB கBவ5, உபகரண.க9 அ3லP ேகெஜOைட

எ\வாF பய$பL]PவP எ$பைதR

கCFRெகா9வதி3 சிரம@ (எ.கா. VCR, கண5ன-, 
^Kணைல, <ேமாO கKOேரா3) 

5. ச<யான மாத@ அ3லP வBட]ைத மற]த3

6. சிRகலான நிதி வ5வகார.கைளR ைகயா9வதி3 உ9ள

சிRகைல சமநிைலUபL]Pத3 (எ.கா. காேசாைல

_]தக.க9, வBமான வ<க9, ப53க9 ெச`]Pத3) 

7. ச7திU_கைள நிைனவ53 ெகா9வதி3 சிரம@

8. சி7தைன மCF@ / அ3லP நிைனவக]தி3 தினச<

ப5ரHசிைனக9

ெமா9த AD8 மதி:ெப< 

கா3வ5$ ேஜஇ. மCF@ பல1., ஏ!8, !ெம$ஷியா ேநாயறித`Rகான bBRகமான தகவலாள1 ேந1காண3, நர@ப5ய3 
2005:65:559-564 
பதிU_<ைம 2005. கி.ப5 8 அ3ைசம1 ேநாZ ஆராZHசி ைமய]தி$ பதிU_<ைம ெபCற கBவ5யாS@, வாஷி.ட$ 

ப3கைலRகழக@, ெசய5$O dய5), மிெசௗ<. அைன]P உ<ைமக>@ பாPகாRகUபOடைவ. 



AD8 நி#வாக' ம)*' மதி,ெப/ 
வழிகா12த3க4 

 
ஒ" ப$ைழயாக எ+ணாம. அைன12 பதி.க5678 த9ன:;ைசயான =ய 

தி"1த8 அ>மதி6க?ப@கிற2. 
 

=ய நிCவாக1திEகாக கிள:?ேபாCH. பதிலள:?பவ"67 ேகJவ$கJ 
வழKக?ப@8 அ.ல2 பதிலள:?பவ"67 ேநLேலா அ.ல2 
ெதாைலேபசிய$ேலா ச1தமாக வாசி6க?படலா8. கிைட1தா., தகவ. 
அள:?பவC கி.ப$ 8 ஐ பராமL?ப2 வ$"8ப1த6க2. தகவலள:?பவC 
கிைட6கவ$.ைல எ9றா., ேநாயாள:67 AD8 ெகா@6க?படலா8. 

 
தகவலாளLட8 ெகா@6க?ப@8 ேபா2, ேநாயாள: வ$கித1தி. ஏEப@8 
மாEற8 7றி12 7றி?பாக பதிலள:?பவLட8 ேக5KகJ. 

 
ஒRெவா" உ"?பH678 அவர2 திறன:. ஏEப@8 மாEறKகைள 
மதி?ப$@மாT ேநாயாள:ய$ட8 ேக5KகJ, 7றி?பாக ேநாயாள:67 
ெகா@6க?ப@8 ேபா2, எUதெவா" 7றி?ப$Vட காரண1ைதW8 
ெகா@6காம.. 

 
பதிலள:?பவ"67 ச1தமாக வாசி6க?பVடா., ம"12வC அUத ெசாEெறாடைர 
கவனமாக வாC1ைதகள:. பH12, அறிவாEற. சி6க.களா. ஏEப@8 
மாEறKகைள6 கவன:6க வலிWT12வ2 X6கிய8 (உட. ப$ர;சிைனகJ 
அ.ல). தன:?பVட உ"?பHக567 இைடய$. இர+டாவ2 தாமத8 இ"6க 
ேவ+@8. 

 
மாEற1திE7 கால6ெக@ எ2Z8 ேதைவய$.ைல. 

 
இTதி மதி?ெப+ எ9ப2 "ஆ8, ஒ" மாEற8" எ9T 7றி6க?பVட உ"?பHகள:9 
எ+ண$6ைகய$9 \V@1ெதாைகயா78. 

 
கி.ப$. 8 இ& வ$ள)க* (கா,வ$& ேஜ.இ. ம01* பல3., பதி56 8, 7 ெம97யாவ$& ேநாயறித=)கான 
?@)கமான தகவ, ேந3காண,, நர*ப$ய, 2005:65:559-564) 

 
ஒ" Hெம9HK ேகாளாைற6 க+டறிய ]கி^ன:K ேசாதைன ேபாதா2. 
இ"?ப$>8, அ.ைசமC ேநா_, வா]7லC Hெம9ஷியா, ெலவ$ உட. 
Hெம9ஷியா மET8 ஃ?ரா9ேடாெட8ேபார. Hெம9ஷியா உJள:Vட பல 
ெபா2வான Hெம9HK ேநா_க5ட9 ெதாடCbைடய ஆர8பகால அறிவாEற. 
மாEறKகைள6 க+டறிவதி. கி.ப$ 8 மிகZ8 உணCதிற9 ெகா+ட2. 



 
பலவ cனமான வர8ப$. உJள மதி?ெப+கJ (கீேழ கா+க) ேமe8 
மதி?பfVH9 ேதைவைய6 7றி6கி9றன. "சாதாரண" வர8ப$. உJள 
மதி?ெப+கJ Hெம9HK ேகாளாT சா1தியமி.ைல எ9T \Tகி9றன, 
ஆனா. ஆர8பகால ேநா_ bேரா]ேடசிைஸ நிராகL6க XHயா2. ப$ைழய$9 
ப$ற bறநிைல ஆதாரKகJ இ"678 சUதC?பKகள:., மிகZ8 அதிநவ cன 
மதி?பf@ உ1தரவாத8 அள:6க?ப@கிற2. 

 
வளC;சி மET8 சLபாC?b மாதிLகள:. ேசC6க?பVட 995 நபCகள:9 ம"12வ 
ஆரா_;சி XHZகள:9 அH?பைடய$., ப$9வ"8 ெவV@-ஆஃ? bJள:கJ 
வழKக?ப@கி9றன: 

• 0 – 1: ெபா2 அறிZ 
• 2 அ.ல2 அதE7 ேமEபVட: அறிவாEற. 7ைறபா@  

இைணUதி"KகJ 
 

தகவலள:?பவC (வ$"8ப$ய) அ.ல2 
ேநாயாள:67 ெகா@6க?பVடாe8, AD8 
ப$9வ"8 ப+bகைள6 ெகா+@Jள2: 

• உணCதிற9 > 84% 

• 80% > நிbண12வ8 

• ேநCமைற X9கண$?b மதி?b > 85% 

• எதிCமைற X9கண$?b மதி?b > 70% 

• வைளவ$9 கீh ப7தி: 0.908; 95% CI: 
0.888- 

 AD8 !கான %சவீ) ஆபேர.ட) சிற2ப3ய56க7 
(ROC) வைள: 
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பதி$%&ைம 2005. எ*+ உ-$ப. தகவ1 ேந4காண1 எ7ப8 வாஷி:ட7, 

ஏ= அ?* .ெம7ஷியா, ெசயC7* DயCE, மிெசௗ& ப1கைலHகழகJதி7 

பதி$%&ைம ெபKற க-வCயாMN. அைனJ8 உ&ைமகPN 

பா8காHக$ப*டைவ. 

 
அ"மதி அறி'ைக 

 
வாஷி:ட7 ப1கைலHகழகN வயதான மKQN .ெம7ஷியா இைடேய 

ேவQப+Jதி ஒ- எ*+ உ-$ப. தகவ1 ேப*. பய#ப$%த ம()* 

இன-ெப/0க* ெச3ய அ5மதி வழ9:கிற<, இ8 நிTசயமாக இ:ேக 

கிைடHMN PDF இ1 ெத&UN, ம-J8வ பராம&$% அ1ல8 ஆராXTசி 

.ெம7ஷியா பKறி .ெம7ஷியா ஆராXTசி எYத மாKறN அ1ல8 மாKறN 

அ1ல8 மாKறN இ1லாம1 ("ேநாHகN").  அத7 ேநாHகN (1) வயதான மKQN 

.ெம7ஷியா இைடேய ேவQப+Jதி எ*+ உ-$ப. தகவ1கைள வCKக, 

வCநிேயாகிHக அ1ல8 ப&மாKறN இ1ைல, ஒ- ேந4காண1 நடJத, அ1ல8 எYத 

ஆX[ அ1ல8 வணCக மதி$% அத7 நக1க\ ேச4Hக; (ii) ெமாழிெபய4$%க\ உ*பட 

ஏேத]N வழிJேதா7ற1 பைட$%கைள உ-வாHMத1; ஏ / அ1ல8 (3)  

எ>தெவா/ ம/><கைளB* வC(பைன ெச3வத(கான ச>ைத-ப$%தD 

க/வCயாக வயதான மKQN .ெம7ஷியா ஆகியவKQHM இைடயC1 

ேவQப+J8வதKM எ*+-%\ள^ தகவ1 ேந4காணைல$  பய#ப$%<தD. கி.பC. 8-

7 எ1லா$ பCரதிகPN பC7வ-N அறிவC$ைபH ெகா?+\ளன: "அ]மதிUட7 

மQபதி$% ெசXய$ப*ட8. பதி$%&ைம 2005. ஆ4ம?* இ7ட4வC_, வயதான 

மKQN .ெம7ஷியாைவ ேவQப+J8வதKகான எ*+ அNச தகவ1 ேந4காண1, 

மிெசௗ&யC1 உ\ள ெசயC7* DயCE, வாஷி:ட7 ப1கைலHகழகJதி7 

பதி$%&ைம ெபKற க-வCயாMN. அைனJ8 உ&ைமகPN பா8காHக$ப*டைவ."  

ேவ) எ>த ேநாHகJதிKகாக[N `8ைம மKQN .ெம7ஷியாைவ 

ேவQப+J8வதKM எ*+ உ-$ப.யான தகவலாள4 ேந4காணைல$ பய7ப+Jத 

morrisj@abraxas.wustl.edu  ெதாடGH  ெகாIளJ*. 


