
 واحد خرم آباددانشگاه آزاد اسالمی  رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوترکنفرانس ملی  نــمیدوّ      

 3159 سفندا 02

1 
   

 

 WWW.NAECE-CONF.IR واحد خرم آباد

 

 

 و درخت تصمیم k-meansبینی عوارض بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم  پیش
 

 

برنجد    در جهان شيوع بيماری دیابت افزایش یافته است و در ایران بيش از دو ميليون نفر از این بيماری و عوارض آن رنج  مج    - چکيده

باشجد  در ایجن    و واسجکورر مج   بيماری دیابت عوارض جبران ناپذیری به دنبال دارد  عوارض این بيماری شامل ميکرو واسجکورر و مجا ر  

پردازیم و ارتباط عوارض بيماری دیابت و عالئم بيماران از قبيل فشجارخون  سجن     پژوهش به بررس  عوارض مربوط به دیابت نوع دو م 

آباددلفجان  برای این  ار مجموعه داده مورد نظجر خجود را از مر جز بهداشجت و درمجان نور      .چرب  مضر  وراثت و     را بررس  خواهيم  رد

هجای داده  جاوی    ایجم  در ایجن پجژوهش بجا اسجتفاده از رو       اسجتفاده  جرده   WEKA ها از نرم افزار جمع آوری  رده و برای تحليل داده

 نجيم    بندی  به صورت مکمل اسجتفاده مج    چهارچوب  برای پيش بين  عوارض بيماری دیابت ارائه و از دو رو  درخت تصميم و خوشه

بندی  رده و سپس عوارض مربوط بجه هجر خوشجه را بجا      هایشان خوشه بندی  بيماران را بر اساس ویژگ  از تکنيک خوشه ابتدا با استفاده

در ارزیجاب  نتجای  از دو    .باشجد  گيرد معرف نجوع عارهجه آن مج     ای  ه بيمار در آن قرار م  بين  خواهيم  رد  دسته درخت تصميم پيش

ایم و مشجاهده شجد  جه نتجای  بدسجت آمجده بزجيار نزدیجک بجه نظجر مت صصجان و             استفاده  ردهرو  ارزیاب  درون  و ارزیاب  بيرون  

    باشد و درخت توليد شده از ميزان صحت و دقت خوب  برخوردار است  ارشناسان حوزه سالمت م 
 

 .بندی  درخت تصميم  دیابت  عوارض بيماری داده  اوی  خوشه - ليد واژه

 

 مقدمه -1

های مربجوط بجه عالیجم بيمجاران مبجتال بجه        هدر دنيای پزشک  داد

هجای  مکج  بجرای تشج ين ایجن       های گونجاگون و رو   بيماری

باشد تجا ججای   جه معمجور      ها بزيار وسيع و گزترده م  بيماری

ی تمام  عوامل دخيل توسج    تحليل و در نظر گرفتن همه جانبه

  است راج دانش از ميان حججم  ]7[رسد یک فرد دشوار به نظر م 

های پزشک  افراد  های مرتب  با سوابق بيماری و پرونده بوه دادهان

تواند منجر به شناسای  قوانين  با استفاده از فرآیند داده  اوی م 

هجا گردیجده و اعالعجات     حا م بر ایججاد رشجد و تزجریع بيمجاری    

بينج  و   هجا  پجيش   ارزشمندی را به منظور شناسای  علجل بيمجاری  

يط  حا م در اختيجار مت صصجين و   درمان با توجه به عوامل مح

   ]8[ی سالمت قرار دهد اندر اران حوزه دست

ی  هجای   جه بجه صجورت الکترونيکج  در حجوزه       امروزه حجم داده

روز در حجال افجزایش اسجت  بجرای      شوند روزبجه  پزشک  ذخيره م 

هجا را تحليجل و تبجدیل بجه      ها بایجد آن  معن  ب شيدن به این داده

رفتن چنين حجم  از الگوها و اسجتفاده از  دانش  رد  با در نظر گ

گوی   ی الگوها و استفاده از پاسخ انزان به عنوان تش ين دهنده

به چنين حجم باری  از اعالعات امکان پذیر نيزت و بجه همجين   

ی پزشک  از اهميجت بجاری  برخجوردار     دليل داده  اوی در حوزه

    ]8[است

هججای  هماننججد    تمهججا و الگججوری  در فرآینججد داده  ججاوی از مججدل 

هججای انت ججاس  اسججتنتاج قججانون و   هججای عصججب   درخججت  شججبکه

های  شود  ه با استفاده از تکنيک های ژنتيک استفاده م  الگوریتم

هجا    هجا داده  سازی پيشگوی   ننجده  تططيجع پایگجاه    همچون مدل

تجوانيم الگوهجای مفيجد در     تحليل پيوند و تشج ين انحجراف مج    

لت  اربر  شف  نيم  با  شجف  جاراترین   ها را با حداقل دخا داده

ها با توجه بجه عوامجل    ها برای تشي ن ميزان درست  آن الگوریتم

ی  دخيل از جمله انت اس زیرمجموعه صفات مناسج  و نجوع داده  

هجای مکجانيزه بجا     توان به سجمت ایججاد سيزجتم    مورد استفاده م 

و هجای پيچيجده    قابليت اعتمجاد بجار بجا توانجای   شجف الگجوریتم      

بين  روندهای آینجده بجرای مواجهجه بجا انجواع بيمجاری گجام         پيش

  2پناه سعيد یزدان و 1راهيه  رم   نگاوری
 raziehkarami67@yahoo.com  آباد دانشگاه آزاد اسالم  واحد خرم ارشناس ارشد مهندس   امپيوتر  1
 yazdanpanah_saeed@yahoo.com  آباد واحد خرماستاد گروه مهندس   امپيوتر  دانشگاه آزاد اسالم   2
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بينج    هجای پجيش     سپس برای تایيد صجحت الگجوریتم  ]7[برداشت

 بندی استفاده شود     ننده از خوشه

ترین بيماری غددی و چهارمين علت مرگ در  بيماری دیابت رای 

باشججد و شججناخت عججوارض بيمججاری و    شججورهای پيشججرفته مجج  

آن بدون شک موهوع حيات  درمان  و اقتصادی در  گيری از پيش

تواند منجر به مشکالت حاد فيزیکج    باشد  دیابت م  م  21قرن 

در افراد و تاثير اقتصادی بزرگ  بر سيزتم بهداشت و درمان مل  

 [ 3گردد ]

تجوان بجا    به گزار  مر ز دیابت تحطيطات نشان داده است  ه مج  

درصجد عجوارض    88ض خطجر از  های اوليه افراد در معجر  شناسای 

هجا را بجه تعویجق     مزمن دیابت نوع نوع دو جلجوگيری  جرد یجا آن   

  دو نوع دیابت وججود دارد  نجوع یجک  جه وابزجته بجه       ]4[انداخت

شود و دیابجت نجوع دو  جه  مبجود نزجب        انزولين نيز ناميده م 

  عوارض مزمن دیابت به عور عمده به دو دسجته  ]5[انزولين است

: عجوارض عروقج  و عجوارض غيرعروقج   عجوارض      شود تطزيم م 

 اند: عروق  دیابت خود دو دسته

ميکروواسکورر: شجامل رتيونوپجات  انابينجاب ن  نفروپجات       -1

هججای گلججومرول و دفججع آلبججومينن و نوروپججات    اآسججي 

 ا اهش یا از دادن حس دردن
ما رواسکورر: بيماری  رونر  درگيجری عجروم محيطج  و     -2

 درگيری عروم مغزی
توان بجه گاسجتروپارزی     شود  از عوارض غيرعروق  م  شامل م را 

  بجا توججه بجه شجيوع     ]6[ها و تغييرات پوست  اشجاره  جرد   عفونت

هجای جدیجد در    دیابت نوع دو در سراسر جهجان  اسجتفاده از رو   

تحطيطات پزشک  زیزت  بزيار مورد توجه قرار گرفته است  داده 

هجای جدیجد و بجدیع  را     توان در ارتباعجات و وابزجتگ     اوی م 

  شف  ند  ه برای پزشکان مفيد هزتند  

 مورد استفادههای  روش -2

هجای داده  جاوی    خواهيم با استفاده از تکنيک در این پژوهش م 

بين  عوارض مربجوط بجه بيمجاری دیابجت در      چارچوب  برای پيش

بيمججاران دیججابت  ارائججه  نججيم  بججرای ایججن منظججور از دو تکنيججک  

 ایم   درخت تصميم استفاده  رده بندی و خوشه

بندی  ه در اینججا مجا از الگجوریتم     ابتدا با استفاده از رو  خوشه

K-means  هایشجان در    نيم  بيماران بر اساس ویژگ  استفاده م

شوند  حال بيماران آت  با توجه بجه اینکجه    های  تفکيک م  خوشه

ایجن   تجر هزجتند در یکج  از    هجا شجبيه   به  دام یک از این خوشجه 

گيرند تجا سجطخ خطرپجذیری و     ها قرار م  خوشه

اند مش ن  ای  ه در آن قرار گرفته ها بر اساس خوشه عوارض آن

 شود   

بندی شجدند   هایشان خوشه بعد از اینکه بيماران با توجه به ویژگ 

هجای موججود     ا نون با استفاده از تکنيک درخجت تصجميم و داده  

اسججت  ایجججاد « آنگججاه -اگججر »درختج  را  ججه بججر اسججاس قججوانين  

توان بيمجاران    نيم  بنابراین با استفاده از مدل ساخته شده م  م 

ها وارد مدل  نيم   بجه   ی آن جدید را بعد از مش ن شدن خوشه

 نيم تا به گجره   اینگونه  ه بيماران جدید را از گره ریشه وارد م 

باشجدن و   برگ رسيده اگره برگ مش ن  ننده نوع عجوارض مج   

 شود    ها مش ن م  رهه آننوع عا

بنجدی بيمجاران دیجابت      متغيرها و پارامترهای مد نظر برای دسجته 

شامل: جنزيت  سن  وراثت  فشارخون سيزتوليک  شاخن توده 

بدن  چرب  مضر  قند خون ناشجتا و قنجد دو سجاعت بعجد از غجذا      

بنجدی   باشد  ه بيماران بر اساس پارامترهای ذ ر شده  دسجته  م 

شجود   بين  مج   پس عوارض مربوط به هر دسته پيششوند و س م 

 C4.5و درخججت تصججميم   k-meansبججرای ایججن  ججار از الگججوریتم 

  نيم    استفاده م 

هجای   در نهایت مدل بدست آمده را ارزیجاب  خجواهيم  جرد  رو    

ارزیاب  در این پایان نامه به دو دسجته ارزیجاب  درونج  و بيرونج      

صجحت مجدل ایججاد شجده را      شود  در ارزیجاب  درونج    تطزيم م 

هجای آمجوز  و     نجيم  جه بجرای ایجن منظجور از داده      بررس  مج  

 نيم و در ارزیاب  بيرون  بجه مطایزجه نتجای      آزمایش استفاده م 

بدست آمده از مدل با نظرات  ارشناسان مرا ز بهداشت و درمان 

 پردازیم  م 

 ها شناخت داده -2-1

ت و درمجان شهرسجتان   مجموعه داده این پژوهش از مر ز بهداشج 

ها مربوط به بيمجاران   آوری شده است  اعالعات پرونده دلفان جمع

ای  دیابت  است  ه تحت نظر این مر جز بجوده و بجه صجورت دوره    

اماهانه  هفتگ   بزتگ  به شرای  جزجمان  بيمجارانن معاینجه و    

 گيرد   های آنها مورد بررس  قرار م  آزمایش

يمجاران وججود داشجت  جه پجس از      ر ورد اوليجه از ب  588بيش از 

ها وجود نداشت  پاریش و حذف ر وردهای   ه اعالعات اصل  آن

ر ورد رسيد  به عنوان مثال بيماران  را حذف  ردیم  جه   287به 

به صورت مرت  مراجعه به مر ز نداشجته و یجا یجک بجار مراجعجه      

هجا در   ها و عوارض آن اند چرا  ه اعالعات  امل  از آزمایش داشته

 مرد هزتند   77نفر زن و  118ست نبود  از این تعداد بيمار د
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هان به بررسج  پرونجده    ترین گام تحطيق اآماده سازی داده در مهم

بيماران پرداخته شد  در جهان واقع   داده هميشه  امجل نيزجت   

 نجد  بجرای    و درمورد اعالعات پزشک   نيز این موهوع صدم مج  

ها از  های ناقن در ارتباط با داده ها و داده حذف تعدادی از تناقض

پرداز  داده اآماده سازین استفاده  ردیم  بجه ایجن صجورت  جه     

ها از  مورادی را  ه ارز  صفر داشته و اعالعات موجود در پرونده

جمله نام و نام خانوادگ   آدرس  شماره پرونده بيمار و     حجذف  

 شدند  

 جه بجه تنهجای     گام بعدی این بود  ه فيلدهای  را حجذف  نجيم   

اهميت نداشتند  به عنجوان مثجال قجد و وزن بيمجاران بجه تنهجای        

ها  آن BMIتوان  اهميت نداشته اما با ستفاده از این دو ویژگ  م 

ها نيز در پرونجده همجه بيمجاران     را بدست آورد  یکزری از ویژگ 

 BUNهای آزمایشجگاه  نظيجر    موجود نبود به عنوان مثال ویژگ 

ها موجود و در برخج  دیگجر    و     در برخ  پروندهتری گليزيرید 

ها چشم پوشج  شجده و    موجود نبود به همين خاعر از این ویژگ 

 رسيدیم  1در آخر به ر وردهای  با مش صات جدول

 
 ها ها و رن  نرمال آن : داده1جدول 

رنج نرماا  رارای    توضیحات مشخصه

هااااااااای  داده

 آزمایشگاهی
Age سن - 

Gender جنزيت - 
FBS 118ال   78 قند خون ناشتا 

2H-FBS   قنجججد خجججون دو

 ساعت بعد از غذا

 148 متر از 

Family History  سابطه خانوادگ - 
BMI 25 متر از  شاخن توده بدن 
SBP  فشجججججججججارخون

 سيزتوليک

 13ال   18

LDL 188 متر از  چرب  مضر 
Complications نوع عارهه - 

 

 

 

 مد  سازی -2-2
های م تلف داده  اوی به پيدا  ردن مجدل و   کنيکبا استفاده از ت

پردازیم  مدل سجازی بجا سجتفاده از نجرم افجزار       الگوریتم بهينه م 

WEKA   انججججام شجججده اسجججت  از الگجججوریتمK-means  بجججرای

های   ه دارند استفاده شجده   بندی بيماران بر اساس ویژگ  خوشه

دارنجد  های مشابه هجم   است به این صورت  ه بيماران   ه ویژگ 

گيرند به عنوان مثال بيماران   جه در یجک    در یک خوشه قرار م 

ها مثبجت اسجت و از    رن  سن  قرار دارند و سابطه خانوادگ  در آن

های آزمایشگاه  نيز شبيه هزتند در یک خوشه قرار  نظر ویژگ 

بنجدی   گيرند  بنابراین گام اول در مرحله مجدل سجازی  خوشجه    م 

ها و پارامترهجای مجوردنظر اسجت  ا نجون      بيماران بر اساس ویژگ 

ها  گام بعدی این است  ه عوارض مربوط به هر  دام از این خوشه

استفاده شجده   C4.5بين  شود  در این گام از درخت تصميم  پيش

زنج  بجا اسجتفاده از     است  درخت تصميم توصيف صریخ از شجاخه 

هجای   های از داد الگوریتم است  هر گره پایان  یا برگ زیرمجموعجه 

 ند و هر نمونه در ب ش آموز  دقيطاً بجه   آموزش  را توصيف م 

یک گره پایان  در درخت تعلق دارد  برای آموز  درخت تصميم 

یک متغير باید فيلد خروجج  باشجد و یجک یجا تعجداد       C4.5مدل 

بيشتری فيلد ورودی وجود داشته باشد  فيلدهای ورودی مطجادیر  

هجا  جه بجه     هجای آن  ان و ویژگ های بيمار بدست آمده از آزمایش

انجد  و خروجج  عارهجه     بندی شده خوشه K-meansوسيله رو  

مشاهده شده است  در گزار  مدل توصيف شده به وسجيله نجرم   

شود و این روند ادامجه   های  شکزته م  افزار  درخت به زیر شاخه

گيجرد  حجال    دارد تا در نهایت هجر گجره در یجک دسجته قجرار مج       

توان است راج  رد به این صورت  ه مزير  را م  مجموعه قوانين 

شجود  خروجج     ریشه تا برگ پيمایش و قوانين شرع  بيجان مج   

 باشد   م  2درخت به صورت جدول

 
 ها : برچز  دسته2جدول 

 توضیحات ررچسب دسته
False اند  بيماران   ه دچار عارهه نشده 

Micro Vascular پا   عواره  نظير: فشارخون  دیاليز  زخم

 مشکل  ليوی و عارهه چشم  
Macro 

Vascular 
های قلب  و مغزی   عواره  نظير: سکته

 بيماری های قلب  و عروق 
Micro-Macro اند  بيماران   ه دچار هر دو نوع عارهه شده 
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 ارزیاب  نتای  -2-3

 نيم  یکج    نتای  بدست آمده را به دو صورت ارزیاب  م 

هجای   اد شجده را بجا اسجتفاده از رو    ارزیاب  درون   ه مجدل ایجج  

 ينم و دیگری ارزیجاب  بيرونج   جه     آزمون داده  اوی ارزیاب  م 

نتای  به دست آمده را بجا اسجتفاده از نظجرات  ارشناسجان حجوزه      

 پردازیم  ها از نتای  م  سالمت و تحليل آن

  درونی ارزیاری -

ارزیاب  درون   برای تایيد این مزئله تنظيم شده  ه آیجا  

ارامترهای مدل به صورت مناس   بجرای هجدف در نظجر گرفتجه     پ

شده است  در این رو  برای اینکه ببينيم مدل ایجاد شده تا چه 

بين  نماید   تواند متغير هدف را پيش حدی قابل اعتماد بوده و م 

بنجدی بجا اسجتفاده از     ها را  جه از قبجل یعنج  بعجد از خوشجه      داده

  به دو دسته آمجوز  و تزجت تطزجيم  جرده     K-meansالگوریتم 

 نيم  رو   ار بدین صورت اسجت  جه ابتجدا     بودیم وارد مدل م 

 نجيم   و سجپس    های آموزش  ایجاد م  مدل را با استفاده از داده

بين  عجوارض بيمجاری دیابجت  را بجا      مدل ساخته شده برای پيش

آن   نيم تا صحت عملکجرد  های تزت آزمایش م  استفاده از داده

بينج    هجای پجيش   را بدست بياوریم  این رو  بجرای آزمجون مجدل   

در مدل آموزش  مشاهده شد  جه بجيش     [1]بزيار مناس  است 

بنجدی   % بجه عجور نادرسجت دسجته    18% نمونه به درسجت  و  87از 

هجای تزجت در مجدل سجاخته      اند  در ادامه با وارد  ردن داده شده

% بجه عجور   34  و هجای آزمایشج  بجه درسجت     % از نمونه66شده   

 اند  بندی شده نادرست دسته

 ریرونی ارزیاری -

هجای   در ارزیاب  به دنبال مطایزه نتای  بدسجت آمجده بجا ارزیجاب     

ذهن   ارشناسان حوزه سالمت هزتيم  برای ان منظجور از رو   

یجم تجا بجه وسجيله آن ذهنيجات  را  جه        پرسشنامه استفاده نمجوده 

تاثير گذار بر نجوع عارهجه     ارشناسان خبره نزيت به پارامترهای

دارند  است راج  رده و با نتای  حاصجل از عمليجات داده  جاوی و    

مججدل ایجججاد شججده مطایزججه نمججایيم  ایججن پرسشججنامه شججامل     

ها اسجتفاده  جردیم    های  است  ه برای مدل سازی از آن مش صه

هجا اسجتفاده    های   جه بجرای ایججاد مجدل از آن     بر اساس مش صه

 نجيم  بجه عبجارت دیگجر سجوارت       ا ایجاد مج   ردیم  پرسشنامه ر

پرسشججنامه بججدین صججورت اسججت  ججه اولویججت هججر  ججدام از ایججن  

گجردد    ها توس   ارشناسان تعيين مج   مش صه

ها امتيازی از یک تا هشت   ارشناسان به هر  دام از این مش صه

دهنجد  جه ایجن امتيجاز  تعيجين  ننجده اولویجت و اهميجت آن          م 

 بيمار و نوع عارهه اوست   مش صه  در خطر پذیری 

پرسشنامه ایججاد شجده شجامل هشجت سجوال برگرفتجه از       

های اصل  تاثير گذار در نوع عارهه بيماران است  تعجداد   مش صه

ده پرسشججنامه توسجج   ارشناسججان مرا ججز بهداشججت و درمججان    

شهرستان دلفان اشهری و روسجتای ن تکميجل گردیجد  سجپس بجا      

ده امتيازات  را  ه  ارشناسان بجه  افزار صفحه گزتر استفاده از نرم

اند  ذخيره  رده و مجمجوع امتيجاز    ها داده هر  دام از این مش صه

برای هر مش صه را محاسبه  ردیم  نهایتجا بجر اسجاس امتيجازات      

ای  ای  جه مش صجه   ها را اولویت بندی نمجودیم بجه گونجه    مش صه

 ن  1اردارای امتياز بارتر است  اولویت بارتری نيز دارد انمود

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 های بيماران دیابت  بر اساس نظرسنج  بندی مش صه : اولویت1نمودار 

 

ها در مجدل  بيشجترین پارامترهجای     بعد از وارد  ردن داده

تاثيرگذار بر روی عوارض بيمجاری  بجه ترتيج  ميجزان فشجارخون      

  قندخون دو سجاعت بعجد از غجذا     BMIسيزتوليک  چرب  مضر  

انجد  بجا    و قنجد خجون ناشجتا شجناخته شجده     سن  وراثت  جنزجيت  

مطایزه نتای  بدست آمجده از نظرسجنج  و مجدل سجاخته شجده       

توان گفت نتجای  حاصجل شجده تجا حجدود زیجادی بجه نظجرات          م 

    ارشناسان نزدیک است 

هججا بججر اسججاس نظججرات  پججس از اولویججت بنججدی مش صججه

تا  نيم   ارشناسان  حال نتای  حاصل از مدل را با آن مطایزه م 

باشجند  بجرای ایجن منظجور      ببينيم نتای  تا چه حدی هم راستا م 

هجای   های بدست آمده از مدل را بر حزج  اولویجت   نمودار اولویت

 نيم هرچه نمودار  بدست آمده از نظرسنج   ارشناسان رسم م 
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 ه نتای  بدسجت  تر باشد بدین معناست   نزدیک ایجاد شده به هم

 تر است  یکآمده از دو رو  به یکدیگر نزد

 

 

 

 

 

 

 

  : مطایزه نتای  نظرسنج  با مدل ساخته شده2نمودار 

 مزیت روش پیشنهادی -2-4
های مجورد نيجاز از بيمجاران دیجابت       در این تحطيق ابتدا داده

شجود   ها پرداخته مج   جمع آوری و سپس به مطالعه و بررس   آن

دارنجد  های   جه   به این صورت  ه ابتدا بيماران را بر اساس ویژگ 

بينج    بندی  رده و سپس عوارض مربوط به هر دسته پجيش  دسته

 شده است   

بنجدی   توان گفت این تحطيق به لحجا   جالس   در واقع م 

هجا و سجپس اسجتفاده از     های آن بيماران دیابت  با توجه به ویژگ 

بينج  عجوارض    رو  داده  اوی دیگر به عنوان مکمل جهت پيش

جنبج  نجوآوری و قابجل مطایزجه بجا      ناش  از بيماری دیابت  دارای 

 های پيشين است    رو 

های پيشين از یک یا چند رو  داده  اوی برای  در رو 

یبن  عوارض مربوط به بيماری دیابت استفاده شده و سجپس   پيش

شود به این صورت  های استفاده شده پرداخته م  به مطایزه رو 

ین پجژوهش   ه  دام رو   ارای  و صحت بيشتری دارد  اما در ا

شجوند بلکجه بجه صجورت مکمجل هجم        ها با هم مطایزجه نمج    رو 

شوند  ه نتيجه این  ار  قوانين است راج  مربوط بجه   استفاده م 

ها است یعن  هر بيمار با توجه به پارامترهای   جه دارد در   خوشه

گيرد و سپس عجوارض مربجوط بجه آن خوشجه      یک خوشه قرار م 

 شود   مشاهده م 

ارهای پيشين قوانين است راج شده از مجدل  در واقع در  

ی  توليد شده  به چنجد ویژگج  بيمجار اشجاره شجده اسجت و همجه       

شجود  بجه عنجوان     ها در قوانين است راج  قيد نم  های آن ویژگ 

مثال یک  از قوانين است راج  این باشد  جه اگجر ش صج  دارای    

 متجر   سن  1445فشارخون سيزتوليک  متر از 

باشجد   188نوادگ  مثبجت و قنجد ناشجتا  متجر از       سابطه خا56از 

  در این قانون از [2]است  "Micro-Macro"آنگاه برچز  دسته 

ای به سایر پارامترها نشده است  نام برده شده و اشاره  چند ویژگ 

ای به جنزيت  قند  شاید برای بيمار سوال پيش آید  ه چرا اشاره

ت  امجا مجا در ایجن پایجان     بعد از غذا و یا چرب  مضر و     نشده اس

بنجدی بيمجاران در گجام اول ایجن ابهامجات را رفجع        نامه بجا خوشجه  

هجای   جه    ایم  به این صورت  ه ابتدا بيمار با توججه ویژگج     رده

یابد و بعد با توججه بجه خوشجه مجذ ور      دارد نوع خوشه خود را م 

  ند    بين  شده برای آن خوشه را مشاهده م  نوع عارهه پيش

 ها یافته -2-5

هججای پزشججک  بججه منظججور    شججف دانججش از پایگججاه داده 

تش ين موثر پزشجک  بزجيار مهجم اسجت  هجدف از داده  جاوی       

است راج دانش از اعالعات ذخيجره شجده در پایگجاه داده و ایججاد     

  در اینججا مجا از   [38]شرح روشجن و قابجل فهجم از الگوهجا اسجت      

هججای  % داده87ایججم  ججه بججيش از  اسججتفاده  ججرده C4.5الگججوریتم 

هججای آزمایشجج  را بججه درسججت      % داده66آموزشجج  و بججيش از  

ای از قوانين ایجاد شجده   نمونه 5 بندی  رده است  در جدول دسته

 ارائه شده است  C4.5به وسيله درخت تصميم 

از آنجای   ه فشجارخون سيزجتوليک نرمجال در بيمجاران     

ر ایجن  باشد و مهمترین فا تور ریزجک د  م  13تا  12دیابت  بين 

است  و چربج  مضجر نيجز یکج  از      13بيماران فشارخون بيشتر از 

باشد و مطدار  عوامل مهم در تاثيرگذاری بروی عوارض بيماران م 

است  اعالعات ذیل را از درحجت تصجميم    188نرمال آن  متر از 

 ایم  ایجاد شده است راج  رده

گيرنجد و فشجارخون     زان   ه در خوشه صجفر قجرار مج      1

داشته باشجند گرفتجار عجوارض     15بيشتر از  سيزتوليک

 شوند  ما رو واسکورر م 
هزتند و چربج  مضجر آنهجا بجين      2 زان   ه در خوشه   2

باشد  آنگجاه گرفتجار    53ها  متر  و سن آن 138تا  188

شججوند امججا اگججر همججين  عججوارض ميکججرو واسججکورر مجج 

 53هجا بيشجتر از    ها را داشته باشند ول  سجن آن  ویژگ 

 اه به عوارض ما رو واسکور مبتال خواهند شد   باشد  آنگ
هجا بجين    باشند و چربج  مضجر آن   6 زان   ه در خوشه   3

ها بيشجتر   باشد و فشارخون سيزتوليک آن 138تا  188

و سججابطه خججانوادگ  مثبججت باشججد  آنگججاه گرفتججار  15از 

عوارض ميکرو واسکورر و ما رو واسکورر خواهند شجد   
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 هایشان اران بر اساس ویژگ بندی بيم خوشه: 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 C4.5های  از قواعد ایجاد شده به وسيله درخت تصميم  : نمونه5جدول  

 قوانین ردیف

 است  "Macro Vascular"  آنگاه برچز  دسته >15  فشار سيزتوليک 8اگر خوشه  1

 است  "False"  آنگاه برچز  دسته <1445  فشار سيزتوليک  متر از 8اگر خوشه  2

 است  "Falseّ"  آنگاه برچز  دسته <188  چرب  مضر 1اگر خوشه  3

 است   "Micro Vascular"  آنگاه برچز  دسته 53  سن  متر از <138  چرب  مضر 1اگر خوشه  4

 است   "Macro Vascular"  آنگاه برچز  دسته 53  سن بيشتر از <138  چرب  مضر 1اگر خوشه  5

 است   "False"  آنگاه برچز  دسته 18><13يزتوليک   فشار خون س2اگر خوشه  6

 است  "Micro Vascular"  جنزيت مرد  آنگاه برچز  دسته <188  چرب  مضر 13><1445  فشار خون سيزتوليک 2اگر خوشه  7

 است   "Micro Vascular"  آنگاه برچز  دسته >15  فشار خون سيزتوليک 2اگر خوشه  8

 است   "False"  آنگاه برچز  دسته <188   چرب  مضر3اگر خوشه  9

 است  "Micro Vascular"  وراثت مثبت  آنگاه برچز  دسته <138  چرب  مضر 3اگر خوشه  11

 است  "Macro Vascular"  آنگاه برچز  دسته >BMI 38  4اگر خوشه  11

 است  "Macro Vascular"  جنزيت مرد  آنگاه برچز  دسته 5اگر خوشه  12

 است  "Macro Vascular"  آنگاه برچز  دسته 148><288  جنزيت زن  قند دو ساعت بعد از غذا 5ر خوشه اگ 13

 است  "Micro Vascular"  آنگاه برچز  دسته <188  چرب  مضر 6اگر خوشه  14

 Micro"و  "Macro Vascular"  آنگجاه برچزج  دسجته    18><1445  فشجارخون سيزجتوليک   <138  چربج  مضجر   6اگر خوشجه   15
Vascular" است 

 است    "Micro Vascular"  وراثت منف   آنگاه برچز  دسته >15  فشارسيزتوليک <138  چرب  مضر 6اگر خوشه  16

 Micro"و   "Micro Vascular"  وراثجت مثبجت  آنگجاه برچزج  دسجته      >15  فشارسيزجتوليک  <138  چرب  مضجر  6اگر خوشه  17
Vascular"  است 

 است  "Micro Vascular"  آنگاه برچز  دسته 7اگر خوشه  18

 است  "Micro Vascular"  آنگاه برچز  دسته 8اگر خوشه  19

 است  "Macro Vascular"سال  آنگاه برچز  دسته  78  سن بيشتر از 13><1445  فشارخون سيتوليک 7اگر خوشه  21
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 گیری نتیجه -3

با توجه به اهميت و حزاسجيت داده  جاوی در پزشجک  و    

همچنين نياز مبرم این صنعت بجه حر جت از پزشجک  سجنت  بجه      

سمت پزشک  مبتن  بر شواهد  لذا در این پجژوهش  جاربرد داده   

 اوی در عرصه سالمت مورد بررسج  قجرار گرفجت  همچنجين بجا      

ن بيمجاری دیابجت و عجوارض م جرس آن     توجه به رشجد روز افجزو  

مبنای  ار خود را بر روی مجموعه بيمجاران دیجابت  قجرار دادیجم      

دهد  جه در افجراد دیجابت  بجا  نتجرل       نتای  بدست آمده نشان م 

برخ  از پارامترهای   ه تاثير بيشتری بر نوع عارهه بيماری دارد 

یابت  تا حجد  توان از بروز برخ  عوارض و تاثيرات آن بر افراد د م 

 زیادی جلوگيری به عمل آورد   

 پیشنهادات -4

 به عور خالصه پيشنهادات ما را م  توان در چند خالصه  رد:

راقبت و درمجان قبجل از اججرای داده    مطایزه اثر ب ش  م -

 اوی و بعد از اجرای آن در مرا جز بهداشجت  درمجان و    

  سالمت

 افزارهای م تلف داده  اوی مطایزه نتای  نرم -

 شنهادات درمان  برای بيماران با استفاده از داده  اوی پي -

پيشنهادات  برای  نترل فا تورهای تاثير گذار بر عارهجه   -

  ها بيماری

هجای تجاثير گجذار بجر      تبيين قوانين  بجرای درج مش صجه   -

توانجد   عارهه بيماری در پرونده بيماران  ه این امر مج  

نتجای    مک شایان  در امر داده  اوی باشجد تجا بتجوان    

 ها است راج  رد  تری از آن واقع 

  سپاسگزاری

پناه  امل تشکر و  در آخر از استاد محترم جناس آقای د تر یزدان

 قدردان  را دارم 
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