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سالمت  کنترل یها ستمیس پايگاه داده توزيع شده در یمواز افتهيبهبود  روش يك يهارا

 میو درخت تصم یبه کمك داده کاو یپزشک

 

 

 1,* بردبار یمهد

 emehdibordbar@gmail.com ،وتریکارشناس ارشد کامپ -1

 

 چکیده 

 

نايي از ميان حجم انبوه داده هاي حوزه پزشكي و سالمت از بخش هاي مهم در جوامع صنعتي است. استخراج دا

مرتبط با سوابق بيماري و پرونده هاي پزشكي افراد با استفاده از فرايند داده كاوي مي تواند منجر به شناسايي قوانين حاكم 

بر ايجاد، رشد و تسري بيماري ها شده و اطالعات ارزشمندي را به منظور شناسايي علل رخداد بيماري ها، تشخيص، پيش 

ي و درمان بيماري ها با توجه به عوامل محيطي حاكم در اختيار متخصصان و دست انداران حوزه سالمت قرار دهد. بين

ها مختلف  ستميس كه بر روي يكاربرد يبرنامه ها يداده ها گاهيپا در گذار ريتاث يها لديمقاله انتخاب ف نيهدف ا

 شيبه منظور پ ياطالعات يها ستميس يطراح تند و همچنينبيمارستان ها و مراكز درماني كه به صورت توزيع شده هس

 بيترك قياز طر يماريمرتبط با ب يها يژگيو نيها و ارتباطات ب يژگيها با استفاده از و يماريب يكمتر برخ يبا خطا ينيب

به  يرهاياز همه متغ رانيانجام شده در ا نيشيپ مقاالتدر  باشد. يمو درخت تصميم  يمختلف داده كاو يها کيتكن

در  ريمتغ يانجام شده تعداد يخارج قاتيبراساس تحق اياستفاده نشده و براساس حدس و گمان و  يماريوجود آورنده ب

 يدارا شدهشناخته  يرهايتمام متغ يبا جمع بند مقاله نيآنها صورت گرفته است. اما در ا ينظر گرفته شده و كار بررو

 يجمع آور رهايمتغ نيآنها براساس نظر پزشک متخصص مهمتر دييتا زيو ن  يو خارج يگذشته داخل قاتيدر تحق تياهم

شناخته شده در  يرهايمقاله با استفاده از متغ نيداده ها مورد استفاده در ا انجام گرفته است. يو براساس آن مدلساز

ت كه شامل اطالعات شده اس يسطح كشور جمع آور يمارستانهاياز ب UCIموجود در مركز  يقلب يماريب صيتشخ گاهيپا

آخر نظر پزشک  لديشده كه ف يجمع آور يژگيو 18اكسل با  ليدر قالب فا براي نمونه اطالعات نيباشد ا يمار ميب 994

 ييعالوه بر توانا ميبر درخت تصم يمقاله مدل بدست آمده مبتن نياست. در ا يعدم حمله قلب اي يبر حمله قلب يمعالج مبن

دقت  نيشتريب يكه دارا ها به صورت موازيداده  ليدر تحل تميالگور نيكارآمد تر نيو همچن ارميافراد ب صيباال در تشخ

 باشد. يم يماريب نيا صيدر تشخ

،پرداز  موازي،توزياع اغتشاا  سيمااتر ،يداده كااو م،يتصم ،درختياطالعات يستمهايس ،يقلب يماريبکلمات کلیدی: 

 شده
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 مقدمه   .1

 يكاوداده گر،يدانبيبه ها، از داده ميحج اريبس اي استخراج دانش از مجموعه اياقتباس  عبارت است از يكاوداده

 يهاليكه تحل كند مي استخراج ها از داده اي هوشمند، دانش را از مجموعه يهاکياست كه با استفاده از تكن ينديفرا

 ييشگويها و پداده يبندميجهت تقس ياضير دهيچيپ اريبس هاي تمياز الگور يوكا. دادهستنديقادر به انجام آن ن يساده آمار

 .(1392،ي)شهراب كندياستفاده م دادهايرو

داده ها و به دست  نيا يرو قيپردازند. تحق يداده ها م نيا يبا مقاصد گوناگون به جمع آور يمراكز پزشك امروزه

داده ها و  نيا اديداده ها است. حجم ز نيفاده از ااز اهداف است يكيها  يماريدر رابطه با ب ديمف يو الگوها جيآوردن نتا

 نيغلبه بر ا يبرا يكاواز داده نيشود. بنابرا يتوجه مقابل جيدن به نتاياست كه مانع رس يحاصل از آن مشكل يسردرگم

نسان ها ا ريومكه در مرگ يو سهم وعيها با توجه به ش يماريعوامل خطرزا در ب نيب ديمشكل و به دست آوردن روابط مف

 . شوند يدارند استفاده م

 يعلت اصل يقلب يهايماريبود. ب يقلب يهايماريبه علت ب رهايومكل مرگ %10 يالديم ستميقرن ب يابتدا در

نفر در سراسر  ونيليم 12برآورد كرده است كه هرساله  يسال گذشته است. سازمان بهداشت جهان 10در طول  ريوممرگ

 (2014، 1ومنش ي)ما دهندياز دست م يقلب يماريجهان جان خود را براثر ب

 يادهيچيمهم و كار پ فهيو وظ باشديم يكننده در علم پزشكتوجه و خستهكار قابل کي يقلب يهايماريب صيتشخ

 استخراج داده ها وجود دارد كه در ليوتحلهيتجز يبرا ييابزارها حالني. با ارديانجام گ يبا دقت و كارآمد دياست كه با

 .است دهيگرد نهيزم نيدر ا يدرست ليوتحلهيمنجر به تجز يپزشك ياز داده ها ميمجموعه عظ نيدسترس بودن ا

استفاده نشده و براساس  يماريبه وجود آورنده ب يرهايانجام شده در جهان از همه متغ نيشياكثر مقاالت پ در

صورت گرفته است كه باعث شده در  ريمتغ يعدادت يمقاالت انجام شده و كار بر رو گريبراساس د ايحدس و گمان و 

شناخته شده  يرهايتمام متغ يمقاله با جمع بند ني. اما در اندبرخوردار باش يكمتر اريآنها از دقت بس جي،نتايابيهنگام ارز

ع جم رهايمتغ نيآنها براساس نظر پزشک متخصص مهمتر دييتا زيو ن  يو خارج يدر مقاالت گذشته داخل تياهم يدارا

 .باشديبرخوردار م ييباال ارياز دقت بس زيآن ن جيانجام گرفته است كه نتا يو براساس آن مدلساز يآور

استفاده از دانش داده  ،يپزشك يداده ها يگاههايپا ادياست كه با رشد ز يدر علم پزشك يحوزه ا يپزشك صيتشخ

 يماريكمتر ب يبا خطا ينيب شيمقاله پ نيف از ارو هد نيشده است. از ا اديز گاههايپا نيكشف دانش از ا يبرا يكاو

باشد و  يم يداده كاو کيتكن بيترك قياز طر يماريمرتبط با ب يها يژگيو نيها و ارتباطات ب يژگيبا استفاده از و يقلب

 باشد. يم يداده كاو يها کيبا استفاده از تكن يقلب يماريب جاديموثر در ا يفاكتورها نيمهمتر نييتع نيهمچن
 

 یقتحق یشینهپ .2

داده در دو كالس طبيعي و بيماران قلبي انجام داد. در اين تحقيق جهت  313( تحقيق بر روي 2006) *2زن -1

كاوي استفاده گرديد. در اين بندي دادهكاوي غير از خوشههاي دادهشناسايي و پيشگويي حمالت قلبي از رو 

استفاده  C5هاي هوشمند مصنوعي و الگوريتم كيب الگوريتمهاي بيماران قلبي از ترتحقيق با توجه به وجود داده

 گرديد كه نتايج خوبي را جهت شناسايي بهتر درنتيجه تشخيص و پيشگويي حمالت قلبي داشته است.

                                                 
1Mai Shouman 
2 Zhan 
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هاي ، درخت تصميم، شبكهRIPPERكاوي يعني بندي دادههاي طبقهتكنيک ( در مقاله2012) *33بالساندر -2

شده است. اين مدل با هاي قلبي عروقي استفادهبيني بيماريپشتيباني براي پيش عصبي مصنوعي و ماشين بردار

نمونه وجود دارد و  313ويژگي و  14شده است. در آن ، توسعه داده6/3نسخه  wekaكاوي استفاده از ابزار داده

مصنوعي،  هاي عصبي، شبكهRIPPERآمده باهم مقايسه شده است. نرخ خطا براي دستدرنهايت نتايج به

بوده است. دقت  0/1588،0/2755، 0/2248، 0/2756گيري ماشين بردار پشتيباني و درخت تصميم

RIPPER84/08   %گيري، هاي عصبي مصنوعي، ماشين بردار پشتيباني و درخت تصميم، شبكه،            

پشتيباني بهترين رو   بود. نويسنده به اين نتيجه رسيد كه ماشين بردار 79/05  %و  84/12%، 84/06 %

 .هاي قلبي عروقي استبيني بيماريبراي پيش

 

 سپيبراساس استاندارد کر یشنهادیپ نديفرآ  .3

 يكاربرد ياز سازندگان برنامه ها ياريو امروزه توسط بس افتهيتحقق يگوناگون داده كاو ياستانداردها ر،يدر چند سال اخ

. رديگيدر برم يرا در ارتباط با داده كاو يموضوعات گوناگون يداده كاو يشود. استانداردها ياستفاده م ،يداده كاو

داده  نديفرآ ياستانداردها برا نياز ا يكياشاره دارند.  يداده كاو يابعاد مختلف كاربردها به وشده وضع ياستانداردها

اس اس  و ان  ي)بنز( ، اس پ لرسيكرا ملريدا يشركت ها يبا همكار 1996باشد كه در سال  يم سپياستاندارد كر ،يكاو

داده  نديفرآ قيو تصد فيتعر يبرا ريفراگ يبا كاربردها يابزار ،ياستاندارد، صنعت نيآن شده است. ا هيآر  اقدام به ته يس

 .است شدههيته يكاو

 نيآورد. ا يرا فراهم م يپروژه داده كاو کياز چرخه دوام  يكل ينما کي سپ،يدر استاندارد كر يمرجع داده كاو مدل

شامل شش مرحله  يپروژه داده كاو کيباشد. چرخه دوام  يآنها م نيهركدام و ارتباط ب فيمدل شامل مراحل پروژه، وظا

آزاد  يرهايو مس يباشد و برگشت به مراحل قبل يم ريانعطاف پذ راحلم نيا يشده است. توالنشان داده 1است كه در شكل

 است. ازيموردن يمراحل گاه نيب
 

 
 کاویينددادهفرآ يك انجام مراحل – 1شکل        

 

 : يستمالف( شناخت س

                                                 
3 Bala Sundar 
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موثر در اباتال  يفاكتورها يينو تع يقلب يماريب يه برروالعبا مط يزدر گام اول با مشورت پزشک متخصص قلب و عروق و ن

 يحوزه ماورد بررسا يدر شناخت كاف يسع يماريبه ب از ابتال يشگيريپ يو روشها يو درمان يصيتشخ يروشها ينو همچن

 داشته است.

 داده ها:  ي( مرحله آماده سازب

از چهاار مجموعاه  ييداده هاا يگااه،پا يناستخراج شد كه در ا يقبل يها يماريب يداده ها يگاهمطالعه از پا ينا يرهايمتغ

 يتوانسات يولناد،كل ياکكلن ياادوق از چهار منباع )بنف يرهايقرار دارند. متغ يقلب يها يماريب يصتشخ يداده متفاوت برا

( بدسات آماد. در مجماوع در يسسو يخدانشگاه زور يمارستانو ب يفرنياكال يجب النگ يمجارستان، مركز پزشك يولوژيكارد

 يقلبا ييماريهاابا ب يرمستقيمغ يا يمشده كه به طور مستق يريمختلف اندازه گ يرمتغ يا يژگيو 76داده ها با  يگاههاپا ينا

 يداده كاو يمدل ها يپرداز  و اجرا نكاهش زما يرها،پرداز  داده ها، جهت كم كردن تعداد متغ يشمرتبط بودند. در پ

باود كاه در  يقلبا يمااريعدم وجود ب يامطالعه وجود  ينهدف در ا يرمهم انتخاب شدند. متغ يژگيو 18 يک،انفورمات يوو ب

نشاان دهناده وجاود  ياکهدف برابر باا  ير. )مقدار متغيددو حالت ثبت گرد يناز ا يكي يمورد هركدام از افراد مورد بررس

 باشد( يم يماريو صفر، نشان دهنده عدم وجود ب قلبي يماريب

 يباشاد كاه در ساالها يما يمارساتانهامراجعه كننده باه ب يمارانمطالعه مربوط به پرونده ب يناستفاده شده در ا يداده ها

ركاورد از مجماوع  994نفار اسات كاه تعاداد  2768مراجعه كننده  يمارانشده است. تعداد ب يجمع آور 1394تا  1393

 .يدركوردها حذف گرد بقيهشده قابل استفاده بود و  يجمع آور يركوردها

 : ي( مدلسازج

 يئه مدل مبه ارا يداده كاو يكهايمرحله با استفاده از تكن ينوجود دارد. در ا يمدل ساز يبرا يمتنوع يداده كاو يروشها

شاامل  يمدرخات تصام يتممرحلاه از الگاور يانشاود. در ا يانجام م  ينبا استفاده از نرم افزار كلمنتا ي. مدل سازيمپرداز

 شود.  يهدف استفاده م يرمتغ يينو تع يورود غيرهايمت يريبا بكارگ C 0/5يتمالگور

 

 

 

 :يابي( ارزد

صحت مدل داده ها به دو دسته آماوز   ي. برايمشده بپرداز يجاددل ام يابيبه ارز يستيمدل با يجادمرحله پس از ا يندر ا

 يجاادبخش آزمون مادل ا يسازند و  داده ها يبخش آموز  مدل را م يشوند. داده ها يم يم( تقس%20( و آزمون )80%)

، ارز  دقات  يژگاي،، و يتحساسا يتاوان از شااخص هاا يمدل هاا ما يابيارز تدهند. جه يقرار م يابيشده را مورد ارز

 شود. ياغتشا  استفاده م يسمدل از ماتر يابيارز يبرا يقتحق يناستفاده كرد. در ا  يمنف يمثبت  و ارز  اخبار ياخبار



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         91 

 
 

 ها( توسعه: 

دارد  يبه ساازمانده يازدانش است، دانش بدست آمده ن يشاگر هدف مدل افزا يحت يستپروژه ن يانساخت مدل معموال پا

 يشده و به شاكل قابال ارائاه بارا يسازمانده يداربر بتواند از آن استفاده كند. دانش كشف شده باكه ك يقيبه طر يشو نما

 يرشاده تااث يجاادكاه براسااس مادل ا يمده يحتوض يمكن يم يالزم سع گزارشات يجادمرحله از ا ين. ما در ايددرآ يگراند

 ينتار يعاز جملاه شاا يعروقا يقلبا يماريهايب ينكهه اكدامند. توجه ب يفاكتورها در ابتال فرد به آنفاركتوس قلب ينگذارتر

 يرا بارا يغربالگر يها رنامهو ب ييمجموعه پرخطر را شناسا يک يمشوند، چنانچه بتوان يها و علل مرگ محسوب م يماريب

كت در راغب به شر يشترپرخطر ممكن است ب يتجمع يکافراد  ينخواهد شد. عالوه بر ا يشتربرنامه ب ييكارا يمآن اجرا كن

آنهاا مثبات باشاد احتماال دارد  يتست )مدل ارائه شده( بار رو يجهكه نت يباشند به خصوص هنگام يغربالگر يبرنامه ها

به متخصاص ماورد نظار  يجبدست آمده نتا ينقوان ها يتمالگور يگو  فرا دهند. پس از اجرا يپزشك هاي يهبه توص يشترب

 گردد. يارائه م يينها ينباشند به عنوان قوان معتبر ينيكه از نظر بال ينيارائه شده و قوان
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 قالهم نيو چارچوب استفاده شده در ا سپيکر یمتدولوژ: 2شکل 
 

 

 

 

 
 

 

 C 0/5 میدرخت تصم .4

است كه توسط محقق C 5/4 تميالگور افتهيو بهبود  رهيتک متغ يريگ مينوع درخت تصم کيC 0/5 تميالگور        

 يم جاديكامل پر ا يابتدا درخت CART تميمشابه الگور تميالگور نيشد. ا يطراح 1993سال لن  در  نيكوئ يياياسترال

كه  ييها رمجموعهيداده ها به ز ميرا با تقس يكالسه بند تميالگور نيهرس آن كامال متفاوت است. ا ياستراتژ يكند ول

كه  يلديكردن نمونه ها براساس ف ميتقس C 0/5دهد. در  يهمگن تر از والد خود هستند انجام م يشامل ركوردها

CRISP 

 شناسایی سیستم

ی داده هاآماده ساز  

 مدل سازی

 ارزیابی

 توسعه

 مدل پیشنهادی

 مطالعه بیماری قلبی و فاکتورهای موثر در ابتال به آن

 جمع آوری داده ها از پرونده ها و تعیین نوع آنها
 حذف فیلدهای ناقص یا جایگزینی آنها با مقدار معین

 تعریف متغیر هدف و متغیرهای پیشگو

 C5م ایجاد مدل به کمک الگوریت
 استخراج قوانین از الگوریتم درخت تصمیم

 محاسبه دقت مدل های ایجاد شده
 محاسبه شاخص های حساسیت، ویژگی و دقت

 قوانین به کمک نظر متخصص ناستخراج و تعیی

استفاده از قوانین ایجاد شده در تعیین احتمال ابتال به 
 آنفارکتوس قلبی
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 ساسشود. سپس معموال برا يم نييانشعاب تع نينمونه توسط اول ري. هرزرديگ يبهره اطالعات را دارد صورت م نيشتريب

 ميتقس تينمونه ها قابل ريز نكهيشود تا ا يبه دفعات تكرار م نديفرا نيو ا رديگ يانجام م يبند ميمجددا تقس ديجد يلديف

ندارند از  يكه ارز  چندان ييشوند و آن انشعابها يسطح از نوآزموده م نيتر نييداشته باشند. سرانجام انشعابها پاشدن را ن

احتمال وجود دارد  نياست. ا يريگ ميبراساس درخت تصم C 0/5 تميالگور قياز طر انونشوند. استنتاج ق يمدل حذف م

ركورد  کي يقانون برا نيبه كار نرود. اگر چند يقانون چيه ايو  هر ركورد خاص صدق كند يقانون به ازا کياز  شيكه ب

براساس     نصورتيدر ا رديگ يم   voteتحت عنوان  يمربوط به هر قانون، وزن نانيبر اطم يمناسب باشند هر قانون مبتن

 شيپ کيمناسب نباشند  يقانون چيشود و اگر ه يم نييتع يينها ينيب شيركورد، پ يمناسب برا نيوزن همه قوان بيترك

 شود. يفرض به آن ركورد نسبت داده م شيپ ييگو

 

 توزيع شده: داده گاهيپا .5

شبكه از  کينشده است . درعوض در  رهيمجرد ذخ يكيزيمحل ف کيشده به طور كامل در  عيداده توز گاهيپا کي          

داده . به هم متصل اند پراكنده شده اند ياتصال يها نکيل قيپراكنده شده اند و از طر ييايكه از لحاظ جغراف وترهايكامپ

به بايد كه  مارستانهايب مختلف كلينيک ها و داده هاي گاهيدر پا داده هاي ذخيره شدهبراساس  قيتحق نيمربوطه به ا هاي

نه اين داده ها در اينجا به صورت نمو كه وندشمي  يجمع آورپس از اجراي فازهاي آماده سازي داده ها  صورت توزيع شده

نظر  خرآ لديشده كه ف يجمع آور يژگيو 18اكسل با  لياطالعات در قالب فا كه اينباشد  يم ماريب  994شامل اطالعات 

 اين ييماران مي باشد. يعدم حمله قلب اي يبر حمله قلب يپزشک معالج مبن

   

 قیتحق یرهایمتغ  .6

مربوط به منطقه  يقلب يماريانجام شده درخصوص ب يتالشها جهينت UCIموجود در مركز  يقلب يماريب صيتشخ گاهيپا

 خيدانشگاه زور مارستانيو ب ايفرنيكال جيالنگ ب يمجارستان، مركز پزشك يولوژيكارد تويانست ولند،يكل کيكلن ادي)بن ونديكل

مورد از  18اهد بود و فقط مورد استفاده نخو ريمتغ 76 نيباشد كه همه ا ير ميمتغ 76 يدارا گاهيپا ني( بوده است. اسيسو

 است كه در ادامه ذكر خواهد شد. ديآنها مف

  :ماريبسن  .1

 زن-0مرد   -1: ماريب تيجنس.2

 بدون عالمت -4  ينيرآنژيدرد غ -3  يرمعموليغ نيآنژ -2  يمعمول نيآنژ -1: نهينوع درد قفسه س.3

 وهيج متريليم برحسب مارستانيفشار خون در حالت استراحت: در زمان ورود به ب.4

 كلسترول سرم خون : كلسترول موجود در سرم خون.5

    ml/dl 120 تر از نييپا -ml/dl 120   0 باالتر از -1قند خون ناشتا: .6

 -2 (باشد 05/0باالتر از  ST ايوارونه باشد و  T موج) رمعموليغ ST-T موج -1نرمال   -0: يوگرافيالكتروكارد جينتا.7

 كوچک شدن بطن چپ

 ضربان قلب يثبت شده برا زانيم نيشتريداكثر ضربان قلب: بح8

 ريخ -0بله   -1القا شده:  نيآنژ.9

 3صفر تا  :(در ورز  نسبت به حالت استراحت ST آمدن موج نييپا:  ST) القا شده ST يافسردگ.10

 نييپا بيش -3صاف   -2باال        بيش -1 :(ST بخش کيپ بيش) ST قله موج بيش.11
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 3(: صفر تا ياصل ي)تعداد رگهايد عروق بزرگ مشخص شده توسط فلوروسكوپتعدا.12

 رينقص برگشت پذ -7نقص ثابت  -6نرمال -3: يوگرافيآنژ جهينت.13

 دارد-1ندارد   -0: گاريسابقه مصرف س.14

 دارد-1ندارد   -0: يقلب يماريب يسابقه خانوادگ.15

 دارد-1ندارد   -0: اديسابقه اعت.16

 دارد-1ندارد   -0ر خون باال: سابقه فشا.17

 دارد-1ندارد   -0: ابتيد يماريسابقه ب.18

 %50شدن قطر كمتر از  کيبار -1( ي)عدم حمله قلب %50از  شتريشدن قطر ب کيبار -0: يقلب يماريب صيتشخ.19

 (ي)خطرحمله قلب
 

  یساز ادهیپ  .7

 شيپ يورود يدر مورد داده ها ميتوان ي.  سپس ما مميكن يم يمورد نظر را فراخوان يداده ا گاهياكسل پا ليابتدا فا

از  يكردن بعض لترينامربوط، انتخاب و ف يهادر مرحله اول شامل حذف داده هاپرداز شيپ ني. اميپرداز  انجام ده

از  يانمونه ريكه در شكل ز باشديها مداده يسازرفته و نرمال نياز ب يلدهايو ف يخال يهاپركردن داده لدها،يها و فداده

 داده شده است.  شينما نيافزار كلمنتاكار صورت گرفته با استفاده از نرم

 
 تر تیکم اهم یداده ها و حذف داده ها ی: آماده ساز3 شکل

 

( يوگرافيآنژ جهي)نت thal لدهايف نيگردد. ازجمله ا يبرخوردار است حذف م يكمتر تيكه از اهم ييلدهايقسمت ف نيا در

 .اشاره كرد
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 یو خروج یورود یداده ها نیی: تع4 شکل

در  ياست به عنوان خروج يماريعدم ب اي يماريكه مشخص كننده ب NUM لديو ف يبه عنوان ورود رهايتمام متغ       

 شود. ينظر گرفته م

 

  و تست یریادگيداده ها جهت  زانیم نیی: تع5شکل

تست در نظر گرفته  يدرصد به عنوان داده ها 20و  يريادگيدرصد از داده ها جهت  80است  همانطور كه مشخص       

 شده است.

 

 C 0/5 میدرخت تصم كیتکن حیتوض  .8
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 C5/0: مشخصه های مهم پس از اعمال تکنیك 6شکل

 

 C5/0 كیها براساس تکنداده لیتحل جي: نتا1جدول

  توضيحات  نام فيلد رتبه

1 F-H ادگي بيماري قلبيسابقه خانو  

2 B-P سابقه فشار خون باال 

3 diabetes سابقه بيماري ديابت 

4 D-A سابقه اعتياد 

5 old peak  افسردگيST القا شده   

6 CP نوع درد قفسه سينه 

 

 يمرا دارا  يگذار ريو تاث تياهم نيشتريب يقلب يماريب يسابقه خانوادگ F-H لديدهد كه ف ينشان مC5/0 جينتا      

  .باشد

 :است ريدرخت به صورت ز نيشده توسط ا جادياز قانون ا يا نمونه

 اديسابقه اعت نيداشته باشد و همچن ابتيداشته باشد و فشار خون باال و د يقلب يماريب ياگر شخص سابقه خانوادگ      

 باالست. يقلب يماريبه ب يداشته باشد آنگاه احتمال گرفتار زين
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 C5/0 كیشده پس از اعمال تکن جاديا ی: ساختار درخت7شکل
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 ینیبشیمدل پ یابيارز  .9

رخداد(  اشاره  سياعتشا  )ماتر سيماتر اريدر نظر گرفت كه در ادامه به مع توانيها ممدل يابيارز يبرا يمختلف يابزارها

 :خواهد شد

 اغتشاش سيماتر اری. مع1-9

 نيرابطه ب شيكه جهت نما باشديبندي مدقت كالسه شيابزار بصري جهت نما کيرخداد،  سيماتر ايشا  اغت سيماتر

 .گرددياستفاده م ينيبشيهاي پوكالس جينتا

 : ماتريس اغتشاش2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كه درآن

  A:TP هاي صحيح دركالس بينيتعداد پيش

  B :FNهاي نادرست دركالس بينيتعداد پيش

  C :FPهاي نادرست دركالس بينيتعداد پيش

  D:TN هاي صحيح دركالس بينيتعداد پيش

شوند، طبق ها تلقي ميريتمهاي ارزيابي الگوكه از مالک 5، نرخ خطا وحساسيت4صحت ،3تدق برمبناي جدول فوق مقادير

 .گرددهاي زير حاصل ميفرمول

 دقت: عبارت است از تعداد نمونه هايي كه به درستي تشخيص داده مي شوند نسبت به كل نمونه ها
 

(1)   
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Predicted Class 
2 Actual Class 
3 Precision 
4 Accuracy 
5 Sensivity  

 
 کالس پیش بینی1

 

کالس 
واقعی2

* 

 
Class0.0 Class1.0 

Class0.0 
A 

(TP) 

B 

(FN) 

Class1.0 
C 

(FP) 

D 

(TN) 
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 (يكاذب+ مثبت واقع يبر منف ميتقس ي)مثبت واقع ها تميدرست عود توسط الگور ينيب شي: احتمال پتيحساس
 

(2)  
 

 

 (يواقع يبرمثبت كاذب+ منف ميتقس يواقع ي)منف ها تميدرست عدم عود توسط الگور ينبي شي: احتمال پيژگيو

 

(3)  
 

 

 داده نشده نسبت به كل نمونه ها صيتشخ يكه به درست يينرخ خطا: عبارت است از تعداد نمونه ها

 

(4)  
 

 

 

 

رابه دست  يشنهاديپ تمياغتشا  مربوط به الگور سيابتدا ماتر نيكلمنتاافزار با استفاده از نرم نجايبه عنوان نمونه در ا

 .كرد ميو خطا را محاسبه خواه رصحتيآورده و سپس مقاد

 اند.تست در نظر گرفته شده يدرصد برا 20آموز  و  يها برادرصد از داده 80ها مدل يتمام در

 

 یسازادهیپ جينتا .2-9

يم انيرا ب باشديكار م جهيدقت و نت انگريكه ب رياشكال و جداول ز نيرم افزار كلمنتادر ن يشنهاديپ يسازادهيبعد از پ

 . ميكن

 
 C5/0 كیاغتشاش پس از اعمال تکن سي: ماتر8شکل 
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 زين داده شده است و شيآموز  و تست به صورت جداگانه نما يداده ها يبرا يساز ادهيماحصل از پ جيدر شكل فوق نتا

 به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است. يو شبكه عصب ميابتدا عملكرد درخت تصم نيهمچن

 

 C5/0اعمال تکنیك سازی : نتايج پیاده9شکل 

 

 

  یشنهادیپ یهاروش یايمزا   .10

بودن  يو كاربرد يماريب صيباال بودن دقت تشخ يشنهاديپ يهارو  ياصل يايتوان گفت كه مزا يم يبه طور كل -1

 .داده مورد استفاده دانست گاهيپا

و با صرفه تر در نظام سالمت و درمان ارائه كد و با  نينو يها ستميتواند س يم يداده كاو يها تمياستفاده از الگور - 2

 .باشد يم يماريب صيقادر به تشخ ييدقت باال

 االتمق ريبا سا سهيمقاله در مقا نيداده ا گاهيمشابه نبودن پا نيهمچن - 3

 مطلوب تر جهيبه نت دنيرس يبرا يواقع ياستفاده از داده ها -4

 مطلوب تر جهيبه نت دنيمدل و رس ياجرا يبرا يماريمربوط به ب يرهاياستفاده از تمام متغ- 5

از هر  شيباشد. امروزه پزشكان ب يآن م حيبموقع و صح صيعدم تشخ يماريب نيمربوط به ا ياز مشكالت اساس يكي -6

وجود  نيبرند. با ا يم يپ يماريب نيبه ا ريو وقت گ دهيچيپ شاتيخود، آزما يو دانسته ها اتيبر تجرب هيا تكب زيچ

 است. رياجتناب ناپذ يانسان يخطاها

 جمع آوري اطالعات از مراكز درماني مختلف. -7

 ها.كارايي بيشتر در پرداز  داده براي C5/0استفاده از الگوريتم -8

 . در پايگاه داده هاي مختلف بيمارستانها و مراكز داده هابه دادهدستيابي بهتر  -9

 

 یآت قاتیتحق یبرا شنهاداتیپ   .11

پيشنهاد به دانشگاههاي علوم پزشكي براي ملزم كردن برنامه نويسان نرم افزار اطالعات بيمارستاني و نيز پرسنل  -1

ر نرم افزار. با انجام اين عمل اطالعات كامل تري از بيمارستانها براي وارد كردن اطالعات كامل پرونده بيماران د

 گذشته بيمار در دسترس خواهد بود و ديگر نيازي به مراجعه به پرونده نيست.

، بيماريمي توان با استفاده از نتايج به دست آمده از اين پروژه و مشخص شدن ويژگي هاي پر اهميت در تشخيص  -2

فاده افراد عادي جامعه طراحي گردد تا هر فرد با وارد كردن نتايج آزمايشهاي نرم افزار كاربردي و ساده اي براي است
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پزشكي خود بتواند به سرعت و بدون نياز پزشک تشخيص دهد كه به اين بيماري دچار خواهد شد يا خير و احتمال 

 ابتال چه قدر خواهد بود.

 نتيجه واحد. استفاده از پايگاه داده ساير كشورهاي همسايه براي پي بردن به يک -3

 .به كمک شبكه كردن سيستم هاي مختلف اطالعاتي درمانگاه ها و مراكز درمانياشتراک داده ها  -4
 

 پزشكي و مراكز درماني. سازمانهاي داده هايسازگاري و هماهنگي  -5
 

 یریگ جهینت. 12

 قيبرخوردار است. تحق ياوانفر تيمختلف از اهم هاي يماريفراوان در مورد ب هاي داده آوري جمع يامروزه در دانش پزشك

. است ها داده نياستفاده از ا دافاز اه يكي ها يماريدر رابطه با ب ديمف يو الگوها جنتاي آوردن دست به و ها داده نيا يرو

است كه  يادهيچيمهم، اما كار پ فهيو وظ باشديم يكننده در علم پزشكتوجه و خستهكار قابل کي يهايماريب صيتشخ

 دسترس در كه دارد وجود ها استخراج داده ليوتحلهيتجز يبرا ييابزارها حالني. باارديانجام گ يقت و كارآمدبا د ديبا

در  يكاو دادهاست. دهيگرد نهيزم نيدر ا يدرست ليوتحلهيمنجر به تجز يشكپز هاي از داده ميمجموعه عظ ناي بودن

 يناهمگن هستند و مجموعه ا عتأيرشته طب نيعات موجود در اكه اطال ليدل نيباتوجه به ا يبهداشت يمراقبت ها تيريمد

 نهيشود، مشابه با زم ياعمال م يمحرمانه نگه داشتن اطالعات پزشك يبرا يواجتماع يحقوق ،ياخالق يها تياز محدود

 يمع آورج مارانيب ينيبال يها شيآزما يو تجربه متخصصان مختلف و داده ها دانشاستفاده از  را،ي. اخستين گريد يها

رو   کي ،مقاله نيشناخته شده است.در ا تيدر همه جا به رسم صيتشخ يرو  ها يداده در تمام گاهيپا کيشده در

 98.99 ينيب شيبا دقت پC5/0 ميدرخت تصم کياز تكن  يريارائه شد. با بهره گ يقلب يماريب ينيب شيپ يبرا يداده كاو

 .ميكن ينيب شيپ مقايسه با كارهاي انجام شده قبلي را با باالترين دقت در يماريب نيا ميدرصد توانست
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