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 چکیده

یکی از بزرگترین معضالت زندگی ماشینی، همانا کم تحرکی می  باشد که می تواند خود باعث هزاران مشکل در سالمتی 
انسان تلقی گردد. در دهه اخیر همزمان با زندگی ماشینی بیماریهاي زیادي منجمله سرطان و بیماریهاي قلبی و عروقی در 

از مردم را به کام مرگ می برد. در این پایان نامه بر روي بیماریهاي قلبی و  جوامع مختلف رایج شده که سالیانه تعداد زیادي
دقیقه ماکزیمم بعد از اتفاق افتادن ایست قلبی وقت  10عروقی و به خصوص ایست قلبی تمرکز خواهیم کرد. از آنجا که فقط 

براي احیاي مریض وجود دارد لذا تشخیص زودهنگام بیماري می تواند در حفظ جان میلیونها نفر در اقصی نقاط دنیا نقش 
ی پردازد که مهمی ایفاء نماید. داده کاوي علمی است که از روي داده هاي جمع آوري شده و تاریخچه موجود به ایجاد مدلی م

این مدل براي پیشگویی ابتالي مراجعه کنندگان جدید به یک بیماري یا هاي ریسک بودن یا نبودن آنها می تواند کارایی 
داشته باشد. هر چقدر میزان دقت پیشگویی یا تشخیص یک الگو یا مدل ایجاد شده بیشتر باشد به همان نسبت گفته می شود 

عروقی که از -استفاده بیشتر بوده است. در این تحقیق بر روي داده هاي بیماران قلبی اصطالحا کارایی الگوریتم مورد
 ، Rough set ،SVMTجمع آوري شده الگوریتمهاي کشف الگو شامل درخت تصمیم، شبکه هاي عصبی،  UCIآزمایشگاه 

KNN ،  Naive Bayes و در نهایت یک الگوریتم  شود را اعمال کرده و دقت شناسایی و پیشگویی آنها را باهم مقایسه می
 .شودترکیبی براي باالبردن میزان دقت این الگوریتمها پیشنهاد می 

 هاي قلبی، ایست قلبی، تشخیص زودهنگام، پیشگویی.کلمات کلیدي: داده کاوي، روابط انجمنی، بیماري

 

 مقدمه

 ت،یهمانند سرطان، هپات یمختلف یهايماریابتال به ب ،یو مدرن شدن زندگ عیهمزمان با توسعه صنا ریاخ هايدر سال

از  ها يماریب نیاز ا کیکشف ابتال به هر  يبرا اینقاط دن یاست. پزشکان در اقص افتهیو ... هم رواج  یقلب هاي ام اس، سکته

کنند، -یاکو و ... استفاده م ،يام آر آ ،یماموگراف ،يولوژیراد ،یسونوگراف ادرار،خون و  شیهمانند: آزما یمختلف هايروش

موجود  کینمونه از بافت  کیگرفتن  يبه معنا یوپسیتحت عنوان ب هایی يموارد مجبور به نمونه بردار یدر برخ نیهمچن

ابتال ناشناخته  ییدر مراحل ابتدا یهاماریباز  یچه بسا برخ یصیتشخ هايروش نی. با وجود تمام اندنمای یزنده است را هم م

                                                 
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی چالوس 1
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 ماریکه خود باعث به خطر افتادن جان  فرد ب گردند یکشف م دندیرس شرفتهیبه مرحله نسبتا پ گریمانده و بعد از مدتها که د

.  لذا ندینمای م لیرا به شخص و جامعه تحم یهنگفت اریبس نهیمعالجه هز ایدرد  نیتسک يحالت برا نتری نهیشده و در به

موجود در شخص )همانند وراثت، گروه  هاي قبل از ابتال با توجه به خصلت يماریابتال به ب ینبی شیپ يبرا هاییاتخاذ روش

از  يریشگیپ يابتال و شروع معالجات برا هیدر مراحل اول يماریب صیتشخ ایو... ) و  هینوع تغذ ،یخون، وزن، محل زندگ

 هاي کیاز تکن یکی یدر پزشک کاوي از داده استفاده .شود یمحسوب م یدر علم پزشک مهماز ملزومات  یکی يماریب شرفتیپ

سودمند  د،یو منجر به کشف دانش جد انسانها ایفاء می کند در سالمت یاتیکه نقش ح شود یوب مسمح کاوي پرکاربرد داده

است  يبر شواهد از جمله موارد یمبتن یبه سمت پزشک یتسن ی. امروزه حرکت از پزشکشود می ها داده گاهیو ماندگار در پا

 يماریب صیکه تعداد پارامترها در تشخ یهنگام رایباشد ز نیاز اساسی به استفاده از تکنیکهاي داده کاويمؤکد  ی تواندکه م

موجب  لیدل نیباشد. هم رپذی امکان یبه سخت زیمتخصص خبره ن کی يبرا یحت يماریب صیممکن است تشخ شود یم ادیز

 ياحتمال بروز خطاها به منظور کاهشبا هدف کمک به پزشک  يوتریکامپ صیتشخ يابزارها از ریشده که در چند دهه اخ

مختلف در  هاي يماریب صیکه گفته شد تشخ ي. همانطور، استفاده می شودفرد  تجربگی یب ایو  یاز خستگ یناش یاحتمال

 نتری نهیانتخاب به نه،یزم نیچالش در ا نیترکه  مهم شود یمحسوب م يکاو پرکاربرد داده هاي نهیاز زم یکی یعلم پزشک

 رانیا ی چونکشور و از طرف یقلب مارانیب ریمرگ و م ادیاست. با توجه به آمار ز یهاماریب ییشگویپ يبرا کاوي داده کیتکن

نفر  300، روزانه هاي وزارت بهداشتبر اساس گزارشآنچنان که . محسوب می شوددر جهان  یآمار مرگ قلب نیرکورددار باالتر

را  يماریب نیبروز ا سکیمردم، ر هیو نوع تغذ یزندگ وهیاست که ش یدر حال نیشوند و امی فوت  یعوارض قلبدر کشور بر اثر 

 خواهد بود. قیتحق نیبر ضرورت انجام ا یلیموارد و دل نیا یبه حداکثر رسانده است و تمام

 بیان مسئله

و  هارگیها، موها (سرخرگرگ ایاست که در قلب  ییهايماریاز ب يادسته 4یقلب يماریب ای 3یعروق -یقلب يماریب   

خون  انیتوقف جر ایقلب در اثر کاهش  یعضالن يهاعبارت از مرگ سلول یحمله قلب ای ستی. ادهدی) رخ مهااهرگیس

 نی. ارخ دهد یدر هر سن تواندیاما م دهد،یسال رخ م 40 ياغلب در افراد باال ی. حمله قلبی می باشدقلب ياهسرخرگ

 کاوي داده گذاشته است.  شیرو به افزا هم در حال حاضر هابروز آن در خانم زانیاست، اما م ترعیدر مردان شا يماریب

به کار می رود. خام  هاي و استخراج الگوها و روابط کشف نشده از داده داده هاي گاهیاز پا دیجهت کشف دانش جد یکیتکن

                                                 
3Cardiovascular disease  
4 heart disease 
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. [1] روند یحادث شدن آنها به کار م يدر ابتدا ایآنها  وستنیاتفاقات قبل از به وقوع پ ییشناسا ای ییشگویپ يالگوها برا نیا

از  ياریبس به ابتال يروزها يزودهنگام (در ابتدا صیکمک به تشخ يبرا کاوي داده هاي کیاستفاده از تکن ریدر دهه اخ

 قیاز طر یخاص يماریامکان ابتال به ب ییشگویپ نیچنو...) و هم یقلب هاي يماریب ابت،یهمانند انواع سرطانها، د  ها يماریب

کرد تا به  میتالش خواه قیتحق نیبه کار برده شده است. در ا ،يماریب همرتبط ب يفاکتورها یو بررس یکشف روابط انجمن

انجام شده در مورد استفاده از   يسپس کارها میزودهنگام  آنها بپرداز صیعالئم آنها و نحوه تشخ ،یقلب یهايماریب یبررس

همانند درخت  یگوناگون هايتمیمختلف را مرور کرده و الگور يهایماریزودهنگام ب صیتشخ يبرا يکاو داده هايکیتکن

 ر. د میقرار ده یشده مورد بررس آوري جمع هاي داده يبر رو را نیزیو ب یعصب هاي ، شبکه SVM  ،Rough Set م،یتصم

 يشنهادیروش پبه طوریکه موجود ارائه شود  هايدرصد دقت روش نیباالتر يبرا یبیروش ترک کی شود یم یمرحله بعد سع

 کاوي داده هاي کیجامع در مورد استفاده از تکن قیتحق نیا باشد. نیشیپ شهاينسبت به رو يشتریو دقت ب ییکارا يدارا

 ییالگو جادیا يبرا Classification هاي کیباشد. از تکنی م یقلب يماریافراد مبتال به ب ییجهت شناسا ییالگو جادیا يبرا

 یقلب يماریب جادیمختلف در ا يفاکتورها نیکشف روابط ب يبرا  Association Ruleو  یقلب مارانیب صیجهت تشخ

 تیداد و در نها میقرار خواه یشده را مورد بررس جادیا يتوسط الگوها گوییشیدقت و صحت پ زانیکرد.  م میاستفاده خواه

 .د شدخواه یابتال به آن  را معرف هیدر مراحل اول صیتشخ ای یامکان ابتال به عارضه قلب ییشگویپ يرا برا تمیالگور نتری نهیبه

 کاربرد داده کاوي در پزشکی به منظور تشخیص بیماریها

یکی از کاربردهاي مهم داده کاوي عبارتست از تشخیص یا کمک براي درمان برخی از بیماریها که می تواند به  

ع اده هاي جمدر روي بپزشکان کمک کند تا نشانه هاي گوناگون بیماري و رابطه بین آنها را کشف کنند. تحقیقات انجام شده 

ام می باشد، انج ثرگذار بر روي ایجاد بیماري یا درمان آن می تواند اآوري شده شامل رکوردهایی از فاکتورهایی که احتماال

ه از ود. استفادنجام ششود. پیش بینی در مورد امکان مبتال شدن به یک بیماري می تواند بوسیله آنالیز تصاویر اسکن شده ا

تلفی از واع مخکبدي و یا ان تصاویر اسکن تهیه شده می تواند در تشخیص بیماریهایی همانند سرطان سینه، بیماریهاي

  سرطانها و بیماریهاي مربوط به قلب و عروق،  بیماري سل و.... موثر باشد.  

 اوي براي تشخیص بیماریهاي پوستیاستفاده از داده ک

از تکنیکهاي پردازش تصویر براي کمک به متخصین پوست در تشخیص انواع بیماریهاي پوستی استفاده  [19]در  

شد. در این تحقیق تکنیکهاي مختلف پردازش تصویر بر روي تصاویر اورجینال گرفته شده از پوست اعمال شد و سه نوع از 
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هاي عصبی براي راهنمایی به منظور انتخاب از شبکه   Ubeyli [20]. بیماریهاي پوستی را با دقت قابل قبول شناسایی کرد

 مدل براي تشخیص بیماریهاي التهابی پوست استفاده شد.

 کاربردهاي داده کاوي براي تشخیص و درمان افسردگی

بینی افسـردگی بـا در این بخش به بررسی روشهاي ارائه شده توسط محققین مختلف براي تشخیص، درمان یا پیش  

شـده نمـورد انجـام  پردازیم. متاسفانه کار چندانی در ایران و حتی کشورهاي دیگر در ایـنتکنیکهاي داده کاوي میاستفاده از 

 کارهاي انجام شده براي تشخیص یا درمان افسردگی را در این قسمت ذکر خواهیم کرد. بنابراین

آسیبهاي نخاعی  هبهش افسردگی افراد مبتال کا به بررسی اثرات آموزش شوخ طبعی در [21]دکتر احمد به پژوه و همکارانش 

ه افسردگی فتند. پرسشنامبیمار با ضایعات نخاعی از مراکز توانبخشی تهران مورد بررسی قرار گر 24براي این تحقیق . پرداختند

 ز هشتد و بعد انفر بعنوان نمونه انتخاب شده و آموزشهاي شوخ طبعی به آنها داده ش 12بک به همه آنها داده شو سپس 

 شان داد کهنتایج نجلسه آموزش مهارتهاي شوخ طبعی دوباره میزان افسردگی آنها با پرسشنامه بک مورد بررسی قرار گرفت. 

 میزان افسردگی در آنها کاهش یافته بود.

 Neuman کاربرانی که در محیط وب به  و همکارانش سیستمی را توسعه دادند که قادر بود تا به طور اتوماتیکی

ردند که بیماري ک. آنها ادعا [22]ها فعالیت داشتند و داراي بیماري افسردگی بودند را شناسایی کند خصوص در وبالگ

و  وشته هاناي نداشته باشد. از افسردگی به صورت نهفته ممکن است در شخص وجود داشته باشد و هیچ عالمت مشخصه

راي بام برد که ناي تیره توان به عالمت ستاره با رنگ سیاه یا ابرهد میکردنعالئمی که کاربران در وب از آنها استفاده می

 تشخیص افسرده بودن شخص می توان از آن استفاده کرد. 

 کاربرد داده کاوي در تشخیص، درمان یا پیشگویی سرطانها

 50بیش از  در حال حاضر سرطان به عنوان یکی از دالیل مرگ و میر در بیشتر کشورهاي دنیا مطرح می باشد. 

بنابراین شناسایی سریع و به موقع  .[23]درصد از موارد سرطانهاي نوظهور در کشورهاي در حال توسعه مشاهده می شوند 

بیماري به همراه اندیشیدن تدابیري براي شناسایی افراد در معرض ریسک ابتال قبل از ابتالي به بیماري امري اجتناب ناپذیر 

د که بر تعداد انواع سرطانهاي موجود در آینده اضافه گردد که علت آن افزایش جمعیت، باال رفتن شود. انتظار میروتلقی می

هاي اکثر کشورها کنترل و مهار باشد. بنابراین یکی از مهمترین برنامهسن افراد و وجود مشکالت بیشتر در جوامع بشري می

اند که الگوهایی را از سرم خون ها پیشنهاد کردهمندانه دادهتکنیکهایی را براي آنالیز هوش [25 ,24]سرطان است. محققین 

اند که به صورت پاتولوژیکی می تواند بیانگر ابتال به سرطان باشد. متدهاي داده کاوي براي طراحی استراتژي تهیه کرده
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ی رشته هاي محاسباتی براي پیشگویی کالس تومورهاي زبان از روي ویژگیهاي ساختاري و خواص شیمیایی یا فیزیک

خیم بودن یا بدخیم بودن سرطانهاي پستان . همچنین از آنجا که شناسایی خوش[26]پروتئینی مورد استفاده قرار گرفته اند

از آنالیز هوشمندانه داده ها و بررسی آزمایشات خونی براي تشخیص   [27]  هم یکی از چالشهاي مهم پزشکان است محققان

 هاي مورد استفاده سنتی بهره جستند.به صورت خیلی سریعتر از روش ها و سرطانهاي پستانآنومالی

 کاربرد داده کاوي در تشخیص، درمان یا پیشگویی بیماریهاي کبدي

هاي پزشکی تحت نظر پزشک متخصص در مراکز تخصصی هستند. مطالعه بسیاري از امراض کبدي نیازمند مراقبت 

باشد. می صوص کبدخهاي بدن به انجام شده در رشد یا ایجاد سلولها و ارگانبیماریهاي کبدي شامل مطالعه تمام تغییرات 

در بیماران  سعه بیماريیا تو برخی از بیماریهاي کبدي منشاء مادرزادي دارند. با آنالیز  داده هاي به دست آمده از مراحل ایجاد

 توان اطالعات رضایت بخشی را به دست آورد. بخشی میداراي نقص کبدي به طور رضایت

 روش پیشنهادي 

جمع آوري نموده و با   5UCI عروقی را از پایگاه داده بیماران   -هاي بیماران مبتال به بیماریهاي قلبی، دادهبخشدر این 
ها، اقدام به آماده سازي داده ها به منظور آنالیز و اعمال تکنیکهاي رده بندي پردازش دادهاعمال تکنیکهاي مربوط به پیش

و کشف قوانین انجمنی      SVM, Decision Tree, Bayesian Network, Neural Networkهمانند 
 . می شودعروقی پیشنهاد -و  در نهایت چهارچوبی را براي شناسایی مبتالیان به قلبیپرداخته می شود 

 مقالهب پیشنهادي در این چهارچو

نشان داده  4,2جهت تشخیص ایست قلبی در مراحل ابتدایی در شکل  مقالهچهارچوب کلی پیشنهاد شده براي این  
 شده است. 

 
 چهارچوب پیشنهادي : 2شکل 

                                                 
5  http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html?sort=nameUp&view=listRepository , UCI : Machine Learning  

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html?sort=nameUp&view=list
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آوري شده هاي جمعمی باشد که داده UCIهمانگونه که اشاره شد داده هاي جمع آوري شده در این پایان نامه از پایگاه داده 

خصلت در این داده ها موجود 74عروقی است. براي هر بیمار -بیمار مبتال به بیماریهاي قلبی 300شامل رکوردهاي مربوط به 

شود و بقیه فیلدها بر اساس نظر پزشکان در سیر خصلت نهایی براي آنالیز انتخاب می 14است که با صحبت با پزشکان 

 5,1یماري تاثیري ندارند. نام این خصلتها به همراه نوع مقادیر قابل قبول براي آنها در جدول تکاملی بیماري یا تشخیص ب

همانطور که در شکل مشاهده می شود تمام داده ها در این پایان نامه،  به  یکی از دو نوع متغیرهاي   نشان داده شده است.

 رده بندي شده اند. 7و غیرعددي 6عددي

 بیماران در داده هاي جمع آوري شده : جدول خصلتهاي 1جدول 

Value 
Type 

Value Attribute  Value Type Value Attribute 

Numeric  فشار خون trestbps  Numeric  مشخصه منحصربفرد
 براي هر بیمار

ID 

Numeric  میزان کلسترول
 خون

chol  Numeric 10, 20, 30, etc. Age 

Numeric  میزان قند خون
 ناشتا

fbs  Numberic Male (1) , 
Female (0) 

Gender 

Numeric  :نتایج نوار قلبی 
: کمی 1: نرمال، 0

: 2آنورمال، 
بزرگ شدن بطن 

 چپ

restecg  Numeric نوع درد سینه cp 

Numeric  ماکزیمم تعداد
 ضربان قلب

thalach  Numeric  تعداد انحرافات در
 رگها

exang 

Numeric ` میزان افزایش یا
ضربان کاهش 

 قلب

slope  numeric  میزان استرس و نیاز به
 استراحت

oldpeak 

Numeric 3 ،نرمال :
:آنورمال و 6

:برگشت بیماري 7

thal  Numeric  تعداد مجاري اصلی
 )3تا  0(

ca 

                                                 
٦Numeric  
۷Categorical  
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 قلبی
    Numeric  وضعیت بیماري قلبی-

 عروقی
0: <50% سالم   
 بودن 
1: >50% احتمال   
 بیماري

num 

 

قابل مشاهده است. تمامی متغیرهاي موجود به حالت عددي  2آوري شده در جدول هاي جمعداده اي ازنمونه 

ا به ران متغیرها توي میکاوخواهیم براي رده بندي و ایجاد الگو در دادهنمایش داده شده اند. بر حسب نوع الگوریتمی که می

 صورت یکی از انواع عددي یا غیرعددي تبدیل کرد.

قابل مشاهده است تعداد زیادي از فیلدها جاخالی هستند و بنابراین نیاز داریم قبل از آنالیز داده ها  2ه در جدول همانگونه ک

هاي مورد سازي، انتخاب خصلتاقدام به انجام عملیات پیش پردازش (شامل حذف یا جایگزینی فیلدهاي خالی، انجام نرمال

 ) بنماییم.  9و مجموعه تست  8ننظر براي انجام آنالیز، انتخاب مجموعه تمری

 پیاده سازی عملی مراحل پیش پردازش بر روی داده ھای جمع آوری شده  
 م.کنیایت میحل زیر را رعآوري شده به شکل اولیه قابل آنالیز نیستند. براي انجام عملیات پیش پردازش مراهاي جمعداده    

 پیش پردازش رکوردھای دارای فیلدھای جاخالی 
 ، درصد داده هاي خالی در هر فیلد نمایش داده شده است. 5,3جدول در  

 

                                                 
۸Training Set  
9Test Set  
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 در هر فیلد Missing Dataدرصد داده هاي خالی : 3جدول

 درصد داده هاي ناقص نام خصلت  درصد داده هاي ناقص نام خصلت

 cp 0%  %0 سن

 exang 0%  %0 جنسیت
chol 3%  testbps 11% 
fbs 3%  restecg 12% 

oldpeak 12%  talach 11% 
ca 1%  num 0% 

thal 15%  slope 14% 
 
براي انجام عملیات آنالیز داده ها، الزم است تا فیلدهاي جاخالی را با اعمال تکنیکهاي موجود یا حذف شوند و یا با  

 .ذف می کنیمپر/ح و هایی که در فصل چهارم گفته شد، فیلدهاي جاخالی را بازیابیمقادیر مناسبی پرگردند. با اعمال روش

در مرحله بعد، داده ها بایستی نرمالسازي شوند و به شکلی که قابل پردازش باشند تبدیل گردند. شکل کلی داده ها  

وارد  Rapid minerبه صورت نرمالسازي شده و آماده پردازش که در فایل اکسل ذخیره شده،  وقتی به عنوان ورودي به  

 می کنیم.

 عروقی-بین مبتالیان به بیماریهاي قلبیمیزان مرگ و میر در 

-از افراد مبتال با بیماریهاي قلبی %80دهد که در حالت کلی هاي جمع آوري شده نشان مینتایج آنالیز اولیه داده 
 از مبتالیان درمان موثر بوده و به حیات خود ادامه داده اند و درمان گردیده اند. %20اند و در عروقی (ایست قلبی) فوت نموده

 روقیع-رابطه بین میزان جنسیت و ابتالء به بیماریهاي قلبی 

 د. باشها میمآقایان بیشتر از خان عروقی در بین-هاي قلبیتوان نتیجه گرفت که میزان ابتالء به بیماريمی 2با توجه به شکل 

 

 روقیع-: رابطه بین جنسیت و ابتالء به بیماریهاي قلبی2شکل
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 عروقی-رابطه بین فشارخون و ابتالء به بیماریهاي قلبی  

 هستند. 120عروقی داراي فشار خونی باالي -هاي قلبیدهد که بیشتر مبتالیان به بیمارينشان می 5,3شکل 

 عروقی-بیماریهاي قلبی: رابطه بین فشارخون باال و میزان ابتالء به  3شکل 

 عروقی-رابطه بین میزان کلسترول خون و ابتالء به بیماریهاي قلبی 

 عروقی را نشان می دهد. -رابطه بین میزان کلسترول خون و ابتالء به بیماریهاي قلبی 4شکل 

 عروقی-رابطه بین میزان کلسترول خون و ابتالء به بیماریهاي قلبی: 4شکل

الء به بیماریهاي یکی از دالیل ابت 200مشاهده می شود داشتن میزان کلسترول خون باالي  4همانطور که در شکل 
 عروقی ست.-قلبی

 عروقی-درخت تصمیم براي پیشگویی ابتالء به بیماري قلبی :5شکل
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 Logic Regressionایجاد الگو بوسیله اعمال الگوریتم   •
 

 با اعمال الگوریتم رگرسیونرده بندي  •

تحلیل ممیز و رگرسیون مدل لجستیک زمانی به کار می روند که بخواهیم عضویت در یک طبقه را پیش بینی کنیم  

خ متغیر پاس انی کهنه مقدار یک متغیر کمی را. زمانی که متغیر پاسخ (طبقات) بیش از دو حالت است از تحلیل ممیز و زم

 توان از رگرسیون مدل لجستیک استفاده نمود.گیرد میمیفقط دو حالت را به خود 

ر ده معموالً ی است کتوان گفت : رگرسیون خطی یکی از تکنیک هاي پیچیده آماري براي داده هایبنابراین به طور خالصه می

مطرح ه باشند. رگرسیون خطی به دو صورت رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چند متغیراي میسطح سنجش فاصله

د. اما پرداز می گردد. رگرسیون خطی ساده به پیش بینی مقدار یک متغیر وابسته بر اساس مقدار یک متغیر مستقل می

تغیر ت یک مرگرسیون چند متغیره روشی است براي تحلیل مشارکت جمعی و فردي دو یا چند متغیر مستقل ، در تغییرا

 وابسته .

لتها یک ر یک از خصم، به هها به صورت عددي تبدیل شوند. در مرحله اول این الگوریتدهبراي اعمال این الگوریتم باید تمام دا

 )7وزن خاصی را اختصاص می دهد (همانند شکل 

 

 : توصیف درخت تصمیم ایجاد شده6شکل 
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 Regression: وزنهاي داده شده به هر یک از خصلتها توسط الگوریتم 7شکل 

 SVM (Support Vector Machine)ایجاد الگو بوسیله روش  •
 
بندي به شمار می رود. این روش به عنوان ابزار مناسبی براي کشف الگوها و مدلها در روش رده SVMالگوریتم  

محدوده  ها بهنهشوند. نزدیکترین نموباشد که این دو کالس به وسیله یک خط از هم جدا میمعموال داراي دو کالس می

سازي مز به مینیملها نیارایی بهتري را در مواقعی که مدشوند. این روش کاتصمیم گیري به نام بردارهاي پشتیبانی نامیده می

د. و باعث ارا می باشالس، دریسک ساختاري دارند، بوسیله ماکزیمم کردن فاصله بین دو ابر ناپایدار در بردار پشتیبانی از دو ک

 شودکاهش میزان خطا و ریسک بهنگام عملیات می

 نتیجه گیري
هم مضاي بسیار ی از اعبه بررسی استفاده از داده کاوي براي کمک به تشخیص صحیح بیماریها پرداختیم. قلب یک مقالهدر این 

 سکته قلبی و بدن است که آسیب دیدن آن باعث مرگ شخص می شود. بیماریهاي مختلفی قلب را تهدید می کنند از جمله:
 ایست قلبی.

عروقی هستند و متاسفانه آمار مبتالیان -قاط دنیا دچار بیماریهاي مختلف قلبیدر حال حاضر بیشتر افراد میانسال در اقصی ن
به سکته قلبی در دنیا و به خصوص در ایران در حال افزایش است. بیماریهاي قلبی گاها بسیار نهفته هستند و فقط در مراحل 

ار زیادي بوده و در بسیاري از موارد درمان شوند بنابراین درمان نیازمند زمان و هزینه بسیبسیار پیشرفته تشخیص داده می
اثربخش نبوده و بیمار جانش را از دست می دهد. لذا اتخاذ روشی براي کمک به پزشکان جهت تشخیص زودهنگام مبتالیان 

بینی امکان ابتالي شخص به این بیماریها به یکی از چالشهاي عروقی به خصوص انسداد شرائین یا پیش-به بیماریهاي قلبی
جمع آوري شده است. با    UCIداده هاي بیماران از مرکز تحقیقات   مقالهمهم در عالم داده کاوي بدل شده است. در این 

سعی در ایجاد الگویی براي تشخیص بیماران مبتالء به  SVMاستفاده از اعمال الگوریتمهاي رده بندي شبکه هاي عصبی و 
، شبکه هاي  SVMما نشان داده است که دقت الگوي ایجاد شده با اعمال  عروقی نمودیم. ارزیابی هاي-بیماریهاي قلبی

بیشتر از الگوریتمهاي دیگر می باشد. دقت پیشگویی بیماري را با ترکیب این سه الگوریتم که داراي  Rough Setعصبی و 
ا استفاده از این روش بعد عروقی ب-بیشترین دقت در پیشگویی هستند، افزایش دادیم بطوریکه دقت تشخیص بیماریهاي قلبی

 بوده است.  %89از ده بار تکرار به طور متوسط 
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