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-ّای دادُی فقرآّي با استفادُ از الگَریتنتشخیص بیواری آًوطراحی سیستوی برای 
 کاٍی
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ّای گًَاگَى ٍ ًتایج رٍشْای کوکی برای تشخیص ایي ّای هربَط بِ عالئن بیواراى هبتال بِ بیواریدر دًیای پسشکی اهرٍز، دادُ - چکیذُ

ی کلیِ عَاهل دخیل تَسط فرد، دشَار بِ ًظر ّا، بسیار ٍسیع ٍ گستردُ ّستٌذ. بِ طَری کِ هعوَال تحلیل ٍ در ًظر گرفتي ّوِ جاًبِبیواری

-بیٌی رخذادّای آتی کاهال احساس هیآیذ. ایٌجاست کِ ًیاز بِ یک سیستن هکاًیسُ برای کوک بِ کشف الگَّای هَجَد ٍ ّن چٌیي پیشهی

ّای ّای پسشکی بِ ٍیژُ در زهیٌِ تشخیص بیواریّای شایاًی در پیشرفتکٌٌذُ ایي سیستن هکاًیسُ کوککاٍی بِ عٌَاى ارائِشَد. داًش دادُ

 گًَاگَى کردُ است.

.کايی، الگًسیتم کلًوی مًسچگان، قًاویه فاصی، آومی فقشآَهدادٌ -کلیذ ياطٌ

  هقذهِ -1

َا ي پیچیذگی آوُا، اتضاس امشيصٌ تٍ دلیل صیاد تًدن حدم دادٌ

َای مًخًد ي دػتتیاتی تتٍ داوتؾ    مىاػثی تشای تحلیل ایه دادٌ

َا تتشای حلتًب تتٍ    وُفتٍ دس آوُا ویاص اػت. ایه تمایالت ي عالقٍ

کايی ؿذٌ اػتت.  َا تاعث سؿذ چـمگیش دادٌداوؾ وُفتٍ دس دادٌ

َتای  َتای اییتش، تتاایشات ؿتگشفی دس محتی      کايی دس ػابدادٌ

ٍ  آکادمی -ک ي كىعتی ایداد کشدٌ ي کاستشدَای فشاياوتی دس صمیىت
تتًان تتٍ کاستشدَتای    َای مختلف یافتٍ اػت. تٍ عىًان ومًوٍ می

کتايی ي  تداسی، مذیشیت ي کـف فشیة، پضؿتکی، يسصؿتی، متته   

ٍ  اكطالح دادٌ .[1]کايی اؿاسٌ ومًديب َتای  کايی تٍ تمتا  خىثت

شاج داوتؾ ي  یک فشآیىذ یًدکتاس یتا ویمتٍ یًدکتاس تتشای اػتتخ      

ای تتضس  اؿتاسٌ   َتای دادٌ الگًَای واؿىایتٍ ي ػًدمىذ اص پایگاٌ

کىذ. ایه فشآیىذ اص دي مشحلٍ اكلی تـکیل ؿذٌ اػت4 مشحلتٍ  می

ػاصی، َاػت کٍ ؿامل پاکؼاصی، یکپاسچٍايب پیؾ پشداصؽ دادٌ

-َا تٍ قالة مًسد اػتتفادٌ تتشای دادٌ  اوتخاب كفات ي تثذیل دادٌ
َای تذػتت آمتذٌ اص مشحلتٍ ايب    شحلٍ دي ، دادٌکايی اػت. دس م

گیشوذ کٍ ایته امتش   تٍ مىظًس تـخیق الگً مًسد اػتفادٌ قشاس می

ٍ  َایی وظیش دػتٍتٍ کمک الگًسیتم تىتذی كتًست   تىتذی ي یًؿت

گیشد. ػپغ الگًَای تذػتت آمتذٌ تتش اػتاع یتک ػتشی اص       می

اس معیاسَایی وظیش دقت ي قاتلیت تفؼیش داوتؾ متًسد اسصیتاتی قتش    

گیشد. دس ایه مشحلٍ تشای کـف الگً یک مذب یادگیشی ایداد می

کتايی  ؿًد کٍ ایه مذب تٍ مشيس صمان ي تا تکتشاس فشآیىتذ دادٌ  می

یاتذ. یشيخی ایه مشحلٍ داوؾ کؼة ؿذٌ اػت کٍ تتٍ  تُثًد می

 ؿًد.کمک اتضاسَایی ومایؾ دادٌ می

ف یلً َای ؿایعی اػت کٍ تٍآَه اص تیماسیشیًوی فقکم

سا  َای مختلف ػتىی ؿًد ي گشيٌدس کـًس ما تٍ يفًس مـاَذٌ می

یتًوی  تیماسان صیادی يخًد داسوذ کٍ اص کم .[2]کشدٌ اػتدسگیش 

 تشوتذ. واؿی اص کمثًد آَه سوح می ((Anemia ي یا اكطالحا آومی

تـخیق دقیق تیماسی آومی ي یا آگاَی یافته اص احتمتاب تتا ی   

اتتال تٍ ایه تیماسی َمًاسٌ کاس آػاوی وخًاَذ تتًد چتشا کتٍ ایته     

تیماسی عالئم متعتذدی داسد کتٍ تع تی اص ایته عالئتم دس ػتایش       

َا ویض يخًد داسد. تا تًخٍ تٍ حدم اوثتًٌ تعتذاد تیمتاسان،    تیماسی

کتايی تتشای ؿتىایت الگتًی تیمتاسان      تًان اص یتک اتتضاس دادٌ  می

اػتفادٌ کشد. دس ایه مقالٍ تا تًختٍ تتٍ ماَیتت مؼت لٍ، اص عمتل      

-تىذی تشای تـخیق تیماسی آومی اػتفادٌ کشدیم. دس ػابدػتٍ
َایی کٍ َم دقت مىاػتة ي َتم قاتلیتت    َای اییش یکی اص سيؽ

ٍ  دَذ، سيؽتفؼیش تا یی سا اسئٍ می َتای  َایی مثتىی تتش مدمًعت

ایتی اص  تاؿذ. یک الگًسیتم مثتىی تش فاصی ؿامل مدمًعٍی میفاص

تاؿذ. قًاویه فتاصی اص آن خُتت متًسد    آوگاٌ فاصی می–قًاویه اگش

َا تًػ  اوؼتان یثتشٌ يختًد    تاؿذ کٍ امکان تفؼیش آنتًخٍ می

داسد. دس ایىدا داوؾ مًسد وظش تٍ كًست یک پایگاٌ اص قتًاویه دس  

کتايی تتا تًختٍ تتٍ     ًب فشایىتذ دادٌ ؿًوذ کٍ دس طوظش گشفتٍ می

یاتذ. مؼ لٍ مُتم  معیاسَایی وظیش دقت ي قاتلیت تفؼیش تکامل می
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ایی تُیىٍ اص قتًاویه فتاصی   َایی اوتقاب مدمًعٍدس چىیه ػیؼتم

ػاصی تشکیثی دس تًان وًعی تُیىٍاػت. دس ياقع ایه مؼ لٍ سا می

-ا مدمًعٍوظش گشفت کٍ الگًسیتم کاوذیذ تشای حل آن تایذ یک ی
َای تُیىٍ ي یا وضدیک تٍ تُیىٍ سا اسائٍ دَذ. دس ایىدا ایی اص خًاب

تىذی اػتتفادٌ  َا تشای دػتٍػاصی کلًوی مًسچٍاص الگًسیتم تُیىٍ

َتای خؼتتدًی تلتادفی    َای تکاملی سيابؿذٌ اػت.  الگًسیتم

معمتً  تتٍ    َااوذ. ایه الگًسیتمتاؿىذ کٍ اص طثیعت ملُم ؿذٌمی

 گیشوذ.ػاصی مًسد اػتفادٌ قشاس میَای تُیىٍعىًان سيؽ

ٍ مؼ لٍ اػتخشاج قًاویه فاصی سا می  -تًان یک مؼ لٍ تُیىت
 ٍ ای اص مقتادیش  ػاصی تشکیثی دس وظش گشفت کٍ َذف یافته دوثالت

َای يسيدی اػت تٍ طتًسی کتٍ   َای مدمًعٍ دادٌتشای یلیلٍ

ىذی تاؿذ. متذب پیـتىُادی   تػیؼتم داسای تیـتشیه دقت دػتٍ

ؿامل دي تخؾ مدضا می تاؿذ ي دس وُایت مذب اسائٍ ؿذٌ تًػت   

گیتشد تتا   َا مًسد اسصیاتی قتشاس متی  َایی آصمایـی اص دادٌمدمًعٍ

 كحت ي دسػتی آن مًسد تشسػی قشاس گیشد.

 

الگَریتن پیشٌْادی بر پایِ الگَریتن کلًَی  -2

 هَرچگاى

َتای يسيدی اسائتٍ   مًوٍتىذی وَای متعذدی تشای دػتٍسيؽ

اوذ کٍ تا تًخٍ تٍ معیاسَای اسائٍ ؿذٌ تتشای تتشاصؽ کتاسایی    ؿذٌ

 ایه سيؿُا، َش کذا  اص ایه سيؿُا داسای مضایا ي معتایثی َؼتتىذ.  
تىذی مىاػة ي قاتلیتت  یکی اص سيؿُایی کٍ َم داسای دقت دػتٍ

تىذی مثتىتی تتش قتاوًن    تاؿذ، سيؽ دػتٍتفؼیش تؼیاس یًتی می

ٍ داوؾ کـف ؿذٌ سا تٍ كًست یک مدمًعتٍ قتًاویه دس   اػت ک

دَذ. قاتلیت تفؼیش ایه سيؿُا يقتتی تیـتتش   ایتیاس کاستش قشاس می

َتای فتاصی تیتان    ؿًد کٍ قًاویه اػتخشاج ؿذٌ تٍ ؿکل تتش  می

 ؿًوذ.  

َای اییش تشای اػتخشاج قًاویه یکی اص سيؿُایی کٍ دس ػاب

ػثی سا تٍ َمشاٌ داؿتٍ اػت، مًسد اػتفادٌ قشاس گشفتٍ ي وتایح مىا

مؼ لٍ اػتخشاج قتًاویه فتاصی    تاؿذ.َا میالگًسیتم کلًوی مًسچٍ

ػتاصی تشکیثتی دس وظتش گشفتت کتٍ      تًان یک مؼ لٍ تُیىٍسا می

-َای مدمًعتٍ دادٌ ای اص مقادیش تشای یلیلٍَذف یافته دوثالٍ
َای يسيدی اػت تٍ طتًسی کتٍ ػیؼتتم داسای تیـتتشیه دقتت      

تاؿذ. تىاتشایه َش مًسچٍ تا ؿتشي  اص ايلتیه گتشٌ، تتٍ      تىذیدػتٍ

کىتذ ي  َتا سا اوتختاب متی   تذسیح مفادیش مىاػة تتشای ػتایش گتشٌ   

َىگامی کٍ تٍ گشٌ آیش )کالع(، مؼیش اوتخاب ؿذٌ تًػت  ایته   

 ؿًد.تىذی اسائٍ میمًسچٍ تٍ عىًان یک قاوًن دػتٍ

تتٍ سيص  تا تکمیل َش قاوًن، فشيمًن مشتًط تٍ قاوًن )مؼیش ( 

ؿًد. تٍ دلیل عتذ  يختًد فشيمتًن  معمتً  کیفیتت قتًاویه       می

ػایتٍ ؿذٌ دس تکشاسَای آیش تا تش اػت. مذب پیـىُادی ؿامل 

آوگتاٌ فتاصی ي مًتتًس    –تاؿذ4 تًلیذ قًاویه اگتش دي تخؾ مدضا می

َتای آصمتًن. دس   تیىی متغیش َذف ومًوٍاػتىتاج فاصی تشای پیؾ

َا الگًسیتم مثتىی تش کلًوی مًسچٍتخؾ تًلیذ قًاویه فاصی، یک 

َای يسيدی سا گشفتٍ ي یک مدمًعٍ قًاویه فاصی سا مدمًعٍ دادٌ

َتای خذیتذی ماوىتذ    گشداوذ. ایته الگتًسیتم داسای يیظگتی   تش می

َا اػت کتٍ  ی تعامل مًسچٍتعشیف تاتع تشيص سػاوی خذیذ ي وحًٌ

ًوی ی مثتىتی تتش کلت   َتای اػتتفادٌ ؿتذٌ   آن سا اص ػایش الگًسیتم

ٍ  َا متمایض میمًسچٍ تىتذی  کىذ. ػپغ دس تخؾ دي  تتشای دػتت

َای آصمًن، یک سيؽ اػتىتاج فتاصی خذیتذ کتٍ اػتتىتاج     ومًوٍ

گیشی وا  داسد، اسائٍ ؿذٌ اػت. دس وُایت متذب  مثتىی تش میاوگیه

َتا متًسد اسصیتاتی    َایی آصمایـی اص دادٌاسائٍ ؿذٌ تًػ  مدمًعٍ

ی آن مًسد تشسػی قتشاس گیتشد.  دس   گیشد تا كحت ي دسػتقشاس می

َای حقیقی تًػ  ومًداسَای مثلثی تتٍ تتش    ایه مذب اتتذا دادٌ

ؿًوذ. ػتپغ تتا اػتتفادٌ اص یتک الگتًسیتم      َای فاصی تثذیل می

َا یک مدمًعتٍ قتًاویه فتاصی اػتتخشاج     مثتىی تش کلًوی مًسچٍ

ؿتًوذ. دس  ؿًوذ. قًاویه مشتًط تٍ َش کالع خذاگاوٍ کـف میمی

ٍ    فاص َتای  آصمًن، یک مًتًس اػتىتاج فاصی قتًاویه فتاصی ي ومًوت

 گشداوذ.آصمًن سا گشفتٍ ي کالع مشتًط تٍ آن سا تش می
 
 تبذیل دادُ ّای حقیقی بِ ترم ّای فازی -2-1

َای فتاصی،  تشیه سيؽ تشای تثذیل اعذاد حقیقی تٍ تش ػادٌ

اػتفادٌ اص وظتشات فتشد یثتشٌ اػتت. ایته سيؽ َمیـتٍ مقتذيس        

ویؼت، چشا کٍ فشد یثشٌ َمیـتٍ دس دػتتشع ویؼتت ي بتشیة     

یاتتتذ. سيؽ دیگتتش اػتتتفادٌ اص تًاتتتع اؿتتتثاَات ویتتض افتتضایؾ متتی

ع ًیت اػت. تًاتع ع ًیت متعذدی يخًد داسد کٍ اص خملٍ آوُا 

ای اؿاسٌ کتشد. دس ایىدتا   تًان تٍ تًاتع ع ًیت مثلثی ي ريصوقٍمی

اصی اص تًاتتع ع تًیت   َتای فت  تشای تثذیل اعذاد حقیقی تتٍ تتش   

مثلثی اػتفادٌ ؿذٌ اػت. دس تًاتع ع ًیت مثلثی، دامىتٍ متغیتش   

ؿًد ي َتش تتاصٌ   تىذی میی مثلثی مىظم تقؼیمتاصٌ  Kيسيدی تٍ

یک مقذاس صماوی اػت. مقذاس حقیقتی متغیتش يسيدی    دَىذٌوـان

ی تتشیه فاكتلٍ سا تتا تتاصٌ    ؿًد کٍ وضدیکتٍ تش  صتاوی تثذیل می

 آن داؿتٍ تاؿذ. مشتًط تٍ
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تَلیذ قَاًیي فازی با استفادُ از الگَریتن کلًَی  -2-2

 هَرچگاى

 Knتتًان  ی فتاصی، متی  تتاصٌ   kیلیلٍ ي  nتا فشم داؿته

قاوًن فاصی سا اػتخشاج کشد. تشای مؼائل تا اتعاد تضس ، عمتال دس  

وظش گشفته ایه تعذاد اص قًاویىی فاصی غیشممکه ي یا تؼیاس ػخت 

حل ممکه تشای غلثٍ تتش ایته مـتکل ي کتاَؾ     یک ساٌتاؿذ. می

یتا   "Don’t Care"تعذاد قًاویه کاوذیذ اػتفادٌ اص مدمًعٍ فتاصی  

DC تاؿذ. تاتع ع ًیت تشای مدمًعتٍ فتاصی   میDC    تشاتتش یتک

قتًاویه   DCتتا اػتتفادٌ اص مدمًعتٍ    .  µdc (xn)=1تاؿذ یعىیمی

َتای کتٍ   تتش  َتای متفتايتی تاؿتىذ)تعذاد    تًاوىذ  داسای طًبمی

داسوذ ي دس یک قاوًن مـاسکت داسوذ(. َش چىتذ تتا    DCمقذاس غیش 

تًان ف ای خؼتتدً سا تتا حتذ    می DCاػتفادٌ اص مدمًعٍ فاصی 

صیادی کاَؾ داد اما تشای مؼائل تا اتعاد تتا  َتم چىتان مـتکل     

َتا  رکش ؿذٌ يخًد داسد. تا تًخٍ تٍ کاسایی الگًسیتم کلًوی مًسچٍ

تتًان  ػاصی تا اتعاد تا ، اص ایه الگًسیتم میُیىٍتشای حل مؼائل ت

تشای اػتخشاج قًاویه فاصی ویض تٍ یًتی اػتفادٌ کشد. تتشای ایته   

ٍ مىظًس مًسچٍ َتای آمًصؿتی سا گشفتتٍ ي تتا     َای ملىًعی ومًوت

ٍ  ایداد تش  َتا سا اػتتخشاج   َای متًالی قًاویه حاکم تش ایته ومًوت

 کىىذ.می

 

 شذُبْبَد قَاًیي تَلیذ  -2-3

َتای تکتاملی دي   ػتاصی تشکیثتی تًػت  الگتًسیتم    دس تُیىٍ

مفًُ  مُم يخًد داسد کٍ عثاستىذ اص4 اػتثماس ي خؼتدً. اػتثماس 

تٍ قاتلیت الگًسیتم تشای ػتًد تتشدن اص میتضان خؼتتدًی اودتا       

ؿذٌ، اؿاسٌ داسد دس حتالی کتٍ خؼتتدً قاتلیتت الگتًسیتم تتشای       

کىتذ. دس  تیتان متی  خؼتدً ي پًؿؾ ػشاػشی ف ای خؼتدً سا 

سيؽ پیـىُادی تشای حفظ تعتادب میتان اػتتثماس ي خؼتتدً اص     

یک الگًسیتم خؼتدًی محلی اػتفادٌ ؿذٌ اػت. ایته الگتًسیتم   

ٍ  خؼتدًی محلی، َىگامی کٍ مکاؿفٍ َتا یتک   ی کلتًوی مًسچت

َتای قتًاویه ػتایتٍ    مدمًعٍ قًاویه فاصی سا اػتخشاج کشد، تش 

ی خؼتتدًی الگتًسیتم ویتض    دٌدَىتذ تتا محتذي   ؿذٌ سا تغییش می

ؿتًد  افضایؾ یاتذ. افضایؾ محذيدٌ خؼتدًی الگًسیتم ػثة متی 

تا احتماب یافته خًاب تُیىٍ ي یا وضدیک تتٍ تُیىتٍ ویتض افتضایؾ     

 یاتذ.
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َتای  تشای تـخیق تیماسی آومی فقشآَه اصتفؼیشتالیىی آصمایؾ

ه آصمتایؾ  ؿتًد کتٍ معمتً  ایت    اػتفادٌ می (CBC)ظی   َماتًلً

 4ؿامل اخضای صیش اػت

WBC, RBC, HB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT  
تاؿذ کٍ مقذاس ایه ایه مدمًعٍ دادٌ داسای چىذ یلیلٍ می

( ایته  5گیشی ؿتًوذ. ختذيب)  َا تایذ تًػ  پضؿک اوذاصٌیلیلٍ

َا سا َمشاٌ تا میاوگیه ي اوحتشاف معیتاس مقتادیش آوُتا دس     یلیلٍ

دَذ. َمچىیه ایته مدمًعتٍ دادٌ ؿتامل    مدمًعٍ دادٌ وـان می

وفتش   155َتای  تاؿذ کٍ کتالع ايب آن ؿتامل دادٌ  دي کالع می

وفتش   162تاؿذ ي کتالع دي  آن حتايی اطالعتات    افشاد ػالم می

 تاؿذ.تیماس مثتال تٍ آومی فقشآَه می
 َای مشتًط تٍ مدمًعٍ دادٌ َماتًلًطی4 یلیل5ٍخذيب 

اوحشاف اص  میاوگیه وا  یلیلٍ

 اسمعی

HB 9.3 91 

HCT 9.3 53.3 

RBC Count 13 96 

WBC Count 95 1.3 

MPV 55 3.2 

MCV 35 13 

MCH 99 56.3 

MCHC 95 51.1 

RDW 51% 3.3 
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سيؿُایی کٍ تشای مقایؼٍ تا سيؽ پیـىُادی دس وظش گشفتتٍ  

 ؿذٌ اػت، عثاستىذ اص4

 C4.5 4گیشی َای تلمیمتش پایٍ دسیت ایه الگًسیتم

-تاؿذ ي اص یک معیاس مثتىی تش آوتشيپی اػتفادٌ میمی

َای َشع کشدن تشای اص تیه ومایذ .َمچىیه اص تکىیک

 کىذ.َای ابافی اػتفادٌ میتشدن ؿایٍ
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 K-NN [3]:  ٍسياب ایه الگًسیتم تٍ ایه كًست اػت ک

ومًوٍ آمًصؿی  kتشای َش ومًوٍ خذیذ تا مقایؼٍ آن تا 

کىیم. تىاتشایه وضدیکتش، دػتٍ وتیدٍ سا مـخق می

َا  ص  اػت معیاسی سا تشای تعییه فاكلٍ تیه ومًوٍ

مـخق وماییم. تشای تعییه فاكلٍ تیه دي ومًوٍ اص 

 کىیم .فاكلٍ اقلیذػی اػتفادٌ می

 NaiveBayesتاؿذ. 4 یک سيؽ ؿثکٍ تیضیه ػادٌ می

ت دادٌ ؿذٌ سا تًػ  ایه سيؽ احتماب ؿشطی َش كف

-َای آمًصؿی یاد میتشچؼة دػتٍ مشتًطٍ اص دادٌ

تىذی تًػ  تکاس تشدن گیشد. ػپغ عمل دػتٍ

تشای محاػثٍ مقذاس احتمالی دػتٍ   Bayesقًاویه

 ؿًد.وتیدٍ ومًوٍ دادٌ ؿذٌ تا دقت تا یی اودا  می

 [4] SVM 4 الگًسیتمSVM َاییکی اص الگًسیتم 

-معشيف دس صمیىٍ یادگیشی تا واظش اػت کٍ تشای دػتٍ

ؿًد. یکی اص یلًكیات تىذی ي سگشػیًن اػتفادٌ می

ایه اػت کٍ تٍ طًس َم صمان یطای  SVMمُم 

َای تىذی سا کمیىٍ ومًدٌ ي حاؿیٍتدشتی دػتٍ

-کىذ اص ایه سي تٍ عىًان دػتٍَىذػی سا تیـیىٍ می

 ؿًد.ذٌ میکىىذٌ حاؿیٍ ویض وامیتىذی تیـیىٍ

 NeuralNetwork(NN) :َای سایح یکی دیگش اص سيؽ

َای تاؿذ. ؿثکٍَای علثی میتىذی، ؿثکٍدػتٍ

علثی تٍ طًس يػیعی دس تؼیاسی اص مؼائل مًسد 

اػتفادٌ قشاس گشفتٍ اػت. یک ؿثکٍ علثی ؿامل 

تاؿذ.  یٍ يسيدی کٍ تشای َا میحذاقل ػٍ  یٍ اص گشٌ

گشٌ داسد.  یٍ یشيخی  َش یک اص كفات مؼتقل یک

تاؿذ ي اتلاب تیه َا میَای تشای دػتٍکٍ ؿامل گشٌ

دي  یٍ تٍ کمک یک  یٍ میاوی اػت کٍ يسيدی سا تٍ 

 ومایذ.یشيخی مىتقل می
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کايی اػتفادٌ دس ایه تخؾ اتضاسی کٍ تشای تٍ کاسگیشی دادٌ

کتٍ قثتل اص    پشداصؿتی کىتیم ي عملیتات پتیؾ   ومًدیم معشفی می

َتا اودتا    کتايی تتش سيی مدمًعتٍ دادٌ   َای دادٌاخشای الگًسیتم

دادیم تًبتی  یتًاَیم داد. دس پایتان تتٍ تحلیتل وتتایح اختشای        

 .پشداصیمَا میالگًسیتم

 هحیط عولیاتی 5-1

ی تعشیتف ؿتذٌ تًػت     كًست یک تؼتٍسيؽ پیـىُادی تٍ

ػتاصی ایته   کاستش دس وش  افضاس يکا تعشیف ؿذٌ اػت. تتشای پیتادٌ  

تؼتٍ اص صتان خايا اػتفادٌ ؿذٌ اػت. چًن دس َش تاس اخشا، وتتایح  

تتاس اختشا ومتًدٌ ي     55آمتذ، الگتًسیتم سا   متفايتی تتٍ دػتت متی   

-ی وُایی گضاسؽ متی میاوگیه وتایح تذػت آمذٌ تٍ عىًان وتیدٍ
دس ایه سيؽ کل مدمًعٍ دادٌ تٍ دٌ قؼمت مؼايی تقؼیم  ؿًد.

ؿًد، َش تاس وٍ قؼمت متفتايت  تاس اخشا میؿًد ي الگًسیتم دٌ می

ؿًد ي یتک  َای آمًصؽ دس وظش گشفتٍ میَا تٍ عىًان دادٌاص دادٌ

ؿتًد.  ی آصمًن دس وظش گشفتٍ میقؼمت متمایض ویض تٍ عىًان دادٌ

-ی وُایی گضاسؽ متی میاوگیه وتایح تذػت آمذٌ تٍ عىًان وتیدٍ
 ؿًد.

 َاا ػایش سيؽتَماتًلًطی  مدمًعٍ دادٌ مقایؼ4ٍ 1خذيب 

 وا  سيؽ
وشخ دػتٍ 

 تىذی

وشخ 

 كحت

وشخ 

 یادآيسی

وشخ 

 ػىدؾ

F- 

SVM 5.339 5.363 5.339 5.369 

NaiveBayes 5.369 5.313 5.369 5.36 

C4.5 5.392 5.391 5.392 5.396 

NN 5.319 5.31 5.313 5.315 

Knn 5.355 5.636 5.351 5.632 

الگًسیتم 

 پیـىُادی
5.231 5.212 5.235 5.233 

َتای  ( دس ػتاب  1رکش ؿتذٌ دس ختذيب )   َایعاليٌ تش سيؽ

َمتتاتًلًطی  یاییتش مطالعتتات گًوتتاگًوی تتش سيی مدمًعتتٍ دادٌ  

( ؿتتامل تقشیثتتا وتتتایح تمتتامی 9كتتًست گشفتتتٍ اػتتت. ختتذيب )

َای گزؿتتٍ سيی ایته مدمًعتٍ دادٌ    مطالعاتی اػت کٍ دس ػاب

 كًست گشفتٍ اػت. 
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 ی َماتًلًطی4 وتایح مطالعات كًست گشفتٍ سيی مدمًعٍ دادٌ 9خذيب   

 
ؿًد، الگًسیتم پیـىُادی َماوطًس کٍ دس خذيب تا  دیذٌ می

می تاؿذ کٍ دس مقایؼٍ تا ػایش  23.1%تىذی داسای وشخ دػتٍ

تاؿذ. ایه سيؽ دس مقایؼٍ سيؿُا داسای تا تشیه کاسایی می

 59.15%ویض داسای افضایـی دقتی معادب  AntMinerالگًسیتم 

 تاؿذ.می
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دَىذ کٍ دقت سيؽ پیـتىُادی  آمذٌ وـان می وتایح تذػت

-َای پضؿکی قاتل سقاتت تا الگتًسیتم تىذی مدمًعٍ دادٌدس دػتٍ
  ٍ  ، C4.5 ،NaiveBayesَتای علتثی،   َای مطشحی ماوىتذ ؿتثک

Knn يSVM َمچىتیه تتا   تاؿتذ.  ي یا حتی تُتش اص ایه سيؿُا می

تاؿذ، تىاتشایه تًخٍ تٍ ایىکٍ سيؽ پیـىُادی مثتىی تش قاوًن می

ایتته الگتتًسیتم داسای قاتلیتتت تفؼتتیش مىاػتتثی اػتتت. امتتا ؿتتایذ 

   ٍ ای ماوىتذ کلتًوی   مُمتشیه مـکل اػتتفادٌ اص الگتًسیتم مکاؿتف

تاؿتتذ. دس الگتتًسیتم َتتا ، صمتتان پشداصؿتتی صیتتاد آوُتتا متتیمًسچتتٍ

ىی تش َمکاسی اػتفادٌ ؿذٌ اػت کٍ پیـىُادی، اص یک مذب مثت

صمان پشداصؿتی سا تؼتیاس کتاَؾ دادٌ اػتت. عتاليٌ تتش آن یتک        

ی مًاصی اص الگًسیتم ایداد ؿذٌ اػت تا صمان آمًصؽ دػتٍ وؼخٍ

 تىذ سا تاص َم کاَؾ دَذ.
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