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 چکیده

ا باکز پزشکی ست. مرامروزه در دانش پزشکی جمع آوری داده های فراوان در مورد بیماریهای مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار ا

 مقاصد گوناگون به جمع آوری این داده ها می پردازند. 

ست.حجم ین داده هاده از اآوردن نتایج و الگوی مفید در رابطه با بیماری ها ،یکی از اهداف استفاتحقیق روی این داده ها و به دست 

 ودشستفاده می ی ها ازیاد این داده ها و سردرگمی برای غلبه بر این مشکل به دست آوردن روابط مفید بین عوامل خطرزا در بیمار

لگوریتم های داده کاوی به ابا استفاده از  2وشی هوشمند برای تشخیص دیابت نوع بنابرین در این مقاله به معرفی داده کاوی و ارایه ر

رای الگوریتم بوکا  قت دریزان دهمراه  نرم افزار وکا پرداخته ایم و پس از تحقیقات و آزمایشات انجام شده به نتایج زیر رسیده ایم که م

 %81.4385،  %93.0394به ترتیب برابر است با  onerو  smo ،logisticهای درخت تصمیم، نزدیکترین همسایه، بیزین ساده، 

شخیص ت ین روشدقیق تر %93میم با بیش از درخت تص الگوریتم که مدلسازی با استفاده از 88.8363%، 88.9391%،  79.0023%،

 .می باشد

 

 تصمیمالگوریتم های داده کاوی،درخت ،داده کاوی،2دیابتکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

شود؛  ز تبدیل میم گلوکبدن ما برای تولید انرژی به سوخت نیاز دارد، مواد غذایی که مصرف می کنیم نهایتا به یک قند ساده به نا

ای ه قند به جورتی کگلوکز وارد جریان خون و سپس سلولها شده و برای تولید انرژی ورشد بدن مورد استفاده قرار می گیرد. در ص

ین است. مبود انسولاری، کبه سلول ها در خون باقی بماند، قند خون افزایش یافته و منجر به دیابت می گردد؛ علت بروز این بیم وورد

ا ا می شود تهسلول  انسولین هورمونی است که از غده ی لوزالمعده )پانکراس( ترشح می شود. این ماده کلیدی، موجب ورود قند به

 .(Rajesh and sangetha ,2012)رد استفاده قرار گیرد یا برای مصارف بعدی ذخیره گرددقند، جهت تامین انرژی مو

 2دیابت به  ی دهد.مدیابت خطر ابتال به بیماری های کلیوی، کوری، آسیب عصبی، آسیب عروق خونی و بیماری های قلبی را افزایش 

ر وابسته به انسولین. رایج یا غی 2انسولین نیز می گویند و دیابت نوع که به آن دیابت وابسته به  1شکل عمده رخ می دهد: دیابت نوع 

ر رژیم غذایی، پیری، میتوان به تغییرد 2از علل ابتال به دیابت نوع  .(karthikey and begum,2013)ترین شکل دیابت نوع دوم آن است

 .(marcano and diegoondina,2012)شهر نشینی و افزایش شیوع چاقی و عدم فعالیت بدنی اشاره کرد

ی غیر مسری که دیابت به عنوان یکی از چهار بیمار 2012.در سال shawj et al,2010))دیابت در سراسر جهان در حال افزایش است

 35/2ی این بیماری بار اقتصادی برا 2008میلیون مرگ و میر در سراسر جهان بود، در نظر گرفته شد. همچنین در سال  5/1مسئول 

رقام اود که این شینی می دالر تخمین زده شد. در صورتی که پروژه های پیگیرانه برای این بیماری در نظر گرفته نشود پیش بمیلیارد 

ه این بیماری باشند که بنفر مبتال  550بیش از  2030از برآوردها، انتظار می رود که در سال  صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت؛ به

در  ه ابتال به دیابت بیشتراست. نکته ی قابل توجه در این پیش بینی ها این است ک 2008بر مبتالیان در سال این میزان تقریبا دو برا

 (.zimmet,2008 )کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است که شرق میانه بیشترین سهم را در این مسئله دارد

ری ها، خطاهای پزشکی را به شدت کاهش داده و در نتیجه سبب امروزه استفاده از سیستم های هوشمند در تشخیص و درمان بیما

کاهش زیان های مالی و انسانی شده است. استفاده از چنین سیستم های هوشمندی که در طول چند سال ساخته شده است برای 

ت. معموال تشخیص حل مشکالت مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ بخش مهمی از مشکالت در پزشکی مربوط به تشخیص بیماری اس

بیماری بر اساس آزمایشهای مختلفی که بر روی بیماران انجام می شود امکان پذیر است اما زمانی که تعداد پارامتر ها برای تشخیص 

بیماری افزایش می یابد، حتی با وجود کادر پزشکی متخصص و حرفه ای؛ روند بررسی و پیگیری بیماری بسیار مشکل و پیچیده می 

همین دلیل در چند دهه ی گذشته از ابزارهای تشخیص کامپیوتری برای این اهداف استفاده می شود. این ابزارها تا حد زیادی شود. به 

به پزشکان در زمینه های مختلف از جمله: حذف بی نظمی داده ها و در نتیجه کاهش خطاهای انسانی و ارائه ی اطالعات و جزئیات 

در چند سال گذشته، استفاده از تکنیک های هوشمند در طبقه بندی  .(1390)خلیل نژاد و بیدگلی،اندپزشکی مورد نیاز، یاری رسانده 

بیماری افزایش یافته و مطالعات تحقیقاتی زیادی در پیش بینی پزشکی حیاتی انجام شده است ولی هیچ کدام کامال جوابگو نبودند. 

است. داده کاوی فرایند تجزیه و تحلیل داده ها از  2تفاده می شود داده کاویها اس1یکی از این روش های مهم که برای استنتاج داده 

مفید است. اطالعاتی که می توان برای مقاصد پزشکی، علمی، صنعتی استفاده  3دیدگاه های مختلف و خالصه ی آن به اطالعات

 (.1385و همکاران، مقدسی)شود

با توجه به اهمیت و حساسیت داده کاوی در پزشکی و همچنین نیاز مبرم این صعنت به حرکت از پزشکی سنتی به سمت پزشکی 

مبتنی بر شواهد  لذا در این پژوهش، کاربرد داده کاوی در عرصه ی سالمت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده روی مجموعه 

میان روش های طبقه بندی،  درخت تصمیم کدامیک نتیجه ی بهتری را بدست می آورد و کدام بیماران را نشان می دهیم که در 

 از اهداف پژوهش میشود به موارد زیر اشاره کرد:و  ه بقیه ی روش های طبقه بندی دارددقت باالتری نسبت ب4الگوریتم 

                                                 
1 data 
2 Data mining 
3 information 
4 algorithm 
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بموقع بیماری اثرات منفی ناشی از عدم تشخیص. طراحی سیستم های هوشمند برای تشخیص زودهنگام بیماری و در نتیجه کاهش 1  
یبقه بندی بیمارجانی و در نهایت ط. حذف بی نظمی داده ها در نتیجه کاهش خطاهای انسانی و در نتیجه کاهش هزینه مالی و 2  
 آنچهول است.مشکو  . امکان تشخیص بیماری در مواردی که به دلیل افزایش پارامتر های مورد بررسی، تشخیص آزمایشگاهی پیچیده3

سیستم می  ر واردمد نظر است، تشخیص بیماری دیابت است. به اینصورت که مشخصات و داده های مورد نظر هر بیما مقاله در این

یک به طور  در جدول شماره.شود و سیستم بصورت خودکار تشخیص می دهد که فرد مورد نظر دارای بیماری دیابت است یا خیر

 ده است.رفته شده از تکنیک های داده کاوی در تشخیص بیماری دیابت آورده شده و مورد بررسی قرار گاجمالی تاریخچه استفا

 

 

 معیارهای ارزیابی

صورت زیر تعریف  به TPRمعیار  ( درست است.y=1)های مثبت تعداد پیشگویی TPدانیم می confusion matrix(: از روی TPR)معیار 

 شود.می

TPR= تعداد پیشگویی(( های مثبتy=1 تقسیم بر )درست )های مثبت واقعی در مجموعه داده()تعداد مثال 
 

𝑇PR = Sensitivity = Recall = hit rate =
tp

tp+fn
 

 هدف یا 

 اهداف
 میزان دقت 

در تشخیص بیماری 

 دیابت

 نوع 

الگوریتم های 

 استفاده شده

مجموعه داده 

های استفاده 

 شده

نرم افزار 

 استفاده شده
محقق یا 

 محققان
سال 

 انتشار
 عنوان 

 مقاله

بررسی مفاهیم مرتبط 

با داده کاوی و کاربرد 

 آن در حوزه سالمت

داده کاوی و -1 1393 حسین صابر _ 272749 _ _

کاربرد آن در 

 سالمت
شناسایی بیماری دیابت 

با استفاده از پایگاه های 

و  PIDDاستاندارد 

 الگوریتم هوشمند

با  SVMالگوریتم 

دسته بندی کننده 

 474/77تجمعی با 

دارای  34/1و زمان 

 بهترین دقت است

SVM, Naïve 
Bays, C4.5, 

Random 
Forest 

 8مورد با  768

 ویژگی
Weka  مهدی صادق

زاده، امین 

عشیر، فراز 

فروتن، مرضیه 

 سینی پور

یتم مقایسه الگور-2 1390

های هوشمند در 

شناسایی بیماری 

 دیابت

الگوریتم  معرفی برترین

از میان روش های داده 

کاوی در زمینه 

تشخیص بیماری دیابت 

یعنی ماشین بردار 

 پشتی بان

الگوریتم روش بردار 

 پشتی بان تطبیقی
الگوریتم های 

 بردار پشتی بان
مورد با  220

 ویژگی 12
Weka  ،ماهرخ انصاری

سعیده بارانی و 

منصورا حسینی 

 الری

رائه روش ا-3 1393

 پیشنهادی 

بهبود دقت  جهت

تشخیص بیماری 

 2دیابت نوع 

 metaplasticityاعمال 

مصنوعی در 

پرسسپترون چند الیه 

(AMMLP به عنوان )

 یک روش داده کاوی

درخت تصمسیم با 

 53/89دقت 
الگوریتم 

AMMLP  و

الگوریتم درخت 

 تصمیم

 8مورد با  768

 ویژگی
Weka  الکسیس

مارکانو و دیاگو 

 آندنیا

برای اده کاوی د-4 2012

تشخیص دیابت 

 2نوع 

بررسی روش های داده 

کاوی که معموال به 

تجزیه و تحلیل داده 

 دیابت 

الگوریتم قاعده 

انجمنی با دقت 

371/80 

الگوریتم قاعده 

 –.شبکه عصبی 
 الگوریتم ژنتیک

مورد با  768

 ویژگی 10

Weka  شیوا کومار و

 آلبی
ی بررسی فن آور-5 2010

های داده کاوی 

برای تشخیص 

 دیابت

 (1)  

: مقایسه مطالعات درتشخیص بیماری دیابت1جدول  

 
 

 
 



 
 

 .دهدراد بیمار را نشان میشده به کل اف ها تشخیص دادهنسبت تعداد افراد بیماری به درستی بیماری آن TPRدر مثال ما 

Precision معیار :precision  یاpositive predictive value شود. محاسبه می 2فرمول  به صورت 

  precision )تعداد پیشگویی های مثبت درست( تقسیم بر )کل تعداد پیشگویی های مثبت(=

precision = ppv =  
tp

tp+fp
 
 

 گیرد اما درهای مثبت واقعی قرار میتعداد مثال TPRدر مخرج کسر است. در مخرج کسر  TPRتوجه کنید که تفاوت آن با معیار 
precision گیرد بنابراین های مثبت قرار میتعداد پیشگوییTPR های واقعی به درستی مثبت دهد که چه نسبتی از مثبتنشان می

 precisionشده است( اما  اند توسط سیستم بیماریشان تشخیص داده)چه نسبتی از افرادی که واقعاً بیمار بودهاندشدهتشخیص داده

ها واقعاً مثبت هستند )چه نسبتی از افرادی که کالسیفایر بیمار تشخیص داده واقعاً بیمار دهد که چه نسبتی از مثبتنشان می

ای را که کالسیفایر بدست می دهد را گزارش  TPRو  precisionیک راه آن است که بهترین  precisionی هستند(بعد از محاسبه

 –یعنی بخاطر آوردن  recallاستفاده شود. ) recallاز لغت  TPR. البته در این حالت معمول تر آن است که بجای استفاده از لغت کنیم
 آن یک خواهد بود( recall بندی کندهای مثبت واقعی را به درستی مثبت دستهی مثالاگر کالسیفایری بتواند همه

Accuracy :Accuracy ها است.های درست به کل پیشگویینسبت پیشگویی 

ACC =
TP+TN

TP+TN+FP+FN
 
 

acc کننددادهای نادر را پیشگویی نمیمعیار خوبی برای نشان دادن کیفیت کالسیفایر هایی است که روی(hanj et al ,2011) 
 

 روش تحقیق

رای این پروژه خواهیم پرداخت. محیط عملیاتی که ب 2دیابت نوعدر این بخش به کارایی سیستمهای پیشنهادی و تشخیص بیماری 

 است. 2016درنظرگرفته شده نرم افزار قوی داده کاوی وکا 

 ابزار پژوهش

طراحی  ایافزار به گونهباشد. این نرمها میهای روز یادگیری ماشینی و ابزارهای پیش پردازش دادهای از الگوریتم، مجموعه 5ر وکامیزکا

 های جدید داده، آزمایش نمود.پذیری روی مجموعههای موجود را به صورت انعطافتوان به سرعت، روششده است که می

های ها، آماده سازی دادهکند. این پشتیبانیهای تجربی فراهم میهای ارزشمندی را برای کل فرآیند داده کاوی افزار، پشتیبانیاین نرم 

گیرند. همچنین، های ورودی و نتایج یادگیری را در بر میهای یادگیری و نمایش گرافیکی دادهزیابی آماری چارچوبورودی، ار

متنوع و  6 هاست. این جعبه ابزارافزار شامل ابزارهای متنوع پیش پردازش دادههای یادگیری، این نرمهماهنگ با دامنه وسیع الگوریتم

های متفاوت را در آن با یکدیگر مقایسه کند و تواند روشداول در دسترس است، به نحوی که کاربر میجامع، از طریق یک واسط مت

  .تر هستند، تشخیص دهدهایی را که برای مسایل مدنظر مناسبروش
 مع آوری داده هاج

هرستان تبریز است.داده ش، در 2مورد غربالگری دیابت نوع  2536مورد استفاده برای تشخیص  مقالهمجموعه داده مورد استفاده در این 

ارت بهداشت، غذا، اداره جمع آوری شد. وز 2010ها از بیماران توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در طول یک برنامه سه ماهه در بهار 

 دارو یک کپی از داده های ارائه شده را دارند.

جا که بسیاری از موارد در این برابر است. در واقع از آن 231/2305د مبتال به دیابت به افراد غیر دیابتی در مجموعه داده به نسبت افرا

سیاری از اده نا متعادل با بدقبل از فرایند غربالگری شناسایی شدند، این مجموعه داده مجموعه  2مطالعه به عنوان بیماران دیابتی نوع 

 به دیابت است. بیماران مبتال 

                                                 
5 workbench 
6 toolkit 

(3)  

 

 

 

(2)  
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ن باال، قه فشار خود، ساببرای هر فرد جنس، قد، وزن، سابقه خانوادگی دیابت، سابقه حاملگی، سابقه دیابت بارداری، سابقه سقط نوزا

ت و هیچ اده اسسابقه مصرف داروهای فشار خون باال، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک در دسترس از طریق مجموعه د

 ده است.تخاب شست رفته وجود دارد.ویژگی ها برای دیتاست از طریق مشورت با پزشکان و متخصصان در این زمینه انارزش از د
 

 جدول مشخصات شناسنامه ای دیتاست دیابت نوع دو

 

 
 تعداد نمونه ها 2536

 تعداد ویژگی ها 23
Classification , regression  رویکرد های مناسب 

دارد   داده های از دست رفته  
Poly nominal , integer , real  خصوصیت ویژگی ها 

 

 

 روش کار

 آورده شده. 1در شکل  2ساختار کلی الگوریتم پیشنهادی در تشخیص بیماری دیابت نوع 
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خواهیم  ال، میدرخت های تصمیم روش برای نمایش یک سری از قوانین هستند که منتهی به یک رده یا مقدار می شوند. برای مث

 ی کند نشانا حل ممتقاضیان وام را به دارندگان ریسک اعتبار خوب و بد تقسیم کنیم. شکل زیر یک درخت تصمیم که این مسئله ر

 همه مولفه های اساسی یکی درخت تصمیم در آن نشان داده شده است: نود تصمیم، شاخه ها و برگ ها.می دهد و 
Income > $40,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

رد ن به یک موه پاییبر اساس الگوریتم، ممکن است دو یا تعداد بیشتری شاخه داشته باشد. با پیشمایش یک درخت تصمیم از ریشه ب

یم از خت های تصمند. دریک رده یا مقدار نسبت می دهیم. هر نود از داده های یک مورد برای تصمیم درباره آن انشعاب استفاده می ک

سازی در هر جدا روه هامتوالی داده ها به گروه های مجزا ساخته می شوند و هدف در این فرآیند افزایش فاصله بین گ طریق جداسازی

صمیمی های ت است. یکی از تفاوت ها بین متدهای ساخت درخت تصمیم اینست که این فاصله چگونه اندازه گیری می شود. درخت

نمونه ها در دسته ها  نامیده می شوند زیرا  classificationده می شوند، درخت های که برای پیش بینی متغییر های دسته ای استفا

 یا رده ها قرار می دهند.

را  ای خودههر مسیر در درخت تصمیم تا یک برگ معموال قابل فهم است. از این لحاظ یک درخت تصمیم می تواند پیش بینی 

 توضیح دهد، که یک مزیت مهم است.

 ی پیش بینیییر هادرخت های تصمیم تعداد دفعات کمی از داده ها گذر می کنند )برای هر سطح درخت حداکثر یک مرتبه( و با متغ

می  سیار مناسبهای ب کننده زیاده بخوبی کار می کنند. در نتیجه، مدلها به سرعت ساخته می شوند، که آنها را برای مجموعه داده

مسئله  ت، اماهیم بدون محدودیت رشد کند زمان ساخت بیشتری صرف می شود که غیر هوشمندانه اسسازد. اگر به درخت اجازه د

 (fixe et al,2002)می شوند overfit مهمتر اینست که با داده ها 

 

 Naïve Bayesالگوریتم 

لگوها و یا ارتباط بین ا NBاین الگوریتم ارائه کننده مدلی پیش بینی کننده در رابطه با احتمال خروجی نتایج خاصی است. الگوریتم 

ده الگوها ه نشان دهنکی کند داده ها را با شمارش تعداد وقوع مشاهده آنها اندازه گیری می نماید. این الگوریتم سپس مدلی را ایجاد م

ریتم کمک . این الگوه نمودها با یکدیگر است. پس از ایجاد مدل، می توان از آن به عنوان الگویی پیش بینی کننده استفادو ارتباط آن

 خواهد کرد تا بتوان مدلهایی برای طبقه بندی و پیش بینی اهداف متعددی را انجام داد مانند:

  نمایند.کدام مشتریها عالقه مند هستند تا محصول خاصی را خریداری 
  دالر خریداری نمایند. 3000کدام مشتریها قادر هستند بیش از 
 شناسایی مشتریهایی که امکان دارد محصوالت شرکت را ترک کرده و از محصوالت رقبا خریداری نمایند 
 .پیش بینی محصوالتی که میل به شکست داشته و میزان احتمال آن 

High Debt 

Yes No 

Job > 5 
years 

Yes Yes No No 

Good Risk Bad  Risk Good Risk Bad  Risk 

 تصمیمدرخت  :2شکل
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یگر می باشند( )که فرض می کند مقادیر داده مستقل از یکد Bayesسط تئوری این پیش بینی ها را تو  Naïve Bayesالگوریتم 

ا کالس ی 2ا ببندی  انجام می دهد. این الگوریتم ایجاد مدل را در سریعترین زمان، ممکن می سازد، که برای مسائلی همچون طبقه

 (1389)ساالری و ادیب نیا ،بیشتر قابل انجام خواهد بود
 

 k-meansالگوریتم 
وه م از یک شیلگوریتی از ساده ترین الگوریتم های یادگیری بدون نظارت است که مسائل کالسترینگ معروف را حل می کند. این ایک

 kده اصلی تعریف (، استفاده می کند. ایkساده برای کالسیفای کردن یک مجموعه داده در یک تعداد از پیش مشخص شده کالستر )
جود می ا بور نتایج مختلف می باشد. این مراکز بایستی با دقت زیاد انتخاب شوند، زیرا مراکز مختلف،مرکز برای هر یک از کالستر ها 

 آورند.

زدیک ترین الگو به ن صیص هربنابراین بهترین انتخاب قرار دادن آنها )مراکز( در فاصله هر چه بیشتر از یکدیگر می باشد. قدم بعدی تخ

یه انجام ندی اولمراکز موجود تخصیص داده شدند. مرحله اول تکمیل شده است و یک گروه بمرکز می باشد. وقتی همه ی نقاط به 

جددا مرکز جدید، م kین مرکز جدید برای کالستر های مرحله قبل محاسبه کنیم. بعد از تعی kشده است. در این مرحله نیاز داریم که 

 داده ها را به مراکز مناسب تخصیص می دهیم.

 مرکز، جابجا نشوند. kدر تکرار می کنیم که دیگر این مراحل را آنق

 می باشد، مینیمم کند. Squared errorرا که تابع  7این الگوریتم تالش می کند که یک تابع هدف

 این الگوریتم از مراحل زیر تشکیل شده است:
 . مشخص کردن مراکز این نقاط معرفی کنند مراکز گروه های اولیه می باشند.1

 الگو به گروهی که نزدیک ترین مرکز به الگوی مربوطه را دارد.. تخصیص هر 2

 مرکز دوباره محاسبه می شود. k. وقتی که تمام الگو ها تخصیص داده شدند، موقعیت 3

 آنقدر تکرار می شوند تا مراکز دیگر جابجا نشوند. 3و  2. مراحل 4

ه را پیدا نمی کند. این الگوریتم ، لزوما جواب بهینk-meanتم اگرچه ثابت شده است که الگوریتم همیشه پایان می پذیرد، الگوری

تم را وان الگوریر می تدارای حساسیت زیادی به مراکز کالستر اولیه است که به صورت تصادفی انتخاب می شوند. برای کاهش این تاثی

 چندین بار اجرا کرد.

k-means مناسب می باشد، یک الگوریتم ساده است که برای بسیاری از کاربردها(yan x and han j,2002) 

 logistic الگوریتم

...( است  ویماری برگرسیون لوژستیک )لجستیک(: زمانی که متغیر وابسته ی ما دو وجهی )دو سطحی مانند جنسیت، بیماری یا عدم 

د در فراین .ده کنیملجستیک استفاو می خواهیم از طریق ترکیبی از متغیرهای پیش بین دست به پیش بینی بزنیم باید از رگرسیون 

یش لبی باشد پقیماری بهمه گیر شناسی ما می خواهیم ببینیم آیا یک فرد بیمار است یا خیر. اگر به عنوان مثال بیماری مورد نظر 

 .بینی کننده ها عبارتند از سن، وزن، فشار خون سیستولیک، تعداد سیگارهای کشیده شده و سطح کلسترول

 :زا عبارتند باشیم داشته نظر رد لجستیک رگرسیون اب ارتباط رد باید که مهم ی مساله دو
 .است خطی غیر وابسته متغیر و ها کننده ینیب پیش ینب ی رابطه.1
 .شود می رآوردب درستنمایی ماکزیمم شرو طریق زا رگرسیونی ضرایب.2

 در باشد. می تشخیصی تحلیل مانند کارکرد لحاظ از اما است گانه چند رگرسیون شبیه آماری محاسبات لحاظ از لجستیک رگرسیون

 ای عمده مزیت تشخیصی. تحلیل مانند دقیقا شود می انجام بین پیش متغییرهای از ای مجموعه اساس بر گروهی عضویت روش این

 از بسیاری نابراینب و رود می کار به متغیرها انواع با روش این در که است این دارد تشخیصی تحلیل به نسبت لجستیک تحلیل که
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 آن ارزش که است احتمال یک شود می بینی پیش لجستیک رگرسیون در آنچه حقیقت در ندارد. کار به را ها داده مورد در مفروضات

 برای خاص مورد هر شانس به راجع را اطالعاتی لجستیک رگرسیون ی معادله به مربوط رگرسیونی ضرایب است. تغییر در 1 تا 0 بین

 و ناقرینگی بدلیل ولی شود. می تعریف شکست برابر در موفقیت احتمال صورت به شانس دهد. می ارائه یک یا صفر روهگ به تعلق

 به که دو خی مقدار طریق از توان می را ها وزن از یک هر شود. می شانس لگاریتم به تبدیل آن برای نهایت بی مقادیر وجود امکان

 را گروهی عضویت آمیزی موفقیت طور به متغییر یک که را شانسی شانس، لگاریتم آزمود. اداریمعن لحاظ به است مشهور والد ی آماره

 (al et ester ,2014)دهد می نشان را کند می بینی پیش معین مورد هر برای

 onerالگوریتم 
این .کندشوند پیمایش میکه بنابر قوانین خاص انتخاب می نود ترینا با بسط دادن محتملر گراف است که یک الگوریتم جستجو کی

کلی، ممکن است که به صورت  heuristic evaluation function به وسیله N نوع جستجو را به عنوان تخمین احتمال انتخاب نود

 ی جستجو تا ان نقطه و هر گونه اطالعات اضافی در زمینهی  ، توصیف هدف، اطالعات جمع اوری شده به وسیلهN بر پایه توصیف

 .کندمسئله توصیف می

 smoالگوریتم 

شد. این الگوریتم ایجاد می ماشین بردار پشتیبان است که در طول آموزش )QP( نویسی درجه دومییک الگوریتم برای حل برنامه 

ای برای آموزش ماشین بردار پشتیبان گسترده به طور smo اختراع شد تحقیقات مایکروسافتدر 1998توسط جان پالت در سال 

    هیجان زیادی در جامعه ی  1998در سال  smo انتشار الگوریتم. اده سازی شده استپی libsvmشود و در ابزار محبوباستفاده می
svm های موجود برای آموزشبه وجود آورد چرا که قبل از آن روشsvm های حلبه ماشی تر بود و و غالباً نیازبسیار پیچیده qp

 (,2005washio et al)بود

 یافته ها

ا ر all گزینه attribute مت فایل اطالعات را به نزم افزار می دهیم و در قس  explorerبعد از باز کردن نرم افزار و باز کردن پنجره 

 داده میشودفراوانی مقادیر در داده های مختلف نمایش جهت انتخاب تمام فیلد ها انتخاب می کنیم.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
 

 

 

 کنیم . را انتخاب می visualize treeراست کلیک می کنیم و گزینه   result listبرای مشاهده درخت تصمیم در پنجره 
 

 
 8انتخاب بهترین ویژگی از روش رانکر

 
 ی کنیممرا انتخاب   search method , rankerواز سربرگ     Attribute evaluator  , infoglan attribute evalاز سربرگ 
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 نمودار ستونی برای فراوانی مقادیر مختلف ستون ها در بازه های مختلف :2شکل

 

 درخت تصمیم :3شکل
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 : ویژگی های استخراج شده برابر است با

 3  ،4  ،5  ،6  ،2  ،15  ،23  ،10 ،9  ،16  ،19 ،7  ،20  ،18 ،17  ،1  ،8  ،21  ،11  ،14  ،12  ،13 :22  

 

 نتیجه فراخوانی کالس در الگوریتم های مختلف

 
  

 بیمارقدیمی بیمار جدید منفی الگوریتم

 0.786 0.804 0.662 بیزین ساده

 0.952 0.963 0.574 درخت تصمیم

 0.413 0.906 0.662 نزدیکترین همسایه
Smo 0.000 0.592 0.565 

Logistic function 0.044 0976 0.926 
Oner 0.000 0.980 0.945 

 

 

 

انتخاب ویژگی :4شکل  

نتایج فراخوانی کالس در الگوریتم های مختلف :3جدول  



 
 

 
 

 

 اده است.بیشترین مقدار را به خود اختصاص د 0.98با  roneفراخوانی کالس در الگوریتم  1نمودار  3جدول با توجه به

 

 نتایج دقت کالس در الگوریتم های مختلف

 
  

 بیمارقدیمی بیمار جدید منفی الگوریتم

 0.739 0.936 0.292 بیزین ساده

 0.902 0.953 0.722 درخت تصمیم

 0.765 0.867 0.469 نزدیکترین همسایه
Smo 0.000 0.892 0.865 

Logistic function 0.556 0.893 0.860 
Oner 0.000 0.892 0.865 

 

 
 

 

مقدار را به خود  بیشترین 0.953باال دقت کالس در الگوریتم های مختلف بررسی و درخت تصمیم با  2و نمودار 4با توجه به جدول

 اختصاص داده است.
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: نتایج فراخوانی کالس در الگوریتم های مختلف1نمودار  

 : نتایج دقت کالس در الگوریتم های مختلف4جدول 
 

نتایج دقت کالس در الگوریتم های مختلف: 2نمودار  

 



 
 

 

  نتایج طبقه بندی درست در الگوریتم های مختلف

 
 

 طبقه بندی درست الگوریتم

 %79.0023 بیزین ساده

 %93.0394 تصمیمدرخت 

 %81.4385 نزدیکترین همسایه

Smo 88.8363% 
Logistic function 88.6391% 

Oner 88.8363% 

 

 
 

  

 

ترین درصد را در کم %79درصد و بیزین ساده با بیشترین  %93.04با الگوریتم درخت تصمیم  3و نمودار 5جدول با توجه به نتیجه

 داشته است.  2دسته بندی درست در تشخیص دیابت نوع 
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 نتایج دقت کالس در الگوریتم های مختلف :5جدول

 

در الگوریتم های مختلف 2: نتایج طبقه بندی درست در تشخیص دیابت نوع 3رنمودا  
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 بحث و نتیجه گیری

ی در و پیش بین ه بندیدر این پایان نامه مقوله داده کاوی و تکنیک های آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از میان روش های دست

اتی نظر محاسب ان و ازعنوان یکی از ابزارهای قوی و متداول در داده کاوی که درک ، پیاده سازی و کاربرد آسوکا درخت تصمیم به 

ت نعت به حرکاین ص ارزان می باشد مورد بحث قرار گرفت .با توجه به اهمیت و حساسیت داده کاوی در پزشکی و همچنین نیاز مبرم

رار گرفت. ررسی قبلذا در این مقاله کاربرد داده کاوی در عرصه ی سالمت مورد  از پزشکی سنتی به سمت پزشکی مبتنی بر شواهد

 %93ز ا بیش اب نتایج بدست آمده روی مجموعه بیماران دیابتی نشان می دهد که در میان روش های طبقه بندی ، درخت تصمیم  

 یننستیم در اما تواوه سایر روش طبقه بندی دارد نتیجه بهتری را بدست می آورد و الگوریتم بیزین ساده  نیز دقت کمتری نسبت ب

ما با توجه به ا را نسبت به سایر پژوهشگران ارتقاء دهیم 2دیابت نوع درصد میزان دقت در تشخیص بیماری  %5پژوهش بیش از 

عرفی ان الگوریتم بهینه محاکی از آن است که هرگز نمی توان الگوریتمی را به عنو 2مطالعه سایر مقاالت در زمینه تشخیص دیابت نوع 

 .نمود هینه معرفیبوریتم کرد در نتیجه برای هر کاربرد با توجه به مجموعه داده مورد استفاده می توان الگوریتمی را به عنوان الگ

 پیشنهادات عبارتند از:

 داده کاوی و بعد از اجرای آن در مراکز سالمت . و درمان قبل از اجرای تمقایسه اثر بخشی مراقب  -1

 رایی.و مقایسه آن با سایر الگوریتم های اج 2بی برای تشخیص بیماری دیابت نوع و شبکه های عصsvm ی استفاده از الگوریتم ها  -2

 رای بیماری با استفاده از داده کاوی.پیشنهاد درمانی ب  -3
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