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 چكيده

 به نياز و است گشته فراهم وسيع حجم با مهم هاي ذخيره داده و بازبيني توانايي فناوري، ابزارهاي و تكنولوژي و علم پيشرفت با امروزه
 بزرگ، اي داده بعمنا جستجوي خودكار كاوي، داده .است شده ضروري و الزم مفيد نتايج دريافت و ها اين داده در جستجو جهت علمي
از  استفاده نيازمند كه هايي زمينه از يكي .نيستند آن انجام به قادر آماري ساده تحليل هاي كه است هايي وابستگي و الگوها يافتن جهت
 شدر. باشد مي پزشكي علم است، جديد هاي محاسباتي روش با پيشگويانه سازي مدل و وسيع هاي داده تحليل جهت ها ابزار اين

 به پزشكي جامعه كه شده باعث كند،مي وارد جامعه بر كه بااليي هايهزينه و آنها عوارض و اثرات و هاي قلبي و عروقيبيماري گيرچشم
كاوي و كشف رو با استفاده از دادهاز اين. باشد آن موثر درمان و هنگام زود شناسايي پيشگيري، بيشتر، بررسي هايي جهتبرنامه  دنبال

تواند به وسيله پزشكان استفاده توان دانش ارزشمند را ايجاد كرد كه اين دانش كشف شده ميمي تم مراكز قلب و عروق دانش در سيس
- تشخيص بيماري قلبي از روي ويژگي بدين ترتيب. پيش بيني كنند ،از روي سابقه داده شدهرا شود تا رفتار آينده بيماران قلبي و عروقي 

از مهمترين كاربردهاي داده كاوي و كشف دانش  رزيابي فاكتورهاي ريسكي كه باعث افزايش حمله قلبي مي شودها، اهاي گوناگون و نشانه
هاي داده كاوي و  استفاده از تكنيكلذا پژوهش حاضر با هدف پيش بيني بيماري قلبي با . بيماران قلبي و عروقي مي باشد درسيستم
و ارزيابي انجام شده نشان داده شد، درخت  پس از مطالعه منابع متعدد. انجام گرفته است شبكه عصبيهايي مانند درخت تصميم،  الگوريتم

 .تصميم داراي دقت بيشتري در پيش بيني بيماري قلبي مي باشد

 
 بيماري قلب و عروق، شبكه عصبيه بندي، درخت تصميم، داده كاوي، دست :كليد واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



3rd.International Conference on Researches in Science & Engineering 
31 Aug. 2017, Kasem Bundit University, Bangkok, Thailand 

 

 

 قدمه م
مراكز . هاي مختلف از اهميت فراواني برخوردار است هاي فراوان در مورد بيماري امروزه در دانش پزشكي جمع آوري داده

ها و به دست آوردن نتايج و الگوهاي  تحقيق روي اين داده. پردازند ها مي ري اين دادهپزشكي با مقاصد گوناگوني به جمع آو
حاصل از آن مشكلي است  ها و سر درگمي حجم زياد داده. ها است ها، يكي از اهداف استفاده از اين داده مفيد در رابطه با بيماري

اوي براي غلبه بر اين مشكل و به دست آوردن روابط مفيد بين شود بنابراين از داده ك كه مانع رسيدن به نتايج قابل توجه مي
ها به علت  كل مرگ و مير% 10در ابتداي قرن بيستم  .شود ها از جمله بيماري قلبي استفاده مي عوامل خطرزا در بيماري

افزايش يافت و پيش بيني % 25رگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي به در انتهاي همين قرن موارد م بودبيماريهاي قلبي عروقي 
درصد موارد مرگ و مير در جهان از بيماريهاي قلبي  60تا  35ميالدي بيشتر از  2025شود با توجه به روند كنوني تا سال  مي

بعلت  ايرانر در سطح مي درصد علل مرگ و 46طبق گزارش معاونت بهداشتي وزارت بهداشت و درمان . عروق ناشي شود
هاي بااليي كه بر جامعه وارد  رشد چشمگير اين بيماريها و اثرات و عوارض آنها و هزينه .باشد بيماريهاي گردش خون مي

هايي جهت بررسي بيشتر، پيشگيري، شناسايي زود هنگام و درمان موثر  برنامهكند باعث شده كه جامعه پزشكي به دنبال  مي
هاي پزشكي  ها مدتي است كه رونق گرفته است بطوريكه اغلب تحليل هاي داده كاوي در بررسي داده استفاده از روش .آن باشند

همكاري متخصصين در زمينه كامپيوتر و پزشكي راه حل جديدي را در . شود ي انجام ميهاي داده كاوي و آمار به وسيله روش
در داده كاوي بر خالف  .باشد  دهد كه همان داده كاوي مي ها و بدست آوردن الگوهاي مفيد و كاربردي ارائه مي تحليل اين داده

هاي داده كاوي به دنبال تاييد آنچه از  بدين معنا كه با استفاده از روش ،يي هستيم نه كشف يا اثباتعلم آمار به دنبال پيشگو
به پژوهش حاضر همچنين در . دانسته ايم نيستيم بلكه به دنبال مشخص كردن الگوهاي از قبل شناخته نشده ايم قبل مي

 . هاي آزمايشي ما داراي بيماري قلبي هستند ميك از دادههاي آموزشي تعيين كنيم كدا دنبال اين هستيم كه بر اساس داده
با  كه بر اساس يك مجموعه داده قلب شبكه عصبيهايي مانند درخت تصميم،  الگوريتمبا استفاده از تكنيك دسته بندي و 

شود و از متغيير هدف  ايجاد مي)…سن ، جنس ، نوع درد قفسه سينه ، فشار خون ، كلسترل ، قند خون ، ( ده متغييرسيز
 . گردد جهت پيش بيني وجود و يا عدم وجود بيماري قلبي استفاده مي

  مفهوم داده كاوي
ررسي حجم وسيعي از اطالعات ذخيره شده معنا داري است كه به بجديد  روندهايالگوها و  كشف رابطه ها، داده كاوي فرآيند 

داده كاوي كه به عبارتي ديگر، . )Gratner group (مي پردازد) مانند رياضي و آمار(در اتبارها با فناوري هاي تشخيص الگو
ا از ه دهبسته به نوع دا  شود جهت استخراج دانش از پايگاه يا انباره داده ناميده مي ها داده از كشف دانش از حجم گسترده اي

  .دكن هاي مختلفي استفاده مي تكنيك
  درخت تصميم

 كه دارد فلوچارت به ساختاري شبيه درخت اين .است الگوريتم از استفاده با زني از شاخه صريح توصيف يك تصميم درخت
 مي نمايش را ها دسته توزيع دسته يا برگ هاي گره و آزمايش هاي خروجي بيانگر شاخه است، هر درخت ريشه گره، باالترين

 درخت پركاربرد، هاي الگوريتم از .شوند بيان مي» آنگاه«و» اگر«صورت  به تصميم درخت شده توسط ايجاد قوانين]4و5[ دهد
 ID3  الگوريتم  يافته توسعه است كه گيري تصميم هاي درخت ساخت براي الگوريتم يك C5.0. است C5.0الگوريتم تصميم
 در .شود برده كار به قوانين مجموعه يا و درخت تصميم صورت به بندي دسته بيان براي دتوان مي الگوريتماين  ]6[ .است

 گيري، تصميم هاي درخت به نسبت ها آن درك شوند زيرا مي داده ترجيح قوانين مجموعه كاربردي، هاي از برنامه بسياري
 .تر است ساده
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  1شبكه عصبي
هاي مدلسازي مسائل پيچيده و بزرگ كه شامل صدها متغير هستند، روش ترينهاي عصبي از پركاربردترين و عملي  شبكه
كه خروجي (يا مسائل رگرسيون ) كه خروجي يك كالس است(بندي  توانند براي مسائل طبقه هاي عصبي مي شبكه. باشدمي

يه معادل يكي از هر شبكه عصبي شامل يك اليه ورودي است كه هر گره در اين ال .استفاده شوند) يك مقدار عددي است
ها به  اي كه انجام آن توسط ساير الگوريتم هاي پيچيده اين الگوريتم براي تجزيه و تحليل داده. باشدبيني مي متغيرهاي پيش

  .گيرد كاربرد دارد سادگي انجام نمي
  كاربرد داده كاوي در بيماريهاي قلبي و عروقي

هاي بااليي كه بر جامعه وارد ميكند، باعث شده كه  رض آن ها و هزينهرشد چشمگير بيماريهاي قلبي و عروقي و اثرات و عوا
رو با  از اين .جامعه پزشكي به دنبال برنامه هايي جهت بررسي بيشتر، پيشگيري، شناسايي زود هنگام و درمان موثر آن باشد

ايجاد كرد كه اين دانش كشف  كاوي و كشف دانش در سيستم مراكز قلب و عروق ميتوان دانش ارزشمند را استفاده از داده
شده ميتواند باعث بهبود كيفيت سرويس به وسيله مديران مركز شود و همچنين ميتواند به وسيله پزشكان استفاده شود تا 
رفتار آينده بيماران قلبي و عروقي از روي سابقه داده شده پيش بيني كنند و نيز تشخيص بيماري قلبي از روي ويژگيهاي 

ها، ارزيابي فاكتورهاي ريسكي كه باعث افزايش حمله قلبي مي شود از مهمترين كاربردهاي داده كاوي و  انهگوناگون و نش
 .كشف دانش در سيستم بيماران قلبي و عروقي است

آزمايشات پزشكي و تشخيص بيماري با  هاي جراحي، هاي متعددي درخدمات پزشكي مانند پيش بيني اثر بخشي عمل زمينه 
ها، عالوه بر بررسي  محققان در زمينه شناسايي و پيش بيني بيماري. هاي داده كاوي مورد توجه قرار گرفته اند روشاستفاده از 

 هپاتيت، هاي مختلفي شامل ديابت، هاي داده كاوي مبادرت به تشخيص بيماري كيفيت مراقبت از بيماران با كمك تكنيك
د نمونه از پيشينه تحقيق خارجي و داخلي در خصوص بيماري قلبي آورده هاي قلبي نموده اند كه در ذيل چن سرطان و بيماري

 .شده است
 )خارجي(اقدامات انجام شده توسط محقيقخالصه اي از  -1جدول 

رديف  سال اقدامات محقق

 2سابرامانيان پارتيبان و
رويكردي كيفي هاي يادگيري با منطق فازي كه دارايآنها الگوريتم داده كاوي شبكه عصبي را با قابليت

 .است تركيب كرده و از آن براي تشخيص بيماري قلبي استفاده كرده اند
2007 

1 

 2 2007 .ژيوگرافي براي پيش بيني استفاده كرده استدر مدل خود از متغيرهايي مانند سن ، فشار خون و نتايج آن  3گورو

  4سرينيواس

رش شده است در منطقه اي از هند به نام آندرانشان داد كه نرخ بيماري قلب كه توسط خود بيمار گزا
پرادش كه معدن زغال سنگ سينگارني نيز در اين منطقه واقع شده است در مقايسه با ساير مناطق بيشتر

مانند سن، قوميت، سطح آموزش فرد، ميزان  هايي است ايشان پيش بيني بيماري قلبي را از طريق متغيير
هاي داده كاوي مانند  و باكمك تكنيك داده كاوي دسته بندي و الگوريتم درآمد، شاخص توده بدني و غيره

شبكه بيزي، درخت تصميم و ماشين بردار پشتيبان انجام داد كه در اين بين درخت تصميم از شبكه عصبي،
 .ه استبوددقت باالتري نسبت به ساير الگوريتمها برخوردار 

2010 
 
 
 

3 

هاي داده كاوي درخت تصميم، شبكه عصبي و ماشين بردار پشتيبان جهت دسته بندي آنها از الگوريتم  5كوماري و گودارا
 .ها استفاده كرده و نتايج حاصل را با يكديگر مقايسه كرده اند داده

2011 
4 

                                                 
1 . Neural Network 
2 . Subramanian & Partyban 
3 . Guru 
4 . Sreenivas 
5 . Kumari & Godara 
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 5 2011 .استفاده كرده استها  ايشان از الگوريتم داده كاوي بيز جهت دسته بندي داده 6سوباال كشمي

 7وانسري و سينگاراجو
براي تشخيص بيماري قلبي مادر زادي سيستم پشتيبان تصميمي را با استفاده از شبكه عصبي ارائه كرده

 .اند
2011 

6 

 
  

 )داخلي( اقدامات انجام شده توسط محقيقخالصه اي از  -2جدول 

رديف  سال اقدامات محقق

 سرايي، كاج آبادي،
 يعسگر

است با اعمال داده استفاده شده CART در اين تحقيق از دسته بندي به كمك درخت تصميم و نرم افزار 
هاي كلسترول، سن، شاخص توده بدن، تري هاي جمع آوري شده در شهر اصفهان از متغير كاوي روي داده

 .جهت پيش بيني بيماري قلبي استفاده شده است …گليسيريد و استعمال دخانيات و

1388  1 

 رسول سالي
هاي شبكه عصبي و درخت تصميم ژنتيك با الگوريتمدر اين مطالعه از تكنيك دسته بندي و تركيب الگوريتم

ها روي پنج مجموعه داده بررسي شده است كه مدل تركيبي هاي تركيبي ايجاد و كارايي اين مدل مدل
 .كيبي ديگر داشته استالگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي نتايج بهتري نسبت به مدل تر

1390 
2 

 عليزاده ثاني
ند چندين روش دادهبودنمونه بيمار 216نمونه سالم و87نمونه استفاده شده كه303در اين پايان نامه از

 .كاوي روي مجموعه داده اجرا شده و مدلي با دقت خوب كشف شده است
1391 

3 

  
  الت تحقيق سئوا

پيش (بيماري قلبي دارد؟) …سن، جنس، نوع درد قفسه سينه، فشار خون، كلسترل، قند خون، ( آيا فردي با متغيرهاي -1
 ) بيني بيماري قلبي در يك فرد

 روش تحقيق
  .باشدكمي مي -روش تحقيق پروژه حاضر از نوع تحقيق كاربردي

 و نمونه گيري جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي كه محقق مي خواهد به تحقيق در مورد آنها بپردازد يا به عبارت 

بنابراين جامعه آماري . هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم ديگر همه اعضاي واقعي يا فرضي كه عالقه مند هستيم يافته
  .كل انسانها مي باشند اضرپژوهش ح

 ابزار گرد آوري اطالعات
  .استخراج شد UCI يك مجموعه داده مربوط به بيماران قلبي از سايت

  تجزيه و تحليل و يافته هاي پژوهشروش 
با استفاده از تكنيك دسته  .باشد يم 3ها به شرح جدول  در اين مجموعه داده دويست و نود ركورد انتخاب شده است و نام فيلد

سن، جنس، (، مدلي بر اساس سيزده متغييرشبكه عصبيي مانند درخت تصميم، الگوريتمو يك مجموعه داده آموزشي و  بندي
شود و از متغيير هدف جهت پيش بيني وجود بيماري قلبي  ايجاد مي) …سينه، فشار خون، كلسترل، قند خون، نوع درد قفسه 

 .گردد در مجموعه داده آزمايشي استفاده مي
  

                                                 
6 . Sobala Keshmi 
7 .Vancery & Singarajo 
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  فيلدها -3جدول 

 نوع ويژگي نام التين نام فارسي
 Age integer سن

 Sex binominal جنسيت
 Chest Pain nominal نوع درد قفسه سينه

 Blood Pressure integer فشار خون
 Cholestoral integer كلسترول
  Blood Sugar binominal قند خون
 Electrocardiographic nominal نوار قلبي

 Heart Rate integer ضربان قلب
 Ca Poly nominal گرفتگي رگ
 Exercise Induced binominal تست ورزش

 Depression numeric افسردگي
 Thal Poly nominal سكن تاليوما

 Slope integer شيب پيك ورزش
 C(lass) binominal متغيير هدف

هاي پرت استفاده كرد كه در اين مقاله از آن استفاده شده  نيز جهت حذف داده Rapid Miner توان از امكانات نرم افزار مي
 .است و به صورت گام به گام توضيح داده خواهد شد

 .گردد در سه مرحله انجام مياين كار 
 .قرار دارد Excle صدا زدن مجموعه داده اوليه كه در يك فايل -1
 شده است set ها به شكل زير هاي پرت كه در اين عملگر پارامتر تشخيص داده جهتDetect Outlier استفاده از تابع  -2

Number of neighbors=10 
Number of Outliers=30 

به عنوان داده پرت تشخيص داده شده اند از مجموعه داده حذف  2هايي كه در مرحله  ركورد Filter Examples در مرحله -3
 .گردند مي

 .هاي از دست رفته تعيين گردند هاي پرت حذف شده اند و بايستي تكليف داده حال داده
 

 (Missing values)هاي از دست رفته اصالح داده
از دست رفته  هاي  باشند به اين گونه مقادير داده Null ها ر مربوط به برخي ويژگيبه داليلي ممكن است بعضي از مقادي

بعضي  ”شوند مثال گوييم داليل به وجود آمدن اين مقادير متفاوت است گاهي اوقات اطالعات به درستي جمع آوري نمي مي
ذخيره خواهد شد  Null ي براي اين افرادورزند كه در اين صورت مقدار اين ويژگ افراد از گفتن سن و وزن خود اجتناب مي

در آمد ساليانه براي كودكان قابل محاسبه نيست، “ ها ممكن است براي همه ركوردها قابل استفاده نباشند مثال بعضي از ويژگي
 بودواهيم بنابراين مجبور خ. حذف نمود  توان ركوردهاي مربوط به كودكان و نه ويژگي در آمد ساالنه را  در اين مواقع نه مي

چهار روش براي مديريت . در نظر بگيريم Nullرا براي ركوردهايي كه متعلق به كودكان است   كه مقدار ويژگي در آمد ساالنه
 : مقادير از دست رفته و جود دارند كه عبارتند از

 .شوند است حذف مي Null هاي آنها ز ويژگيدر اين روش ركوردهايي كه حداقل يكي ا : حذف كردن
مقادير  شوند كه در اينصورت بايستي  هاي ابتكاري تخمين زده مي استفاده از روش باNull در اين روش مقادير : تخمين زدن

 .ويژگي مورد تخمين از توزيع و نظم ويژه اي تبعيت كنند



3rd.International Conference on Researches in Science & Engineering 
31 Aug. 2017, Kasem Bundit University, Bangkok, Thailand 

 

 

گيريم  است را در نظر نمي Nullهايي كه مقاديرشان ه از ويژگيها ، آن دست در اين روش در زمان تحليل داده:ناديده گرفتن
 .كنيم استفاده مي Null هاي غير ولي از مقادير بقيه ويژگي

اين روش هميشه با شرط عدم . شوند با تمام مقادير امكان پذير جايگزين مي Null در اين روش مقادير :جايگزين كردن
 .محدوديت زمان و حافظه بهترين روش است

ها  با مقدار ميانگين داده“ روش تخمين زدن“و به  Rapid Minerهاي از دسته رفته از طريق نرم افزار اين پروژه داده در
  .گردند جايگزين مي

را كه در  Outlier استفاده كرده و فيلد Select Attributes هاي پرت كه در باال توضيح داده شد از تابع پس از حذف داده
هاي از دسته  كرده و داده استفادهreplace Missing values گذاريم و سپس از تابع  را كنار مي بود مرحله قبل ايجاد شده

مجموعه  كليه فيلدها  (Missing) هاي از دست رفته شود كه داده مالحظه مي. كنيم رفته را با مقدار ميانگين آنها جايگزين مي
  . شده است داده حذف

  صدا زده شده است و سه تابعValidation در اين مقاله درخت تصميم در تابع 
 1- Decision Tree براي ايجاد مدل درخت تصميم  
 2 -  Apply Modelبه كارگيري مدل درخت تصميم براي  
عنوان پارامترهاي اندازه  بهF_measure و recall, precision ,accuracy با فعال شدن پارامترهاي performance تابع - 3 

 . صدا زده شده اند Validation گيري دقت، همگي در تابع
هاي از دست رفته با مقدار ميانگين ايجاد شده  هاي پرت و جايگزين كردن داده هاي تصميم ايجاد شده بعد از حذف داده درخت
هاي از دست  هاي پرت و جايگزين كردن داده ماتريس درهم ريختگي مدل درخت تصميم مجموعه داده بعد از حذف داده. است

  .درصد بدست آمده است 34/85دقت برابر  Rapid Miner ، با استفاده از نرم افزار)بدون كاهش ابعاد(رفته با مقدار ميانگين
ه اين هاي جعبه سياه استفاده مي شود منظور از به كارگيري عبارت جعبه سيا از شبكه عصبي به وفور براي طراحي دسته بندي

هاي عصبي امكان تفسير دانش خروجي به هيچ وجه وجود ندارد به عبارت بهتر هرگز  هاي مبتني بر شبكه است كه در دسته
بر عكس دسته بندهاي مبتني “ هاي عصبي را به صورت شفاف مشاهده نمود دقيقا نمي توان دانش مستمر كشف شده در شبكه

 .قابل تفسيري است“ بر درخت كه روش كامال
  صدا زده شده است و چهار تابع Validation در اين مقاله تابع شبكه عصبي در داخل تابع

1-  Nominal To Numericalهاي پيوسته كه قبل از مدل شبكه عصبي الزم است هاي گسسته به داده تبديل داده براي  
2- network Neural راي ايجاد مدل شبكه عصبيب  
3-  Apply Modelبه كارگيري مدل شبكه عصبي براي 
به عنوان پارامترهاي اندازه  F_measureوrecall, precision, Accuracy با فعال شدن پارامترهاي  performanceتابع -3

 . صدا زده شده اندValidation گيري دقت، همگي در تابع
، ساخته )بدون كاهش ابعاد(هاي از دست رفته با مقدار ميانگين هاي پرت و جايگزين كردن داده داده پس از حذف شبكه عصبي

هاي از  هاي پرت و جايگزين كردن داده ماتريس درهم ريختگي مدل شبكه عصبي مجموعه داده بعد از حذف داده .شده اند
درصد بدست آمده  03/74با دقت برابر  Rapid Miner افزار ،با استفاده از نرم)بدون كاهش ابعاد(دست رفته با مقدار ميانگين

  .است
  دقت الگوريتم ها -4جدول

accuracy precisio
n recall f_measure معيار  مدل  

  حذف داده پرت  درخت تصميم 75/78 03/85 59/86  34/85
  حذف داده پرت  شبكه عصبي 03/75 98/80 39/69  03/74

  نتيجه گيري 
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 ديگر هستند، علمي و كاري حجيم اطالعات اين حاوي كه داده اي پايگاههاي شدن بزرگتر و اطالعات محج افزايش با امروزه
 جهت در را ما ميتواند كه است ابزارهايي از يكي داده كاوي. داشت نخواهد خوبي كارايي داده ها تحليل روشهاي سنتي استفاده

 است هايي وابستگي و الگوها يافتن جهت بزرگ، اي داده منابع جستجوي خودكار كاوي، داده .رساند ياري هدف اين به نيل
 داده تحليل جهت ها ابزار از اين استفاده نيازمند كه هايي زمينه از يكي .نيستند آن انجام به قادر آماري ساده تحليل هاي كه

هاي بيماري چشمگير شدر. باشد مي پزشكي علم است، جديد هاي محاسباتي روش با پيشگويانه سازي مدل و وسيع هاي
 دنبال به پزشكي جامعه كه شده باعث كند،مي وارد جامعه بر كه بااليي هايهزينه و آنها عوارض و اثرات و قلبي و عروقي

كاوي و رو با استفاده از دادهاز اين. باشد آن موثر درمان و هنگام زود شناسايي پيشگيري، بيشتر، بررسي هايي جهتبرنامه 
تواند به وسيله توان دانش ارزشمند را ايجاد كرد كه اين دانش كشف شده ميمي سيستم مراكز قلب و عروق كشف دانش در 

  .پيش بيني كنند ،از روي سابقه داده شدهرا پزشكان استفاده شود تا رفتار آينده بيماران قلبي و عروقي 
بكه عصبي به پيش بيني بيماري قلبي پرداخته شده با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي درخت تصميم و ش مقاله در اين

است، بدين ترتيب نتيجه شد درخت تصميم از دقت باالتري نسبت به شبكه عصبي برخوردار است كه موجب تشخيص بهتر 
 .بيماري قلبي مي شود
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