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 چكیده
های داده می باشد تشخیص بیماریهایی  مختلف  در علم پزشکی یکی از زمینه  های پر  داده کاوی تکنیکی جهت کشف دانش جدید از پایگاه

ستفاده موجب تنها نه کاوی ادهدکاربرد داده کاوی محسوب می شود.   بلکه شده، داه کاوی های سیستم توسط شده ذخیره های داده انبوه بهینه ا
 برخوردار بسزایی اهمیت سلامت انسان در قلب حیاتی نقش دلیل به قلبی اری. بیم است شده نیز ها داده این میان در موجود دانش کشف موجب

از تشخیصات پزشکی توسط تخصص وتجربه پزشکان انجام می شود اما هنوز هم گزارشاتی راجع به اشتباهات پزشکان در تشخیص  است. بسیاری
.  داده کاوي می باشد  هاي تکنیک از استفاده با قلبی بیماران هاي نمونه بینی پیش پژوهش این از هدف و هبودمروری  مقاله  این بیماری وجود دارد

ست. تا بهینه کاوی داده های مدل از برداری بهره و ارزیابی  جهت کارگیری به های الگوریتم و ها تکنیک بندی همچنین  طبقه  تکنیک از کنون ا
ست قلبیهای  داده مجموعه روی متعدی های ساختار خاص همواره بهینه ا ست که هرگز نمی توان گفت الگوریتمی با  ستفاده شده ا این موضوع  .ا

در از روش قوانین وابستگی ،دسته بندی استفاده شده است.  در اکثر موارد کاوش دانش در داده های  بیماران قلبی به عوامل متعددی بستگی دارد،
 بر روی بیماران قلبی کار شده است.این مقاله مروی بر روی صحت الگوریتم های دسته بندی 
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 مقدمه -1

 دنیا در میر و مرگ عامل مهمترین عروقی و قلبی بیماري هاي

 میلیون 12 بهداشت جهانی سازمان اعلام طبق که ،(1 )می باشند

 بیماري. 2 ))می گیرد صورت قلبی بیماریهاي اثر بر دنیا کل در مرگ

 قلبی، ایسکمیک بیماري قلبی، کرونري بیماري شامل قلبی هاي

 مغزي عروق بیماریهاي قلبی، انفارکتوس قلبی، مزمن نارسایی سکته،

 کرونري بیماري میان این در که ،(3 )باشد می ها وضعیت سایر و

 حال در همچنین و یافته توسعه کشورهاي در مرگ علت مهمترین

 این درمان و تشخیصی اقدامات بهبود بنابراین .باشد می توسعه

 آوري جمع شاهد پزشکی دانش در امروزه .باشد می ضروري بیماران

 با مراکزپزشکی و هستیم قلبی بیماریهاي مورد در فراوان هاي داده

 روي تحقیق و پردازند می ها داده این آوري جمع به گوناگون مقاصد

 با رابطه در مفید الگوهاي و نتایج آوردن دست به و ها داده این

 هنگام زود شناسایی و پیشگیري به کاوي، داده از استفاده با بیماریها

 .کند می شایانی کمک بیماري این
تشخیص پزشکی امر مهم و پیچیده است که نیاز است به درستی انجام 

نتخاب کرد. متاسفانه بسیاري از اشود. تا بتوان روش درمان موثر را 

ومهارت کافی را براي تشخیص صحیح بیماري ندارند. پزشکان تخصص 

واین امر باعث اشتباهات ناخواسته می شود. وهمچنین باعث می شود. 

حمل شود. سازمان تبیمار هزینه سنگینی آزمایشات متعدد ودرمان را م

 پزشکی برآورد کرده است. بیماري هاي قلبی مهمترین  علت مرگ 
میر در کشورهاي با درآمد کم و درصد از مرگ و  08میراست. حدود 

حدود  0808رخ داده است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا سال متوسط 

نفر از بیماري هاي قلبی عروقی )به طور عمده از حملات  88،888،،00

بیماري قلبی از چند بیماري تشکیل شده .  (4 قلبی و سکته( می میرند.)

 قند خون براي پیش ،مانند فشار خونذارد که روي قلب تاثیر می گ است

بینی و تشخیص صحیح تر این بیماري از تکنیک هاي داده کاوي براي 

داده بیماري قلبی و کشف روابط والگوهاي طبقه بندي داده هاي پایگاه 

 مدل ساخت از کاوي ادهپنهان بین این داده ها استفاده شده است. د

 استفاده با نتایج ارائه و عا تاطلا بینی پیش و بندي دسته ، تحلیلی هاي

 کاوي الگوریتم داده اینکه اي بر .کند می استفاده مرتبط ابزارهاي از

 سري یک به نیاز ، دهد انجام خوبی به را دانش استخراج عمل بتواند

 روي بر ها پردازش پس سري یک و ها داده روي بر ها پردازش پیش

 استفاده کاوي داده براي که هایی تکنیک از.دارد شده الگوهاي استخراج

 هاي تکنیک از که رگرسیون و بندي دسته روشهاي به توان می شود می

 از که وابستگی قواعد کشف و بندي خوشه وروشهاي هستند پیشگویانه

 اشاره دنباله تحلیل روش به همچنین و هستند توصیفی هاي تکنیک

 که دارند وجود بسیاري هاي الگوریتم ها، تکنیک این انجام جهت .کرد

فرآینده  .اند شده برده کار به پزشکی هاي داده استخراج براي تاکنون

کشف دانش متشکل از توالی تکرار شونده پاکسازي داده ها،انتخاب داده 

 .ها، تشخیص الگوهاي داده کاوي و ارائه دانش است

 مفاهیم پایه ی برمرور -2

 پیش از معتبر، اطلاعات استخراج فرایند از . است عبارت داده کاوي

 واستفاده بزرگ داده هاي پایگاه از اعتماد قابل و فهم قابل ناشناخته،

 داده کاوي روشهاي عمده طور به .می باشد تصمیم گیري ها در آن از

 داده کاوي.می شوند دسته بندي پیش بینانه و توصیفی دسته دو به

 اساس بر بدیهی را وغیر جدید اطلاعات که توصیف کننده یا توصیفی

 از روش بیشتر این در که می دهد، ارائه موجود داده هاي مجموعه

 پیشگویانه کاوي داده. می شود استفاده خوشه بندي الگوریتم هاي

 و متغیرها کارگیري به شامل که دهد، می ارائه را سیستم از مدلی

 که باشد، می ناشناخته مقادیر پیشگویی جهت ها انبارداده در فیلدها

 دارند کاربرد دسته این در بینی پیش و بندي دسته هاي الگوریتم

(5.) 
هداف به نیل برای کاوی دهدا  یادگیری آماری، تحلیل از ترکیبی خود ا

 برد می کار به را داده پایگاه مدیریت و مصنوعی هوش ماشین،
 به کاوی داده اصلی عملیات عنوان به بندی خوشه و بندی دسته(6).

 ویژگی که است شده نظارت یادگیری جز بندی دسته .روند می شمار
 در موجود ازعناصر ای مجموعه میان در موجود مشترک های

ها و یافته را دیتاست هد می قرار مختلف های دسته در را آن  .(7)د
 دسته همانند که است نظارت بدون یادگیری روش یک بندی خوشه
هد می قرار دسته یک در را مشابه عناصر بندی  بندی دسته در اما د
 دسته برچسب بندی خوشه در ولی هستند گسسته و مشخص ها دسته

 حوزه در اغلب پزشکی کاوی داده امور .(8)باشد می ناشناخته ها
 برای روش بهترین جستجوی در و گیرند می قرار بندی دسته مسایل
 امروزه .هستند سالم و بیمار ی ها دسته در افراد بندی دسته

 چون مختلفی های بیماری بینی پیش و تشخیص در پژوهشگران
های و سرطان سکته، دیابت، ک از قلبی، بیماری  کاوی داده های تکنی
های .کنند می استفاده  که دارد وجود بندی دسته برای مختلفی روش

 شود می پرداخته آنها از برخی بررسی به ادامه در

 شبکه عصبی -2-1

هستند. براي یادگیري  ینی سیستم ها و روشهاي محاسباتی نو

بدست آمده در جهت و در انتها  اعمال دانش ،نمایش دانش  یماشین

ه ،وایجاد پیش بینی پاسخ هاي خروجی از سامانه هاي پیچید

 Ghasem).ساختارهایی جدید براي سامانه پردازش اطلاعات می باشد.

ahmad.2013 ) 



 

2-2- CART 
یک تقسیم بندي بازگشتی باینري  CARTدرخت تصمیم گیري 

داده ها در آن خام استفاده می شوند.تست در آن همیشه باینري  است.

 Rankاست درختان با استفاده از مدلهاي پیچیده است وبراي تست

 (salalri.2010)   چندین شاخص استفاده می کند.

 DT)درخت تصمیم(   -2-3
درختی که نمونه ها را به نحوي دسته بندي می کند.که از ریشه 

به سمت پایین رشد می کنند . و در نهایت به گره برگ می رسد. براي 

داده هاي با حجم بالا کاراست. نسبت به نویز داده ها ي ورودي مقاوم 

 (Ghasem Ahmad2013)است. براي تقریب گسسته به کا می رود. 

 J48 تصمیم درخت روش -2-4
 .است بینی پیش و بندي دسته کارآمد ابزارهاي از یکی تصمیم رختد

 از شده تولید شرطی قواعد وتفسیر بوده سریع تصمیم درخت ایجاد
 پرکاربرد هاي تکنیک از تصمیم درخت رو این از .آسان است آن

 کاوي داده زمینه در روش این(9.)رود می شمار به بندي دسته
 پژو توسط مختلف هاي بیماري پیش بینی و تشخیص در پزشکی

 بکارگیري با تصمیم درخت .است گرفته قرار استفاده مورد هشگران
 .پردازد می گره هر بر روي آزمون ایجاد به پایین به بالا استراتژي یک

 c4.5 تصمیم درخت از سازي پیاده یک ، J48 تصمیم درخت روش
 مقدار با هاي ویژگی از هم J48 .باشد می وکا کاوي داده افزار نرم در

 .کند می پشتیبانی گسسته مقدار با هاي ویژگی از هم و پیوسته

2-5- K-means 
یک متد ساده  تکرار شونده ،براي خوشه بندي مجموعه اي از داده 

که کاربرد تعیین می   (k)ها  ي در اختیار در تعداد مشخص خوشه 

کند بیشترین استفاده را در عمل تقسیم بندي خوشه ها دارد.ساده ،قابل 

فهم وقابل مقایس بندي است.به ساده گی اصلاح می شود 

((salalri.2010  

 نزدیکترین همسایهk روش  -2-6

 نزدیکترین اساس بر بندي دسته منظور به همسایه نزدیکترین k روش
 [10] کند می عمل ها ویژگی فضاي در موجود هاي نمونه ترین شبیه و
 در جدید نمونه یک اینکه گیري تصمیم بندي، دسته روش این در .

 یا ها نمونه ترین شبیه  ( k)  تعداد بررسی با گیرد، قرار دسته کدام
 براي ها نمونه تعداد نمونه، (k) این بین در .شود می انجام ها همسایه

 بیشتري تعداد که اي دسته به جدید نمونه و شوند می شمرده دسته هر
 از یکی روش این .شود می داده نسبت دارند، تعلق آن به ها همسایه از

 براي مرحله اولین .  ]18[ باشد می بندي دسته روشهاي ترین محبوب
 فاصله یا شباهت براي معیاري یافتن همسایه، نزدیکترین k از استفاده

 روش به بندي دسته براي .است آن محاسبه و ها داده در صفات بین
k استفاده اقلیدسی فاصله از موجود روشهاي بین از همسایه، نزدیکترین 

 و  n)x..,…1 X(xبین دو نمونه فاصله ي محاسبه ي نحوه .است شده
 )ny1,…Y=(y)آورده شده است. 1اقلیدسی در رابطه   فاصله از استفاده با 

d(X,Y)=√∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)𝑛
𝑖=1

2                                                     (1) 

 ساده بیز بندی دسته روش  -2-7
 ساده بیز قاعده ار ممکن بندي دسته بهترین یافتن براي روش این

 پیش قابلیت با هاي مدل ایجاد براي قاعده این . [11] کتد می استفاده
 درک و کاوش جهت راهکارهایی و گیرد می قرار استفاده مورد بینی
 سایر و )وابسته( هدف متغیر ي محاسبه با و کند می فراهم ها داده

 می انجام را یادگیري عمل موجود شواهد روي زا ا (مستقل( ها متغیر
 مقدار یک تاثیر که کند می فرض ساده بیز بندي دسته روش .دهد

 می ها صفت دیگر مقادیر از مستقل شده، داده دسته یک روي صفت
 قاعده اساس بر .ندارد وجود ها صفت بین وابستگی رابطه هیچ و باشد
 به باشد c ي دسته به متعلق xt ي داده اینکه احتمال بیز،

 :است 0 رابطه صورت

P(C|x1)=
𝑝(𝑐)𝑝(𝑥𝑖|𝑐)

𝑝(𝑥𝑡)
                     (2) 

 متعلق ي نمونه هر شرطی احتمال بیز بندي دسته 0 ي رابطه براساس
 بررسی مورد ي نمونه آن، اساس بر و کند می محاسبه را دسته هر به

 .گیرد می قرار باشد داشته را شرطی احتمال بالاترین که اي دردسته
 از تواند می و است بالا روش این از آمده دست به مدل تفسیر قابلیت

 بندي دسته یا بینی پیش براي مدلی ساخت جهت پیشین هاي داده

  استفادکرد.

 هانجام شدمروری بر کارهای  -3
 رشد چشمگیر بیماریهاي قلبی و عروقی و اثرات و عوارض آن ها و هزینه

کند، باعث شده که جامعه پزشکی به  هاي بالایی که بر جامعه وارد می

گام گیري، شناسایی زود هن دنبال برنامه هایی جهت بررسی بیشتر، پیش

و کشف دانش کاوي  رو با استفاده از داده و درمان موثر آن باشد. از این

توان دانش ارزشمند را ایجاد کرد که  در سیستم مراکز قلب و عروق می

تواند باعث بهبود کیفیت سرویس به وسیله  این دانش کشف شده می

تواند به وسیله پزشکان استفاده شود  مدیران مرکز شود و همچنین می

ینی بتا رفتار آینده بیماران قلبی و عروقی از روي سابقه داده شده پیش 

 کنند و نیز تشخیص بیماري قلبی از روي ویژگیهاي گوناگون و نشانه

ها، ارزیابی فاکتورهاي ریسکی که باعث افزایش حمله قلبی می شود از 



 

مهمترین کاربردهاي داده کاوي و کشف دانش در سیستم بیماران قلبی 

 پیشگوئی یا تشخیص براي فراوانی تحقیقات کنون تا .و عروقی است

 جهان سراسر در گوناگون هاي داده مجموعه روي قلبی هاي بیماري

 داده روي کاوي داده براي هاي مختلفی الگوریتم از و است شده انجام

 آنها از برخی اخیر سالهاي در .است شده استفاده قلبی بیماران هاي

 که دقت.اند داده خود نشان از واقعی دنیاي در را قبولی قابل بسیار نتایج

از آنها اهمیت بیشتري در ارزیابی نتایج را دار می  ویژگی ،حساسیت،

 طی آنها از برخی شده تعریف مدلهاي و ها الگوریتم میان از باشد.

 بیماري یزمینه تشخیص و پیش بیندرفعالیت هاي زیادي   اخیر سالیان

ده کاوي صورت گرفته دابا استفاده از تکنیک هاي  عروقی  قلبی هاي

 .است شده آوري گرد ها تحقیق این استناد به با مروري مقاله .است

et al El-Bialy    ]10 [ ،  موضوع تشخیص بیماري در تحقیقی با

 این تحقیق از دیتا در عروق کرونر قلب را مورد بررسی قرار دادند

رکورد  مربوط به بیماران قلبی عروقی مورد  078ستی حاوي 

 C4.5استفاد قرار گرفت .به منظوردسته بندي داده ها از دو روش  
بر روی دیتا ست اعمال گردید.   Fast Decision Tree و

صحت در  معیارهاي ارزیابی دقت ونشان داد.  بدست آمده نتایج 

به عنوان بهترین روش معرفی   Fast Decision Treeروش 

 گردید.
Giri et al   [13]مورد را قلب کرونر عروق بیماري تشخیص موضوع 

 پیش روشهاي از تحقیق این در.دادند قرار بررسی
 استفاده ها داده ابعاد کاهش منظور به PCA,LDA,ICAپردازش
 بر KNN ,GMM ,SVM ,PNN بندي دسته روشهاي سپس .گردید

 داد نشان امده دست به نتایج .گردید اعمال منتخبهاي  داده روي
 بهترین GMM بندي دسته روش ه همرا به ICA پردازش پیش روش
 .دهند می انجام بررسی مورد روي دیتاست بر را بندي دسته

 058توسط گلی ارجی و همکاران روي  1090در تحقیقی که در سال 

 1098تحقیق در سال رکورد صورت گرفته است. داده هاي مورد نیاز این 

با استفاده از جدول مورگان از بین بیمارا ن مراجعه کننده به بیمارستان 

شهید رجایی تهران بدست آمده است. که از مدل سازي درخت تصمیم 

وشبکه عصبی استفاده شده است .با توجه به مدل استفاده شده مشخص 

گار، مصرف سیشدکه ترتیب متغیرها ي  فشار خون بالا ،چربی خون بالا و

بیشترین تاثیر را در ابتلا به آنفارکتوس قلبی دارا بودند. به کمک درخت 

تصمیم ایجاد شده،قوانینی استخراج شده است که می تواندبه عنوان 

الگویی در جهت پیشگویی احتمال ابتلا افراد به آنفارکتوس قلبی استفاده 

در صد  4/90یجادشده با استفاده از درخت تصمیم شود. صحت مدل ا

بود. با  C5بوده است. بهترین مدل ایجاد شده در درخت تصمیم 

بکارگیري قوانین ایجاد شده براي یک نمونه جدیدبا ویژگیهاي مشخص 

 .می توان تعین کرد که احتمال ابتلا به آنفارکتوس قلبی چقدر است
]14[   
  yeh et al   ]15 [  استفاده با قلبی بیماري تشخیص موضوع 

 تحقیق این در.دادند قرار بررسی مورد را کاوي داده ازتکنیکهاي
 استفاده مورد عروقی قلبی بیماران به مربوط رکورد 095حاوي  دیتاستی

 بیزین، بندي دسته روش سه ها داه بندي دسته منظور به .گرفت قرار
 از پس .گردید اعمال ها داده روي بر عصبی  شبکه و تصمیم درخت
 ارزیابی معیارهاي گرفتن نظر در و آمده دست به نتایج بررسی و تحلیل
 معرفی روش بهترین عنوان به درخت تصمیم روش حساسیت، و صحت
 .گردید

پس از بررسی تکنیک هاي  et al  ahmadتوسط نیز 2012 سال در

 دسته بندي در داده کاوي ، این نتیجه حاصل شد که درخت تصمیم و

SVM   عمل تر دقیق بندي دسته انجام در ها روش دیگرنسبت به 

 وسیله به کاوي داده افزار نرم در ها روش این اعمال از پس .کنند می

 .شد گزارش درصد 91.0 و 92.1 دقت ترتیب به قلبی بیماران هاي داده

 سن مثل هایی ویژگی که دهد می نشان بررسی این حاصل همچنین

 ، ناشتا خون قند ، کلسترول ، خون فشار ، سینه قفسه درد ، ،جنس

 براي اعتماد قابل هاي شاخص ، خوانوادگی سابقه ، قلب ضربان حداکثر

 [16]شود یوجود بیماري قلبی در افراد استفاده م بینی پیش

Chaurasiya  وهمکاران پس از مقایسه روش هاي طبقه بندي از

یکی از تکنیک هاي موفق داده کاوي مورد  Baggingجمله الگوریتم 

 Bagging استفاده در تشخیص بیماري هاي قلبی است، دقت الگوریتم 

 ,j45 ، Naïve Bayesدرخت تصمیم با دقت بالاتر نسبت به دو الگوریتم

   ] 17[ .دست آمددر صد ب 05.80 ،

جهت پیش بینی ابتلا به بیماري  Jyotiدر بررسی انجام شد توسط 

شده توسط درخت تصمیم داراي بالاترین میزان   قلبی مدل ارایه

ین در حالی است که درخت تصمیم ارایه شده .درصد بوده است09دقت

در این مطالعه از دقت بالاي برخوردار بوده است. تفاوت مشاهده شده را 

مطالعه اشاره شده می توان از تعدادبیشتر متغیرهاي مورد بررسی در 

   ]10[دانست. 

KURT et al  تحقیقات متعددي دیگري نیز براي پیش بینی بیماري

عروق کرونر با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي و مجموعه داده هاي 

گونان گون انجام شده است. به طور مثال در تحقیقی از سه تکنیک 

به همراه هشت نمونه   CARTرگرسیون منطقی،شبکه هاي عصبی 

استفاده شده است. که در نهایت شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با 

   ]19[.درصد بهترین مدل معرفی گردید7/70دقت 

 به گرفت صورت rahimi et al توسط که دیگری تحقیق در
ي قلبی با استفاده از مدل ترکیبی کرونر عروق بیماري پیش بینی 

 از تحقیق این در.شد بررسی یقلبداده کاوي  در بیماري  



 

 دیتاست، بهبود منظور به.شد استفاده نمونه 458 حاوي دیتاستی
پیش  هاي الگوریتم.شد کارگرفته به ویژگی ایجاد و انتخاب روشهاي

بینانه شبکه بیز به پیش بینی بیماري کرونري قلبی پرداخته شده 

است،در نهایت جهت بهبود پیش بینی مدل ترکیبی درخت تصمیم 

   ]08[ ت. ،شبکه بیز پیشنهاد شدده اس

. 

 بحث و ارزیابی -4

امروزه بیماری قلبی یکی از مهم ترین علل مرگ میر در دنیا 
حوزه پزشکی پیش بینی و محسوب می شود. به همین دلیل در 

شناسایی زود هنگام آن برای درمان به موقع، کم شدن هزینه 
درمانی وکاهش مرگ ومیر ناشی از آن مهم می باشد. در این مقاله 
به معرفی پرکاربردترین الگوریتم وتکنیک های داده کاوی که اخیرا 

 . اما نکته قابل توجه آن استمورد استفاده قرار گرفته پراداختیم
که میزان موفقعیت این الگوریتم به فاکتورهای متعددی بستگی 

 داردو نمی توان یک روش را به عنوان بهترین روش برگزید. 
 هاي الگوریتم روي تحقیقات است مشخص (1)جدولکه در طور همان

 هاي کاربرد با مختلف هاي داده مجموعه و متعدد روشهاي با متعدد

 در.  است گرفته صورت متفاوت هاي نوع با هایی داده حتی و خاص

 قلبی بیماري تشخیص در شده انجام بندي طبقه و بررسی از نتیجه

 شود می آشکار حقیقت این کاوي داده هاي تکنیک کمک به عروقی

 عنوان به همواره آن، ساختار به توجه با را الگوریتمی توان نمی هرگز که

 کارایی درنتیجه دیگري موثر عوامل و کرد معرفی بهینه الگوریتم یک

 عامل یک عنوان به صفات مجموعه زیر انتخاب .موثرند ها الگوریتم این

 نه که گیرد می قرار توجه مورد نیز ه داد نوع تفاوت یعنی دیگري موثر

 به منجر بلکه شد، خواهد ها الگوریتم کارایی میزان در تغییر باعث تنها

 .شود می متناقض نتایج پیدایش

 و صفات مجموعه زیر انتخاب ، داده پایگاه ي داده نوع چون عواملی

 تعداد بودن کم ، داده پایگاه بودن بزرگتر تعدادصفات،ها  فاکتور ریسک

 ، شانس درست و مناسب هاي داده به دسترسی و مفقود هاي داده

 بالا را ها الگوریتم نتایج و می دهند افزایش کاوي داده در را موفقیت

 هاي الگوریتم و ها تکنیک بندي طبقه و مقایسه با این بنابر .برند می

 در جدول آن که تشخیص و قلبی هاي بیماري حوزه در رفته کار به

 که ندارد وجود الگوریتمی هیچ که دید خواهیم ایم، داده نشان (1)

 کارایی تغییر در متعددي عوامل و باشد بیشینه کارایی داراي همواره

 .هستند موثر الگوریتم ها

 

 

 

 

 در رفته کار به یها تمیالگور و یها کیتکن یبند طبقه( : 1)جدول
 ی قلبیماریب صیتشخ

 

 

 نتیجه گیری: -5

 با و گوناگون روشهاي به توان می را ها الگوریتم مطالعه این نتیجه در

 هر براي بنابراین .داد تغییر ها داده مجموعه گوناگون عوامل تغییر

و خصوصیات مجموعه داده ي مورد استفاده به  باتوجه ، خاص کاربرد

 مرتبط با آن می توانالگوریتمی را به عنوان الگوریتم بهینه معرفی نمود. 

 دقت مدل انتخابی

مجموعه 

داده مورد 
 استفاده

الگوریتم به کار 
 رفته

 سال/نویسندگان

 میزان دقت در
FAST 

DECISION   
TREE 
78.88 

272نمونه  
ویژگی 11  

Fast 
Decision 

Tree 
C4.5 

 EL-BIALY 
ET AL 2015    

GMM 
ویژکی12 بهترین روش  

درخت تصمیم، 
،GMM,SVM,P

NN 

GIRI ET 
AL2013 

میزان صحت در شبکه 
 درصدبهتر 33عصبی، 

 نمونه252
درخت 

تصمیم،شبکه 

 عصبی

/گلی ارجی 1333
 وهمکاران

صحت وحساسیت در 
درخت تصمیم بهتر 

 است
نمونه133  

درخت 
تصمیم،شبکه 
 عصبی،بیزین 

YEH ET 
AL2011 

 3221درخت تصمیم
 درصد بهترین نتیجه

صفت 13   

نمونه322  

 درخت تصمیم،

 شبکه عصبی
svm 

AHMAD ET 
AL2012 

 درصد93
در نمونه بیشتر،دقت 

 بیشتر
 JYOT   2011 درخت تصمیم 

درصد دقت  95
 بیشتر،به بقیه الگوریتم

 ها

 نمونه231
 صفت11

الگوریتم 
Bagging 

CHAURASIY
A 

V/2013ET.AT 

شبکه عصبی 
پرسپترون چند لایه با 

 درصد7/79دقت بالاتر 
 نمونه9

رگرسیون 
منطقی،شبکه های 

 CARTعصبی 

KURT ET 
AL.2008 

درخت تصمیم وشبکه 
بیز،دقت،حساسیت،صح

درصد35ت   

152 
 نمونه

، شبکه بیزین 
تصمیم  درخت 

بیزوشبکه    

RAHIMI EL 
AT 

1393 



 

 بینی پیش و تشخیص براي عصبی شبکه تصمیم،درخت و  شبکه  بیز

 ها الگوریتم دیگر به نسبت قلبی بیماران داده پایگاه روي قلبی امراض

 که است مشخص همچنین .دهند می نشان خود از قبولی قابل کارایی

 دسته ازروش قلبی بیماران يواک داده در دانش استخراج موارد، اکثر در

 ت. اس شده استفاده و بندي

 مراجع
 عروقی قلبی بیماریهاي پزشکی، وآموزش بهداشت،درمان وزارت  ] 0[

 : شماره/ 1009 اردیبهشت است، کشور در میر و مرگ علت شایعترین

1098 

 وشبکه گیری تصمیم درخت عملکرد ،مقایسه،صفدری ارجی  گلی .  ]14[

-3دوره-شهدم پیراپزشکی ،مجله قلبی آنفارکتوس به ابتلا پیشگویی در عصبی

 33 زمستان-2 شماره
کرونری قلبی با  عروق بیماری پیش بینی  ،شاطرانلو رحیمی الهام  ] 08[

 ریفناو نرم رایانش– پژوهشی علمی مجله،استفاده از مدل ترکیبی داده کاوی 
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