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هقالِ پضٍّطی
هقدهِ :ثیٕبضیٞبی ایسىٕیه لّجی یىی اظ ضبیغتطیٗ ثیٕبضیٞبیی است و ٝآٔبض ٔطئٚیط ثبالیی ضا زض خٟبٖ ث ٝذٛز اذتػبظ
ٔیزٞس .ثیٕبضیٞبی ایسىٕیه لّت ثٝز٘جبَ تًٙضسٖ یب ثستٝضسٖ ضطیبٖٞبی وط٘ٚط لّت ثٚٝخٛز ٔیآیٙس و ٝتبٔیٗ وٙٙس ٜذٖٛ
لّت ٞستٙس ،ایٗ أط ث ٝآٞستٍی  ٚثٔٝطٚض ظٔبٖ ضخ ٔیزٞس .ضٙبسبیی افطاز ٔستؼس ث ٝثیٕبضی  ٚتغییط زض اٍِٛی ظ٘سٌی آٖٞب ٔیتٛا٘س
سجت وبٞص ٔطي ٔ ٚیط  ٚثبػث افعایص ع َٛػٕط ٌطزز.
رٍش بزرسیٔ :غبِؼ ٝسالٔت ٔطزْ یعز (یبس) ث ٝثطضسی سالٔت  ٚثیٕبضیٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛتػبزفی ٘ 10000فط اظ ٔطزْ یعز زض سبَٞبی
 1393-94پطزاذت ٝاست .ایٗ زازٜٞب ثٝػّت زاضتٗ ٔبٞیت ٘بٔتٛاظٖ اثتسا ،تٛسظ ضٚش ثٛتاستطاح )ٔ (Bootstrapتٛاظٖسبظیضس،ٜ
آٍ٘ب ٜزض ٔطحّ ٝآٔٛظش زستٝثٙسٞب ثٝوبض ثطز ٜضسٜا٘س .اظ زستٝثٙسٞبی ٔتفبٚتی اظ لجیُ ضجى ٝػػجی ٔػٛٙػی (Artificial Neural

ٍاصُّای کليدی :زازٜوبٚی ،پبیص سالٔت ،پیص ثیٙی ،ثیٕبضیٞبی ایسىٕیه لّتٔ ،تٛاظٖسبظی زاز ،ٜاِمبی لٛاػس

CN2-SD

ارجاع :عجبعجبئی سیس ٔحٕسضضب ،سؼبزتخ ٛفبعٕٔ ،ٝیطظایی ٔسؼٛز .هدل پيصبيٌی بيواریّای ػزٍق کزًٍز قلب با استفادُ اس دادُکاٍی دادُّای
هطالؼِ سالهت هزدم یشد (یاط)ٔ .دّ ٝػّٕی پژٞٚطی زا٘طٍب ٜػّ ْٛپعضىی ضٟیس غسٚلی یعز 1398؛ .1346-60 :)3( 27
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) ،Networkاِمبی لٛاػس ( ،(Rule Inducerضٌطسی ٚ (Regression) ٖٛآزاثٛست ) (Adaboostخٟت اضظیبثی ضٚش پیطٟٙبزی ثب زٚ
سٙبضی ٛاستفبز ٜضس ٜاست.
ًتایج :یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝػُٕ غطثبٍِطی افطاز ٔستؼس ث ٝثیٕبضیٞبی ایسىٕیه لّجی ثب استفبز ٜاظ تِٛیس ٕ٘ ٝ٘ٛافطاز ثیٕبض ث ٝضٚش
ثٛتاستطاح ٔ ٚتٛاظٖسبظی زازٜٞب أىبٖ پصیط است .ایٗ ضٚش ثیطتطیٗ تبثیط ضا زض افعایص حسبسیت زستٝثٙس وطف ظیطٌطCN2 ٜٚ
زاضز .ایٗ زستٝثٙس تٛا٘بیی تطریع  83/6%اظ افطاز ٔستؼس ثیٕبضی ضا زاضاست.
ًتيجِگيزی :ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝضٚشٞبی زازٜوبٚی زض غطثبٍِطی افطاز ٔستؼس ثیٕبضی ایسىٕیه لّجی وبضایی ٔٙبسجی
زاضز  ٚث ٝوٕه آٖ ٔی تٛاٖ افطاز ٔستؼس ایٗ ثیٕبضی ضا ٘سجت ثٝغطثبٍِطی سٙتی و ٝثب ٔطاخؼ ٝحضٛضی افطاز ث ٝپعضه ا٘دبْ ٔیضٛز؛
سطیغتط  ٚثب ٞعی ٝٙوٕتط ضٙبسبیی ٕ٘ٛز.

سيد هحودرضا طباطبایی ٍ ّوکاراى

هقدهِ

است.آ٘ژیٌٛطافی ،آظٔبیص استب٘ساضز عالیی ثطای تطریع

لّت ثرطی اظ ثسٖ است و ٝازأ ٝحیبت ا٘سبٖ ث ٝوبضایی آٖ

ثیٕبضیٞبی وط٘ٚطی لّت است .أب ایٗ آظٔبیص تٟبخٕی ثٛزٚ ٜ
ثؼضبً زاضای ػٛاضؼ خب٘جی ٔیثبضسِ .صا ضسیسٖ ثٝضٚشٞبیی وٝ

ثستٍی زاضز  ٚزض غٛضت ػّٕىطز ٘بٔٙبست لّت ،ثرصٞبی
زیٍط ثسٖ ٔب٘ٙس ٔغع  ٚوّی ٚ ٝغیط ٜتحت تأثیط لطاض ٔیٌیط٘س.

ثتٛا٘س ثب ٞعی ٝٙوٕتط  ٚثس ٖٚا٘دبْ تستٞبی تٟبخٕی أىبٖ

زض ایٗ حبِت ٌطزش ذ ٖٛثطای ثسٖ وبفی ٘یست ٘ ٚبضسبیی

تطریع ثب حسبسیت ٚ ٚیژٌی ٔغّٛة ضا زض زستطس لطاض زٞس

ذ ٖٛثٔ ٝغع ثبػث سىتٔ ٝغعی ٘ ٚ Strokeبضسبیی ذ ٖٛث ٝلّت

تحِٛی ٔ ٟٓزض ایٗ ػطغٔ ٝحسٛة ٔیضٛز .ثب استفبز ٜاظ

یب سبیط ثیٕبضیٞبی

زازٜٞبی خٕغآٚضیضس ٜزض ٔغبِؼبت ثعضي  ٚتحّیُ آٖٞب ثب

ایسىٕیه لّت ٔیضٛز .ثیٕبضیٞبی ایسىٕیه لّت ()CHD

تٛخ ٝث ٝفبوتٛضٞبی ذغط ثیٕبضیٞبی لّجی ضٙبسبییضس)3( ،ٜ

 Coronary Heart Diseaseیىی اظ ثعضيتطیٗ ػٛأُ

ایٗ أىبٖ ٚخٛز زاضز و ٝثب استفبز ٜاظ زازٜٞبی خٕغآٚضیضسٜ

ٔطئٚیط زض سطاسط خٟبٖ ثٝضٕبض ٔیض٘ٚس (.)1

 ٚاستفبز ٜاظ تىٙیهٞبی زازٜوبٚی  ٚیبزٌیطی ٔبضیٗ ٘سجت ثٝ

ثبػث حّٕ ٝلّجی

Heart Attack

زض ػّٓ پعضىی تؼییٗ یه ٔحسٚزٔ ٜطرع ثطای سبِٓ  ٚیب

پیصثیٙی  ٚیب احتٕبَ ٚلٛع ثطذی اظ ثیٕبضیٞبی لّجی ٘ظیط

ثیٕبضثٛزٖ ضرع ٚخٛز ٘ساضز .ثٕٞٝیٗ زِیُ تػٕیٌٓیطی ٚ

 CHDث ٝایٗ ٔ ٟٓزستیبفت.

تطریع زض ثسیبضی اظ ٔٛاضز ٔج ٚ ٟٓغیطلغؼی ا٘دبْ ٔیضٛز.

زض ٔغبِؼ ٝسالٔت ٔطزْ یعز (یبس)

زض ایٗ حطف ،ٝپعضه ٕ٘یتٛا٘س ثٝضاحتی تٕبْ فبوتٛضٞبی ٔؤثط

Yazd Health Study

اعالػبت سالٔت  ٚثیٕبضی ثیص اظ زٞ ٜعاض ٘فط خٕغآٚضی ٚ

ز ض ثیٕبضی ضا زض ٘ظط ثٍیطز .ثٙبثطایٗ پعضه ث ٝاثعاض ٔٙبسجی ٘یبظ

ثجت ضس ٜاست و ٝضبُٔ فبوتٛضٞبی ذغط ثیٕبضیٞبی لّجی ٘یع

زاضز و ٕٝٞ ٝایٗ فبوتٛضٞب ضا زض وٙبض  ٓٞزض ٘ظط ٌطفت ٚ ٝزض

ثٛز٘ ٚ ٜیبظ ث ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ آٖ خٟت وطف زا٘ص تطریع

ضطایظ غیطلغؼی ٔ ٚج ٟٓثیٕبض ،تطریع لغؼی ضا پیطٟٙبز
زٞس (.)2ثب پیططفت اثعاضٞبی پعضىی أىبٖ ا٘ساظٌٜیطی  ٚثجت

ٔطزْ یعز ٔیثبضس .سٛاالت ٔٙترت اظ پطسص٘بٔ ٝعطح یبس

اعالػبت ثیٕبض ثٝغٛضت زلیك ثٚٝخٛز آٔس ٚ ٜتٛسؼ ٝفٙبٚضی

ٔطزْ یعز ثطای پیصثیٙی ثیٕبضی لّجی زض خس-1 َٚاِف زض

اعالػبت  ٚاضتجبعبت أىبٖ شذیطٜسبظی  ٚآ٘بِیع حدٓ ا٘جٞٛی اظ

پیٛست آٚضز ٜضس ٜاست .زض ایٗ ٔغبِؼ ٝثب استفبز ٜاظ

ایٗ زازٜٞب ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاست .ایٗ زازٜٞب تٛسظ اٍِٛضیتٓٞبی

تىٙیهٞبی زازٜوبٚی ٛٞ ٚش ٔػٛٙػی ،ضاٜوبضی خٟت

زستٝثٙس  ٚثٙب ث٘ ٝیبظ وبضثطاٖ لبثُ تحّیُ است  ٚایٗ تحّیُ ثٝ

غطثبٍِطی  ٚضٙبسبیی افطاز ٔستؼس ثیٕبضی لّجی زض وٛتبٜتطیٗ

اضتمبء سالٔت ٔطزْ وٕه ٔیوٙس .اظ تحّیُ ایٗ زازٜٞب
ٔیتٛاٖ اٍِٛضیتٓٞبی تطریػی استرطاج وطز وٕٝ٘ٛ٘ ٝای اظ

ظٔبٖ اضائ ٝضس ٜاست .ایٗ وبض ثبػث ٔیضٛز تب ثب آٔٛظش ثؼسی

آٖ زض ایٗ ٔمبِ ٝآٚضز ٜضس ٜاست .ایٗ زازٜٞب ٓٞاو ٖٛٙزض

 ٚتغییط سجه ظ٘سٌی  ٚحصف فبوتٛضٞبی ذغط ،زض ٔسیط

پط٘ٚس ٜاِىتط٘ٚیه سالٔت شذیطٍٟ٘ ٚ ٜساضی ٔیضٛز.

افعایص ع َٛػٕط  ٚأیس ث ٝظ٘سٌی افطاز ٔستؼس ث ٝثیٕبضی ٌبْ

پیطٍیطی ،تطریع ،ضٚیىطز زضٔب٘ی  ٚیب پیصثیٙی (پطٌٛٙٚظ)

پیصثیٙی ثیٕبضی  CHDثب  ٕٝ٘ٛ٘ 1000و ٝظطف ضص ٔبٜ

ثیٕبضیٞب ٔفیس ثبضٙس .عیف ثیٕبضیٞبیی و ٝاظ ایٗ زا٘صٞب

خٕغآٚضیضس ٜثٛز ،استفبز ٜضسو٘ 202 ٝفط آٖٞب فٛتضسٜ

سٛز ٔیثط٘س ثسیبض ٌستطز ٜاست .یىی اظ ثیٕبضیٞبیی و ٝأیس

ثٛز٘س .ضٚشٞبی ثىبض ضفت ٝضسٜ

ٔیضٚز ثب استفبز ٜاظ ایٗ زا٘ص زض تطریع  ٚضٚیىطز زضٔب٘ی آٖ

 C5 ٚ MPL Multi-Layer Perceptron ،SVMثٛز .زض ایٗ

تح َٛایدبز ضٛز ثیٕبضیٞبی ایسىٕیه لّجی ػطٚلی

ثطضسی ضٚش  SVMثب زلت  92/1زضغس ثٟتطیٗ ضٚش  ٚزض

هجلِ داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خدهات بْداضتی ـ درهاًی ضْيد صدٍقی یشد
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Support Vector Machine
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ایٗ زا٘صٞب ٔیتٛا٘ٙس زض ظٔیٞٝٙبی ٔرتّف ٔب٘ٙس

ٔؤثط ثطزاضت ٝضٛز .زض ٔغبِؼٝای اظ ضٚشٞبی زازٜوبٚی ثطای
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ثیٕبضیٞب  ٚثٝوبضٌیطی آٖ خٟت استفبز ٜزض اضتمبی سالٔت

پيص بيٌی بيواریّای ػزٍق کزًٍز قلب با استفادُ اس دادُکاٍی

… زلت 91
ایزاى) ثب
ّایMLP
الی( ٝ
دختزچٙس
ػػجی
در ضجىٝ
ضٚش
ضتجٝ
داًطگاُ
داًطجَیاى
زْٚچاقی
ضيَع

 Decision Treeث ٝوبض ٌطفت ٝضس  ٚایٗ ٘تید ٝثٝزست آٔس وٝ

زضغس  ٚثؼساظآٖ اٍِٛضیتٓ  C5ثب  89/6زضغس زلت لطاض زاضز.

ٔبضیٗ ثطزاض پطتیجبٖ ثب زلت  84/1زضغس ثٟتطیٗ ضٚش ثطای

10-Fold cross-

پیصثیٙی ثیٕبضیٞبی لّجی ػطٚلی است ( .)7زض ٔمبِ ٝثٟساز

ثطای اضظیبثی ضٚشٞبی زازٜوبٚی اظ ضٚش

ٔیطظایی ٕٞ ٚىبضاٖ ثبػٛٙاٖ اضائ ٝیه زستٝثٙس ٔجتٙی ثط زضذت

 validationاستفبز ٜضس ٜاست (.)4
زض ٔسَ پیصثیٙی ثیٕبضی ػطٚق وط٘ٚط ثٝوٕه ضجىٞٝبی

تػٕیٓ  ٚضجى ٝػػجی  ٚاٍِٛضیتٓ حطوت خٕؼی پط٘سٌبٖ ثطای

ػػجی ٌ ٚعیٙص ٔتغیط ٔجتٙی ثط زضذت ضٌطسیٚ ٖٛ

تطریع ثیٕبضیٞبی لّجیاظ زازٜٞبی  UCIثب ٚ 14یژٌی

زستٝثٙسی ( )5اظ ٘ 4059( ٕٝ٘ٛ٘ 13228فط فبلس ثیٕبضی ػطٚق

استفبز ٜضس ٜاست .ثٟتطیٗ زلت ثطای زضذت تػٕیٓ ثب ٔمساض

وط٘ٚط ٘ 9169 ٚفط ٔجتال) ضبُٔ  9فبوتٛض ذغط ثیٕبضی لجّی

 89/3زضغس ثٛز ٜاست ( .)8زض ذػٛظ تطریع ذٛزوبض

استفبز ٜضس ٜاست .ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب اظ ٔطوع لّت تٟطاٖ  ٚثب

ثیٕبضی لّجی ثب استفبز ٜاظ ضجى ٝػػجی  ٚسیستٓ ػػجی فبظی

استفبز ٜاظ آ٘ژیٌٛطافی ثٝزست آٔس ٜاست .ثؼس اظ ٞفت ثبض

تحمیمی ا٘دبْضس ٜاست .تؼساز  13پبضأتط ٔؤثط زض ثیٕبضی

ٔسَسبظی ٔ ٚمبیسٔ ٝسَٞبی تِٛیسضس ،ٜزلت  74/1زضغس

ثٝغٛضت تدطثی  ٚثٝوٕه آظٔبیص ا٘تربة ضسٜا٘س .ػُٕ

ثٝزستآٔس ٜاست .ثب حصف ٔ 5تغیط  ٚا٘دبْ آٖ ثب  4فبوتٛض

تطریع اظ ضٚی زازٜٞب تٛسظ ضجى ٝػػجی فبظی  ٚضجىٝ

ذغط ثیٕبضی ٔدسزاً ٕٞبٖ زلت حبغُضس ٜاست و٘ ٝطبٖ

ػػجی ٔػٛٙػی ث ٝتطتیت ثب زلت  75/9 ٚ 87زضغس غٛضت

ٔیزٞس تىٙیهٞبی ٌعیٙص ٔتغیط ث ٝوبٞص پیچیسٌی ٔسَ

پصیطفت (.)9

وٕه ٔیوٙس.

ؤٛبض سٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ثب استفبز ٜاظ ضٚش ضجى ٝػػجی فبظی

زض ٔمبِ ٝضاسُ زاس ٕٞ ٚىبضاٖ اظ زازٜٞبی ثیٕبضی لّجی

تدٕیؼی زٚسغحی

 University of California, Irvine UCIخٟت عطاحی سیستٓ

Neuro-Fuzzy Integrated Approach

٘ Two Levelسجت ث ٝآ٘بِیع ٔدٕٛػ ٝزاز UCI ٜالساْ وطز٘س.

ا٘تربةضس ٚ ٜثؼس اظ حصف زازٜٞبی ٌٓضس ٜثب تؼساز 297

ٔ Coronary Artery Disease CADؤثط است  ٚزض ٔمبیسٝ

ػػجی ٔػٛٙػی  Artificial Neural Networkالساْ ٌطزیسٜ

است (.)3زضٔمبیسٝای ثیٗ س ٝاٍِٛضیتٓ اِمبی لٛاػس ،CN2

است و ٝثٟتطیٗ زلت آٖ  89/1زضغس ثٛز ٜاست ( .)2زض

اٍِٛضیتٓ  ٚ SOM Self-Organization Mapزضذت تػٕیٓ

عطاحی یه سیستٓ ذجط ٜثطای تطریع ثیٕبضی لّجی اظ

ضٚیزازٜٞبی  UCIغٛضت ٌطفت ٝاست .اٍِٛضیتٓ  CN2تٛا٘ستٝ

 19غفت ٔدٕٛػ ٝزاز UCI ٜاستفبزٜضس ٜاست .آٖ ٔمبِ ٝیه

است ثب زلت  93/7زضغس ثیٕبضی ضا تطریع زٞس (.)10

سیستٓ ذجطٔ ٜجتٙی ثط ٔٙغك فبظی ضا اضائ ٝزاز ٜاست  ٚآٖ ضا

زضپیصثیٙی ثیٕبضی  CHDاظ ضٚیزازٜٞبی عطح سالٔت ٚ

ثب سیستٓٞ بی پطتیجبٖ تػٕیٓ ثبِیٙی ٔجتٙی ثط ضجى ٝػػجی

تغصی ٝوطٛض وط ٜا٘دبْ ضس ٜاست .زض آٖ ٔمبِ ٝضٚش تطویجی اظ

Mamdani

زضذت تػٕیٓ ٙٔ ٚغك فبظی اضائٌ ٝطزیس ٜوٙٔ ٝدط ث ٝافعایص

اضائٝضس 68/7ٜزضغس ٔی ثبضس ٘ ٚسجت ثٔ ٝمبالت ٔمبیس ٝضسٜ

زلت  ٚحسبسیت زض تطریع ضس ٜاست .زلت پیصثیٙی زض

و ٝثب ضجى ٝػػجی ا٘دبْضس ٜثٛز زاضای زلت ثبالتطی است

ضٚش تطویجی فٛق ثطاثط  69/5زضغس ثٛز ٜاست (.)11

ٔػٛٙػی ٔمبیس ٝوطز ٜاست .زلت سیستٓ فبظی

( .)6زض ٔمبِٔ ٝیالٖ ؤٛبض ٕٞ ٚىبضاٖ اظ  14غفتٕٝ٘ٛ٘ 313 ،

رٍشبزرسی

اظ زازٜٞبی  ٚ UCIاٍِٛضیتٓٞبی ضجىٞٝبی ػػجی ٔػٛٙػی،

ٕٞبٖعٛض و ٝلجالً ثیبٖ ضس اوثط تحمیمبت ا٘دبْضس ٜزض

ٔبضیٗ ثطزاض پطتیجبٖ ( ٚ )SVMزضذت تػٕیٌٓیطی

ضاستبی پیصثیٙی ثیٕبضاٖ لّجی ثٛز ٜاست .زض ایٗ ٔمبِ ٝسؼی

هجلِ داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خدهات بْداضتی ـ درهاًی ضْيد صدٍقی یشد
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ٕ٘٘ ٝ٘ٛسجت ث ٝعطاحی سیستٓ ذجط ٜثب استفبز ٜاظ ضجىٞٝبی

ثبوبضٞبی ا٘دبْضسٔ ٜطبث ٝزاضای ذغبی وٕتط  ٚزلت ثبالتط ثٛزٜ
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ذجط ٜاستفبز ٜضس ٜثٛز .زض آٖ ٔمبِٔ 13 ٝتغیط اظ ٔ 76تغیط

٘تید ٝثطضسی ثٝػُٕآٔس ٜایٗ ثٛز و ٝتٟٙب  9ػبُٔ زض ثیٕبضی

سيد هحودرضا طباطبایی ٍ ّوکاراى

زض غطثبٍِطی افطاز ٔستؼس ثیٕبضی زاضیٓ .اظ آٖخب و ٝزازٜٞبی

ٔػبحج ٝتأییس ضسٜا٘س.خٕغآٚضی اعالػبت ٔٛضز٘یبظ اظ عطیك

استفبزٜضس ٜخٟت غطثبٍِطی اظ ٔدٕٛػ ٝزازٜٞبی ٔغبِؼ ٝیبس

پطسص٘بٔ ٚ ٝثٝغٛضت ٔػبحج ٝا٘دبْ ضس ٜاست .پطسص٘بٔٝ

ٔیثبضس ِصا زض اثتسا ضٚش خٕغآٚضی زازٜٞب ثیبٖ ٔیٌطزز.

زاضای پبسد٘بٔ ٝلبثُ ذٛا٘س ٜضسٖ ث ٝضٚش اِىتط٘ٚیىی ثٛزٚ ٜ

سپس ٘ح ٜٛپیصپطزاظش زازٜٞب  ٚزض ا٘تٟب ٘ح ٜٛآ٘بِیع ٘ ٚتبیح

تٛسظ ضایب٘ ٝتػحیح ٌطزیس ٜاستٓٞ .چٙیٗ زض ایٗ ٔغبِؼٝ

حبغُ اظ آٖ آٚضز ٜضس ٜاست .خٟت ا٘دبْ آ٘بِیع ضٚی زازٜٞب اظ

فطبضذ ،ٖٛلس ٚ ٚظٖ افطاز زض ٔٙبظَ ا٘ساظٌٜیطی ٔیضٛز .ثٝ

ضٚشٞبیی اظ لجیُ ضجىٞٝبی ػػجی ٔػٛٙػی ،اِمبی لٛاػس،

افطاز زػٛت٘بٔ ٝخٟت حضٛض زض آظٔبیطٍبٔ ٜطوعی  ٚتحٛیُ

ضٌطسی ٚ ٖٛآزاثٛست استفبز ٜضس ٜاست .پیبزٜسبظی ایٗ

ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛزاز ٜضس ٜاست تب اعالػبت ثیطتطی خٕغآٚضی

ضٚشٞب زض ٘طْافعاضٞبی ٔ( RapidMiner Studioحػ َٛضطوت

ٌطزز.اػتجبض غٛضی پطسص٘بٔٛٔ ٝضزثطضسی لطاض ٌطفتٚ ٝ

Orange

پطسص٘بٔ ٝضٚی  50ضطوتوٙٙس ٜپبیّٛت ضس ٜاست .آِفبی

(ٔحػ َٛزا٘طٍبِ ٜیٛثّیب٘ب Ljubljanaاسّ٘ٚٛی) غٛضت ٌطفتٝ

وط٘ٚجبخ Cronbach’s Alphaثطاثط  0/81ثٛز ٜثٙبثطایٗ

است.

پطسص٘بٔٔ ٝؼتجط زض ٘ظطٌطفت ٝضس ٜاست .خعییبت ضٚش

ضپیسٔبیٙط ٚالغ زض ضٟط ثٛستٗ  Bostonآٔطیىب) ٚ

ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٔغبِؼ ٝیبس ثٝغٛضت ذٛضٝای ا٘دبْضس ٜاست.

ٔغبِؼ ٝلجالً ٔٙتطط ضس ٜاست (.)12

ذٛضٞٝبی ضٟطی غٛضت ٌطفت ٝاست .سپس  200ذٛض50 ٝ

ثیٕبضی لّجی ٔس٘ظط ایٗ ٔمبِ ٝاست ِصا ثب تٛخ ٝث ٝپبضأتطٞبی

٘فطی ا٘تربة ضسٜا٘س .ایٗ عطح یه ٔغبِؼ ٝآیٙسٍٜ٘ط است وٝ

ا٘تربةضس ٜاظ ٔمبِٞٝبی سٗ  ٚویٓ ( )3،11ثٝػٛٙاٖ

زض سغح ضٟط یعز ا٘دبْضس ٜاست .خبٔؼۀ آٔبضی ٔغبِؼ ٝافطاز

پبضأتطٞبی اغّی زض ثیٕبضی لّجی  ٚثیٕبضی ٓٞ ٚ CHDچٙیٗ

ثبالی  20تب  69سبَ سبوٗ ضٟطستبٖ یعز ثٛزٜا٘س .ضٚش

ثب استفبز ٜاظ ٘ظط ذجطٌبٖ تٟٙب ز ٜسؤاَ ٔطتجظ اظ ایٗ

ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ایٗ ٔغبِؼ ٝزٔٚطحّٝای  ٚثسیٗ ضطح ثٛزٜ

پطسص٘بٔ ٝا٘تربة ضس ٜاست .پیٛست اِف 1-سؤاالت ا٘تربة

استٌٕٝ٘ٛ٘:یطی زستٝثٙسی ثطحست وس پستی  ٚذٛضٞٝبی

ضس ٜضا ٘طبٖ ٔیزٞس .پبنسبظی زازٜٞب ٔطحّ ٝلجُ اظ تحّیُ

ضٟطی است .زض ٞط ثّٛن ،ثط اسبس ِیست فٟطست ثطزاضی

زازٜٞب ٔیثبضس .زازٜٞبی ثٝزستآٔس ٜزض فطآیٙس خٕغآٚضی

ذب٘ٛاض سبَ  ،1392سطذٛضٞٝب ا٘تربة  ٚثب حطوت اظ سٕت

اعالػبت ثبیس لجُ اظ ثٝوبضٌیطی تٛسظ اٍِٛضیتٓ پیطٟٙبزی ٚ

ضاست ٘سجت ثٝتىٕیُ پطسص٘بٔ ٝالساْ ضس ٚ ٜذب٘ٛاضٞبی

سبیط اٍِٛضیتٓٞب آٔبزٜسبظی ض٘ٛس ( .)13ثطای آٔبزٜسبظی،

ثؼسی ثٝتطتیت ا٘تربة ٌطزیس٘س .زضغٛضتیو ٝزض یه پالن

زازٜٞبی ٚضٚزی زض لبِت فبیُ غفحٌ ٝستطز ٜث٘ ٝطْافعاض

چٙس ذب٘ٛاض ٚخٛز زاضتٔ( ٝثُ ٔدتٕغٞبی ٔسى٘ٛی) ،اظ ٚاحس

ضپیسٔبیٙط و ٝیىی اظ ٘طْافعاضٞبی زازٜوبٚی است زاز ٜضسٜ

ا َٚضطٚع  ٚثؼس ثٚ ٝاحسٞبی ثؼسی ٔطاخؼ ٝضس ٜاست.

است.تؼساز زازٜٞبی خٕغآٚضیضس ٜزض ایٗ پژٞٚص زٞ ٜعاض

زضغٛضتیو ٝثیص اظ یه ٘فط ٚاخس ضطایظ زض ٔحُ ثٛز ٜثب ٕٝٞ

ضوٛضز ثٛز ٜو ٝثؼس اظ ػّٕیبت پبنسبظی ث ٝضٚش حصف

افطاز  20تب  69سبَ ٔػبحج ٝغٛضت ٌطفت ٝاست (ِٚی زض ٞط

زازٜٞبی

ٌط ٜٚسٙی زٜسبِ ٝفمظ یه ٘فط اظ ٞط آزضس) تب أىبٖ ثطضسی

تمّیُ پیسا وطز ٜاست.ثؼس اظ آٔبزٜسبظی زازٜٞب ٘ٛثت ثٝ

تدٕؼبت فبٔیّی فطا ٓٞضٛز.

عجمٝثٙسی زازٜٞب ٔیضسس .ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛز زازٜٞبی ٚضؼیت

ٌٓضسMissing Valueٜ

ث ٝتؼساز  8188ضوٛضز

 ٚضػبیت اغ َٛاذالق پژٞٚص آٔٛظش زیس ٚ ٜپس اظ ضطوت زض

ٔیضٛز .ثطای ا٘دبْ ایٗ وبض  ٚثبالثطزٖ زلت پیصثیٙی ا٘دبْ

أتحبٖ تئٛضی (پطٚتىُ ٔغبِؼ ٚ )ٝػّٕی (پطسصٌطی ٚ

وبض اظ ضٚشٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛعجمٝثٙسی استفبزٜضس ٜاست .زض

ا٘ساظٌٜیطی فطبضذ ٚ ٖٛضبذعٞبی آ٘تطٚپٔٛتطیه) ثطای ا٘دبْ

ازأٞ ٝط یه اظ آٖٞب ثٝعٛض ذالغٔ ٝؼطفیضسٜا٘س .یىی اظ

هجلِ داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خدهات بْداضتی ـ درهاًی ضْيد صدٍقی یشد
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پطسصٌطاٖ زض ظٔیٞٝٙبی پطسصٌطی ،اذص ضضبیت آٌبٞب٘ٝ

ثیٕبضی لّجی زض پطسص٘بٔ ٝاظ ضٚشٞبی عجمٝثٙسی استفبزٜ
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زض ٔطحّ ٝإٌٝ٘ٛ٘ ،َٚیطی زستٝثٙسی ثط حست وس پستی ٚ

اظ آٖخب و ٝتٟٙب زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝفبوتٛضٞبی ذغط

پيص بيٌی بيواریّای ػزٍق کزًٍز قلب با استفادُ اس دادُکاٍی

… پطتیجبٖ
ایزاىثطزاض
ٞبی
ٔبضیٗ
استفبزٜ
زستٝثٙسی
ٞبی
ضٚش
ّای
دختز اظداًطگاُ
داًطجَیاى
چاقی در
ضيَع

 Clark & Niblettزضسبَ  1989اضائ ٝضس است .ایٗ اٍِٛضیتٓ

ٔیثبضس .ایٗ ضٚش ػٕٔٛبً ثطای ٔسبئّی و ٝزض آٖٞب ز ٚزستٝ

خستدٛی ضؼبػی ػٕٔٛی ثٝذػٛغی ضا تٛغیف  ٚاظ آ٘تطٚپی

زازٚ ٜخٛز زاضز ،استفبزٔ ٜیض٘ٛس .زض ایٗ اٍِٛضیتٓ زستٝثٙسی،

خٟت ایدبز لٛاػس تطتیجی  Ordered Ruleاستفبزٔ ٜیوٙس.

ز ٚغفح ،ٝزض ٔطظ ز ٚوالس زازٜٞب لطاضٌطفتٔ ٝیضٛز ٔ ٚسئّٝ

ٔدٕٛػ ٝلٛا٘یٗ ایدبز ضسٔ ٜستمُ ٞستٙس ِ ٚعٔٚبً یه زضذت

یبفتٗ ٔطظ حساوثطی ثیٗ ایٗ ز ٚغفح ٚ ٝزض٘تید ٝثیٗ زٚ

ضا ایدبز ٕ٘یوٙٙس .ایٗ اٍِٛضیتٓ اثتسا اظ یه اتػبَ تٟی ضطٚع

زست ٝزازٔ ٜیثبضس .ث ٝایٗ غٛضت و ٝز ٚغفح ٝآٖلسض اظ ٓٞ

ٔیضٛز  ٚثؼس اظ آٖ اتػبَٞبییافعٚزٔ ٜیضٛز  ٚتبِی لٛاػس ثط

زٚض ٔیض٘ٛس و ٝثٝزازٜٞب ثطذٛضز وٙٙسٞ .سف یبفتٗ زٚ

اسبس والس اوثطیت ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی و ٝتٛسظ لٛاػس ،پٛضص زازٜ

غفحٝای است و ٝثیطتطیٗ فبغّ ٝضا زاضز .زٔٚیٗ زستٝثٙس

ٔیض٘ٛس تؼییٗ ٔیٌطزز ( .)15زض سبَ  1991ثب استفبز ٜتغییط

استفبز ٜضس ٜزض ایٗ ٔمبِ ٝاٍِٛضیتٓ ثیع

زض تبثغ اوتطبفی  ٚترٕیٗ ذغبی الپالس أىبٖ ایدبز لٛاػس

Naïve Bayes

ٔیثبضس .ایٗ اٍِٛضیتٓ تحت ٘بْٞبی ٔرتّف اظخّٕ ٝثیع سبزٜ

غیط تطتیجی تٛسظ ایٗ زستٝثٙس ایدبز  ٚاِمبی لٛاػس ٘ CN2بْ

ٔ ٚستمُ ،ضجى ٝثیعی  ٚضجى ٝثبٚض ضٙبذت ٝضس ٜاستٕٝٞ .

ٌطفت .زض سبَ  2004ثب تغجیك زستٝثٙس یبزٌیطی ،اِمبی

ایٗ ٘بْٞب ثطٌطفت ٝاظ لضی ٝثیع زض لبػس ٜتػٕیٌٓیطی خٟت

لٛاػس  CN2ثب وطف ظیطٔدٛػٝای وٞ ٝسف آٖ پیسا وطزٖ

زستٝثٙسی زازٜٞب است .ایٗ اٍِٛضیتٓ ثط اسبس ٔدٕٛػٝ

لٛاػس ٔؼٙبزاض اظ ظیطٌطٜٞٚبیی و ٝث ٝا٘ساظ ٜوبفی ثعضي  ٚاظ

پبضأتطٞب ٔ ٚتغیطٞب أىبٖ پیصثیٙی ٘تبیح ثط پبی ٝاحتٕبَ ضا

ِحبػ آٔبضی غیطٔؼٕ َٛثٛز٘س تٛسؼ ٝزاز ٜضس وٝ

فطأ ٓٞیوٙس (.)13

٘ CN2 Subgroup Discoveryبْ ٌطفت  ٚزض ایٗ ٔمبِ ٝاظ ایٗ

CN2-SD

ٔجتٙی ثط آٔبض است و ٝزض یبزٌیطی ٔبضیٗ ثب ٘ظبضت استفبزٜ

ثطای ثٟجٛز زلت اٍِٛضیتٓٞبی یبزٌیطی است .ض٘ٚس وّی ایٗ

ٔیضٛز .یبزٌیطی ثب ٘ظبضت ث ٝضٚضی ٌفتٔ ٝیضٛز و ٝزض ظٔبٖ

اٍِٛضیتٓ ثسیٗغٛضت است ؤ ٝدٕٛػٝای ٚظٖزاض اظ تؼساز

آٔٛظش٘ ،تیدٞٝبی ٞط ٕ٘ ٝ٘ٛاظ لجُ ٔؼّ ٚ ْٛزاضای ثطچست

ظیبزی زستٝثٙسیوٙٙس ٜضؼیف ثٝػٛٙاٖ زستٝثٙسیوٙٙسٜ

ثبضس .زض ایٗ ضٚش تبثؼی ٔحبسجٔ ٝیضٛز ؤ ٝمساض ذطٚخی آٖ

ٟ٘بیی ا٘تربة ٔیٕ٘بیس .ثٝػجبضت زیٍط آزاثٛست ثب استفبز ٜاظ

ثطحست ٔتغیطٞبی ٚضٚزی است  ٚتبثغ ٔیتٛا٘س ثٝغٛضت ذغی

ٔدٕٛػٝای اظ زستٝثٙسیوٙٙسٜٞبی ضؼیف ٔیتٛا٘س ٔٙدط

یب ٌٛسی پیبزٜسبظی ضٛزٚ .لتی ذطٚخی تبثغ ٌٛسی آٖ ثب

ثٝیه زستٝثٙسیوٙٙس ٜلسضتٕٙس ٌطزز.

ضٌطسیِٛ ٖٛخستیه

Logistic Regression

لبثُاستفبز ٜاست .ضٌطسیِٛ ٖٛخستیه حبِت ذبظ پیبزٜسبظی

تمٛیت ٕ٘بیس ثطای زستٝثٙسی زازٜٞبی ٘ٛیعزاض ٔٙبست

ضٌطسی ٖٛثب تٛظیغ ثطِ٘ٛی ٞست و ٝذطٚخی آٖ ز ٚحبِت زاضز

ٕ٘یثبضس أب ثطای زازٜٞبی ٘بٔتٛاظٖ ػّٕىطز ثٟتطی زاضز (.)16

ٔب٘ٙس سالٔت یب ثیٕبض (.)14ضجى ٝػػجی ٔػٛٙػی ثط اسبس

یىی اظ ٔسبئُ ٔ ٟٓزض ظٔی ٝٙزازٜوبٚیٔ ،سئّ ٝزستٝثٙسی

ٔغع ا٘سبٖ یب حیٛا٘بت ٔسَ ٔیضٛز  ٚثٝغٛضت فطْ سبزٜای اظ

ٔدٕٛػ ٝزازٜٞبی ٘بٔتٛاظٖ است .اغغالح ٔدٕٛػ ٝزازٜ

ٚضٚزیٞب  ٚذطٚخیٞب است .تدٟیعات پعضىی ضا ٔیتٛاٖ اظ

٘بٔتٛاظٖ ،ػٕٔٛبً ثٔٝدٕٛػ ٝزازٜای ٌفتٔ ٝیضٛز و ٝتؼساز

عطیك ضجىٞٝبی ػػجی ٔػٛٙػی ٘ظبضت وطز و ٝزاضای

ٕ٘ٞٝ٘ٛب زض والسٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاذتالف ثسیبضی زاضت ٝثبضٙس

ثٝضٚظضسب٘یٞبی ٔسا ْٚثسیبضی اظ ٔتغیطٞب ٔب٘ٙس ضطثبٖ لّت،

( .)4اٍِٛضیتٓٞبی ٔؼٕ َٛزازٜوبٚی زض ٔٛاخ ٟٝثب ٔطىُ

فطبضذ ٚ ٖٛغیط ٜثبضٙس .ػُٕ آٔٛظش زض ایٗ ضٚش ٘سجتبً

والسٞبی ٘بٔتٛاظٖ ٔؼٕٛالً ػّٕىطز ضؼیفی زاض٘س .زض یه

ظٔبٖ ٌیط  ٚظٔبٖ اخطای آٖ پس اظ یبزٌیطی ثسیبض ٔٙبست است

ٔسئّ ٝتطریع پعضىی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثیٕبضی زض ٔمبیس ٝثب

(.)13زستٝثٙس اِمبی لٛاػس  CN2 CN2 Rule Inducerتٛسظ

ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔؼٕ َٛزض الّیت لطاض زاض٘سِٚ .ی ٞسف اظ
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تٛظیغ ثطِ٘ٛی خبیٍعیٗ ضٛز ثطای ٔسبئُ زستٝثٙسی

اظ آٖخب و ٝایٗ ضٚش ٔیتٛا٘س زستٝثٙسٞبی ضؼیف ضا
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یه ضٚش

ضٚش استفبز ٜضس ٜاست.اٍِٛضیتٓ آزاثٛست  Adaboostضٚضی

سيد هحودرضا طباطبایی ٍ ّوکاراى

زستٝثٙسی ایٗ زازٜٞب یبفتٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثیٕبضی است .ث ٝایٗ

ایٗ ٞعی ،ٝٙزض ٔدٕٛػ ٝزازٜٞب ٚخٛز ٘ساضز (.)18زض ایٗ ٔمبِٝ

تطتیت والس الّیت ٘سجت ثٝسبیط ٕ٘ٞٝ٘ٛب زاضای اِٛٚیت

اظ ضٚش سغح زاز ٜخٟت ٔتٛاظٖسبظی زازٜٞب استفبز ٜضسٜ

ثیطتطی است.زض اغّت اٍِٛضیتٓٞبی زستٝثٙسی ،تٕبیُ زض

است .زا٘طی و ٝزض ٔطحّ ٝیبزٌیطی زستٝثٙس تِٛیس ٔیضٛز؛

خٟت والسی است و ٝثیطتطیٗ تؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛب ضا زاضز .اظ ایٗ ضٚ

ٔی ثبیست زض ٔطحّ ٝاضظیبثی ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌیطز تب ثٝتٛاٖ

تٛا٘بیی وٕی زض پیصٌٛیی غحیح زازٜٞبی والس الّیت اظ ذٛز

اضظش آٖ ضا تؼییٗ ٕ٘ٛز  ٚزض پی آٖ وبضائی اٍِٛضیتٓ

٘طبٖ ٔیزٞس .زض ٘تید ،ٝلٛا٘یٗ زستٝثٙس سجت ٔیض٘ٛس تب

یبزٌیط٘س ٜزستٝثٙس ضا ٘یع ٔطرع وطز .ایٗ ٔؼیبضٞب ضا

زازٜٞبی والس الّیت٘ ،بزضست زستٝثٙسی ض٘ٛس .ثطای حُ ایٗ

ٔی تٛاٖ  ٓٞثطای ٔدٕٛػ ٝزازٞ ٜبی آٔٛظضی زض ٔطحّٝ

ٔطىُ ثبیس اظ ضٚشٞبی ٔٛاخ ٟٝثب زازٜٞبی ٘بٔتٛاظٖ استفبزٜ

یبزٌیطی  ٓٞ ٚثطای ٔدٕٛػ ٝضوٛضزٞبی آظٔبیطی زض ٔطحّٝ

ٕ٘ٛز.تىٙیهٞبی ٔتٛٙػی ثطای حُ ٔسئّ ٝزض اضتجبط ثب والس

اضظیبثی ٔحبسجٕٛ٘ ٝز .زض اثتسا ٔفٔ ْٟٛبتطیس زض ٓٞضیرتٍی

٘بٔتٛاظٖ پیطٟٙبزضس ٜاست ،و ٝزض سٌ ٝط :ٜٚضٚش سغح زاز،ٜ

 Confusion Matrixثیبٖ ٔیضٛز .ایٗ ٔبتطیس چٍٍ٘ٛی

ضٚش سغح اٍِٛضیتٓ  ٚضٚش حسبس ثٞ ٝعی ٝٙتمسیٓ ٔیض٘ٛس .زض

ػّٕىطز اٍِٛضیتٓ زستٝثٙس ی ضا ثب تٛخ ٝثٔ ٝدٕٛػ ٝزازٜ

ازأ ٝث ٝتٛغیف ٞطوساْ اظ ایٗ ضٚشٞب ذٛاٞیٓ پطزاذت.

ٚضٚزی ث ٝتفىیه ا٘ٛاع زستٞٝبی ٔسبِ ٝزستٝثٙسی ٔغبثك
خسٕ٘ 1َٚبیص ٔیزٞس.

 .1رٍش سطح دادُ

 :TPثیبٍ٘ط تؼساز ضوٛضزٞبیی است و ٝزستٚ ٝالؼی آٖٞب

زض ایٗ ضٚش ثب اضبفٝوطزٖ ٔطحّ ٝپیصپطزاظش
 Preprocessingلجُ اظ زستٝثٙسیٛٔ ،خت ٔتٛاظٖضسٖ

ٔثجت ثٛز ٚ ٜاٍِٛضیتٓ زستٝثٙسی ٘یع زست ٝآٟ٘ب ضا ثٝزضستی

ٔدٕٛػ ٝزازٜٞبی ٘بٔتٛاظٖ ٔیضٛز.

ٔثجت تطریع زاز ٜاست.
 :TNثیبٍ٘ط تؼساز ضوٛضزٞبیی است و ٝزستٚ ٝالؼی آٖٞب

 .2رٍش سطح الگَریتن

ایٗ ضٚش و ٝیىی اظ ضٚشٞبی ثبظثیٙی زض سغح اٍِٛضیتٓ

ٔٙفی تطریع زاز ٜاست.

است ثب تغییط زض اٍِٛضیتٓ زستٝثٙسی ثٛ٘ ٝػی ٔسئّ ٝػسْ تٛاظٖ

 :FPثیبٍ٘ط تؼساز ضوٛضزٞبیی است و ٝزستٚ ٝالؼی آٖٞب

ٔطتفغ ٔیضٛز .ایٗ ضٚش فطآیٙس یبزٌیطی ضا ث ٝسٕت والس

ٔٙفی ثٛز ٚ ٜاٍِٛضیتٓ زستٝثٙسی زست ٝآٖٞب ضا ث ٝاضتجبٜ

الّیت سٛق ٔیزٞس.

ٔثجت تطریع زاز ٜاست.

.3رٍش حساط بِ ّشیٌِ

ایٗ ضٚش ٔبث یٗ ضٚش سغح زاز ٚ ٜاٍِٛضیتٕی لطاض زاضز،

 :FNثیبٍ٘ط تؼساز ضوٛضزٞبیی است و ٝزستٚ ٝالؼی آٖٞب

ثٝعٛضی و ٓٞ ٝزض سغح زاز ٓٞ ٚ ٜزض سغح اٍِٛضیتٓ تغییط

ٔثجت ثٛز ٚ ٜاٍِٛضیتٓ زستٝثٙسی زست ٝآٖٞب ضا ث ٝاضتجبٜ

ایدبز ذٛاٞس وطزٟٓٔ .تطیٗ ٘مغٝضؼف ایٗ ضٚش ،تؼطیف

ٔٙفی تطریع زاز ٜاست.

ٞعی ٝٙزستٝثٙسی ٘بزضست است و ٝػٕٔٛبً اعالػبتی زض ٔٛضز
خسٔ :1 َٚبتطیس زض ٓٞضیرتٍی
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پيصبيٌی
∑

Positive

Negative

ٍاقؼی

N=FP+TN

TN

FP

Negative

FN+TN

TP+FP

Total
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P=TP+FN

FN

TP

Positive

پيص بيٌی بيواریّای ػزٍق کزًٍز قلب با استفادُ اس دادُکاٍی

ضيَع چاقی در داًطجَیاى دختز داًطگاُّای ایزاى …
خس٘ : 2َٚحٔ ٜٛحبسج ٝثطذی اظ ٔؼیبضٞبی اضظیبثی
Measure

Formula

accuracy, recognition
rate
error rate,
misclassification rate
sensitivity, true positive
rate, recall
specificity, true negative
rate
precision
detection rate
false alarm rate

اظ ٔمبزیط ٔبتطیس زض ٓٞضیرتٍی خٟت اضظیبثی زستٝثٙس

استفبزٔ ٜیضٛز ٔؼیبض  Area Under Curve AUCاست ٘ ٚطبٖ

استفبزٔ ٜیضٛز .خس٘ 2َٚحٔ ٜٛحبسج ٝثطذی اظ ٔؼیبضٞبی

زٙٞس ٜسغح ظیط ٕ٘ٛزاض

اضظیبثی ثط اسبس ٔمبزیط ٔبتطیس زض  ٓٞضیرتٍی ضا ٘طبٖ

ٔ Characteristicیثبضسٞ .ط چٔ ٝمساض ایٗ ػسز ٔطثٛط ث ٝیه

ٔیزٞس.زلت یب ٘طخ تطریع یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔؼیبضٞب ثطای

زستٝثٙس ثعضٌتط ثبضس وبضایی ٟ٘بیی زستٝثٙس ٔغّٛةتط اضظیبثی

وبضایی اٍِٛضیتٓ یه زستٝثٙس است و٘ ٝطبٖزٙٞسٔ ٜیعاٖ

ٔیضٛزٕٛ٘ .زاض  ROCضٚضی ثطای ثطضسی وبضایی زستٝثٙسٞب

پیصثیٙی غحیح ٘سجت ثٝوُ ٕ٘ٞٝ٘ٛب است .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ

است .زض ٚالغ ٔٙحٙیٞبی ٙٔ ROCحٙیٞبی ز ٚثؼسی ٞستٙس

ؤ ٝؼیبض زلت زستٝثٙسی ،اضظش ضوٛضزٞبی زستٞٝبی

و DR ٝیب ٕٞبٖ ٘طخ تطریع غحیح زستٔ ٝثجت ضٚی ٔحٛض

ٔرتّف ضا یىسبٖ زض ٘ظط ٔیٌیطز زض ٔسبئّی و ٝثب

 FAR ٚ Yیب ٕٞبٖ ٘طخ ٞطساض غّظ ضٚی ٔحٛض  Xضسٓ

زستٞٝبیی ثب زازٜٞبی ٘بٔتٛاظٖ سطٚوبض زاضیٓ اظ ٔؼیبضٞبی

ٔیض٘ٛس .ث ٝثیبٖ زیٍط یه ٔٙحٙی ٔ ROCػبِح٘ ٝسجی ٔیبٖ

زیٍطی استفبزٔ ٜیضٛز .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ زض پعضىی اغّت تؼساز

سٛزٞب ٞ ٚعیٞٝٙب ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔؼیبض

زازٜٞبی افطاز ثیٕبض ث٘ ٝسجت وُ خبٔؼ ٝزاضای تؼساز وٕی

و ٝسغح ظیط ٕ٘ٛزاض  ROCضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٔیتٛا٘س ٘مص

است  ٚپیص ثیٙی آٖ اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض است ِصا ٔؼیبض

تؼییٗ وٙٙسٜای زض ٔؼطفی زستٝثٙس ثطتط ایفب وٙسٔ .مساض

زلت ٕ٘یتٛا٘س ثطای اضظیبثی آٖ ٔٙبست ثبضس .زض ایٗ ٌٝ٘ٛ

 AUCثطای یه زستٝثٙس و ٝثٝعٛض تػبزفی ،زستٕٝ٘ٛ٘ ٝ

FAR

ٔٛضز ثطضسی ضا تؼییٗ ٔیوٙس ثطاثط  0.5استٓٞ .چٙیٗ

 False Alarm Rateإٞیت ٚیژ ٜای زاض٘س .ایٗ ٔؼیبضٞب تٛخٝ

ثیطتطیٗ ٔمساض ایٗ ٔؼیبض ثطاثط یه ثٛز ٚ ٜثطای ٚضؼیتی ضخ

ثیطتطی ث ٝزستٝثٙس ٔثجت ٘طبٖ ٔیزٙٞسٔ .ؼیبض ٘ DRطبٖ

ٔیزٞس و ٝزستٝثٙس ایسٜآَ ثٛز ٚ ٜثٝتٛا٘س وّیٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی

ٔی زٞس و ٝزلت تطریع زستٔ ٝثجت چٔ ٝمساض است ٔ ٚؼیبض

ٔثجت ضا ثسٞ ٖٚطٌٞ ٝ٘ٛطساض غّغی تطریع زٞس.یه ضٚش

٘ FARطخ ٞطساض غّظ ضا ثب تٛخ ٝث ٝزستٙٔ ٝفی ثیبٖ ٔیوٙس.

اضظیبثی ٔیعاٖ ذغب  ٚثطضسی لبثّیت تؼٕیٓپصیطی زستٝثٙس،

ٔؼیبض ٔ ٟٓزیٍطی و ٝثطای تؼییٗ ٔیعاٖ وبضایی یه زستٝثٙس

ضٚش ٔ Cross Validationیثبضس .زض ایٗ ضٚش زازٜٞب ث ٝزٚ
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ٔسبئُٔ ،ؼیبضٞبی زیٍطی ٘ظیط ٚ Detection Rate DR

ROC Receiver Operating

سيد هحودرضا طباطبایی ٍ ّوکاراى

لسٕت زازٜٞبی آٔٛظضی  ٚزازٜٞبی آظٔ ٖٛتمسیٓثٙسی
ٔیض٘ٛس.زض ضٚش خبٔغ

هالحظات اخالقی
پطٚپٛظاَ ایٗ تحمیك تٛسظ زا٘طٍب ٜػّٓ ٙٞ ٚط تبییس ضس ٜاست

 k-Fold Cross Validationزازٜٞب ثk ٝ

(وس اذالق )IR.SSU.REC.1397.246837

لسٕت ٔسبٚی تمسیٓضس ٚ ٜث ٝتؼساز زفؼبت  ،kیه لسٕت
ثٝػٛٙاٖ زاز ٜآظٔ ٚ ٖٛثمی ٝثٝػٛٙاٖ زاز ٜآٔٛظضی ٔٛضز استفبزٜ

ًتایج

لطاض ٔیٌیطزٔ .یبٍ٘یٗ ذغبی ٔ kطحّ ،ٝثٝػٛٙاٖ ذغبی

زض ٔغبِؼ ٝیبس و ٝاظ زازٜٞبی آٖ ثطای ایٗ پژٞٚص استفبزٜ

زستٝثٙس تؼییٗ ٔیٌطززٔ .ؼَٕٛتطیٗ ٔمساضی و ٝزض ٔتٖٛ

ضس ،ٜخبٔؼٌٕٝ٘ٛ٘ ٝیطی ،سبوٙبٖ ضٟطستبٖ یعز ٔیثبضٙس وٝ

ػّٕی ثطای  kزض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز ثطاثط ثب ٔ 10یثبضس .زض

ثٝغٛضت تػبزفی ذٛضٝای ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ضسٜا٘س ٘ ٚسجت افطاز

ضٚش  k-Fold Cross Validationفطؼ ثط آٖ است و ٝػّٕیبت

سبِٓ ث ٝثیٕبضاٖ لّجی  10ثٔ 1 ٝیثبضس.

ا٘تربة ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آٔٛظضی ثس ٖٚخبیٌصاضی غٛضت ٔیٌیطز.

ثطای ثطلطاضی تؼبزَ ثیٗ ز ٚوالس ٘سجت ثٔ ٝتٛظاٖسبظی زض

ث ٝثیبٖ زیٍط یه ضوٛضز تٟٙب یهثبض زض یه فطآیٙس آٔٛظضی

سغح زاز ٚ ٜثب ضٚش افعایص والس الّیت ث ٝضٚش ثٛتاستطاح

ٔٛضز تٛخٚ ٝالغ ٔیضٛز .چٙب٘چٞ ٝط ضوٛضز زض غٛضت ا٘تربة

الساْ ضس ٜاست .ثب ایٗ وبض تؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی افطاز ثیٕبض اظ  738ثٝ

ضسٖ ثطای ضطوت زض ػّٕیبت یبزٌیطی زستٝثٙس ثتٛا٘س ٔدسزاً

 ٕٝ٘ٛ٘ 7380افعایص یبفت ٚ ٝتؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی افطاز سبِٓ ٕٞبٖ

ثطای یبزٌیطی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌیطز ضٚش ٔعثٛض ثب ٘بْ

 ٕٝ٘ٛ٘ 7450ثبلی ٔب٘س ٜاست .ثسیٗ غٛضت ٔدٕٛع ٕ٘ٞٝ٘ٛب اظ

 Bootstrapضٙبذتٔ ٝیضٛز.)17( .

 8188ث ٕٝ٘ٛ٘ 14830 ٝافعایص یبفت ٝاست .اظ چٙسیٗ زستٝثٙس

زض ایٗ ٔمبِ ٝثب تٛخ ٝث ٝوٓ ثٛزٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی افطاز ٔجتال ثٝ

ٔرتّف خٟت اضظیبثی وبضایی اٍِٛضیتٓٞبی ٔرتّف ثطای

ثیٕبضی لّجی ،ثب استفبز ٜاظ ضٚش  ٚ Bootstrapخبیٌصاضی

تطریع افطاز ٔستؼس ثیٕبضی استفبز ٜضس ٜاست .ایٗ زستٝثٙسٞب

ٕ٘ٞٝ٘ٛبی والس افطاز ثیٕبض ،تؼساز ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛخٛز زض ایٗ

ػجبضتا٘س اظ :ثیع ،ضجىٞٝبی ػػجی ،ثطزاض پطتیجبٖ ٔبضیٗ،

افعایص تؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛوالس ثب تٛخ ٝث ٝتؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛسبِٓ  ٚزض

ضٌطسیِ ٖٛدستیه .سپس ث ٝز ٚضٚش ،زستٝثٙسٞب ٔٛضز اضظیبثی

ضاستبی ٔتٛاظٖ سبظی زازٜٞب ا٘دبْ ٔیضٛز  ٚلبثُ تٙظیٓ

لطاضٌطفتٝا٘س .اثتسا ثب ضٚش  10-Fold cross-validationاظضیبثی

ٔیثبضس .وّی ٝػّٕیبت خبیٌصاضی ٕ٘ٞٝ٘ٛب زض ٘طْافعاض

ا٘دبْ ضس ٜاست .سپس خٟت ثطضسی وبضایی زستٝثٙسٞب زض

ضپیسٔبیٙط ا٘دبْ ضس ٜاست .زض اوثط وبضٞبی ٔطبث ٝا٘دبْ ضس ٜاظ
زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝافطاز ٔطاخؼ ٝوٙٙس ٜثٝ

ٔحیظ ٚالؼی وُ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثٝػٛٙاٖ زاز ٜآظٔ ٖٛاستفبز ٜضسٜا٘س.

ثیٕبضستبٖٞب

٘تبیح حبغّ ٝثٝغٛضت ٔبتطیس زض ٓٞضیرتٍی زض ازأ ٝآٚضزٜ

استفبز ٜاست .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔدٕٛػ ٝزاز ٜخٕغآٚضی ضس ٜزض

ضس ٜاست.اظ آٖخب وٞ ٝسف اظ زستٝثٙسی ضٙبسبیی افطاز

( )5خبٔؼٌٕٝ٘ٛ٘ ٝیطیٔ ،حسٚز ث ٝافطازی است و٘ ٝسجت ثٝ

ٔستؼس ثیٕبضی است ٔؼیبضی و ٝخٟت اضظیبثی آٖ استفبزٜ

آ٘ژیٌٛطافی الساْ وطزٜا٘س  ٚزض آٖ افطاز ثیٕبض ثیص اظ ز ٚثطاثط

ٔیضٛز حسبسیت  Sensivitityاست .ایٗ ٔؼیبض ٘طبٖزٙٞسٜ

افطاز سبِٓ ٔیثبضس .ثٝػجبضت زیٍط زاضای خبٔؼ ٝآٔبضی

٘سجت افطاز ٔستؼس ثیٕبضی و ٝتٛسظ زستٝثٙس زضست تطریع

ٔحسٚزی ٔیثبضٙس .زض ایٗ ٔمبِ ٝثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع خبٔؼ ٝآٔبضی
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والسز ٜثطاثط افعایص یبفت ٝاست .الظْ ث ٝشوط است ٔیعاٖ

 ،CN2-SDزضذت تػٕیٓ٘ ،عزیهتطیٗ ٕٞسبی ،ٝآزاثٛست ٚ

زاز ٜضس ٜث ٝوُ افطاز ٔستؼس ثیٕبضی است .زض ایٗ اضظیبثی

استفبز ٜضس ،ٜتؼساز افطاز سبِٓ ثسیبض ثیطتط اظ افطاز ثیٕبض ثٛزٚ ٜ

اٍِٛضیتٓٞبی آزاثٛست ،زضذت تػٕیٓ ٘ ٚعزیهتطیٗ ٕٞسبی ٝثب

است .زض ازأ٘ ٝتبیح حبغُ اظ زستٝثٙسی زازٜٞبی ٔٛخٛز زض

ػّٕىطز ضا زاضتٙس.

عطح یبس ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست.

هجلِ داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خدهات بْداضتی ـ درهاًی ضْيد صدٍقی یشد
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ثب استفبز ٜاظ ضٚش  Bootstrapػُٕ ٔتٛاظٖسبظی ا٘دبْ ضسٜ

حسبسیت  87زضغسی زض تطریع افطاز ٔستؼس ثیٕبضی ثٟتطیٗ

سيد هحودرضا طباطبایی ٍ ّوکاراى

خسٔ :3 َٚبتطیس زضٓٞضیرتٍی حبغُ اظ اضظیبثی ثب  10-foldزض سبوٙیٗ  69-20سبَ یعز زض سبَ1394
پيصبيٌی
ٍاقؼی

ثیٕبض
سبِٓ
ٔدٕٛع
پیصثیٙی

∑

سالن

6430
1193
7623
٘عزیهتطیٗ
ٕٞسبیٝ
سبِٓ
ثیٕبض
934
6446
5826
1624
6760
8070
ضٌطسیِٖٛدستیه
سبِٓ
ثیٕبض
1910
5470
5577
1873
7487
7343
ثیع
سبِٓ
ثیٕبض
2063
5317
5628
1822
7691
7139

بيوار

سالن

7380 934 6446 7380 950
7450 6105 1345 7450 6257
14830 7039 7791 14830 7207
ثطزاض پطتیجبٖ
∑

ثیٕبض سبِٓ
∑
1460 5920 7380
5846 1604 7450
7306 7524 14830
ضجى ٝػػجی
ثیٕبض سبِٓ
∑
1947 5433 7380
5609 1841 7450
7556 7274 14830

7380
7450
14830
∑

7380
7450
14830

CN2
∑

ثیٕبض سبِٓ
∑
7380 2157 5223 7380
7450 5723 1727 7450
14830 7880 6950 14830

خس٘ : 4َٚتید ٝاضظیبثی ثب 10-Fold cross-validation
ًام دستِبٌد

سطح سیز

دقت

حساسيت

0/925
0/917
0/906

0/855
0/846
0/828

0/871
0/873
0/873

0/854

0/793

0/802

ضٌطسیِٖٛدستیه

0/819

0/745

0/741

ضجى ٝػػجی
ثیع
اِمبی لٛاػس

0/819
0/807
0/807

0/746
0/738
0/738

0/736
0/72
0/708

آزاثٛست
زضذت تػٕیٓ
٘عزیىتطیٗ ٕٞسبیٝ
ٔبضیٗپطتیجبٖ
ثطزاض

ًوَدار
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ٚالؼی
ثیٕبض
سبِٓ
ٔدٕٛع
پیصثیٙی
ٚالؼی
ثیٕبض
سبِٓ
ٔدٕٛع
پیصثیٙی
ٚالؼی
ثیٕبض
سبِٓ
ٔدٕٛع

آدابَست
بيوار

درخت تصوين
∑

سيد هحودرضا طباطبایی ٍ ّوکاراى

خسٔ :5 َٚبتطیس زضٓٞضیرتٍی حبغُ اظ اضظیبثی ثب وُ زازٜٞب
پيصبيٌی

ضبکِ ػصبی

بزدار پطتيباى
∑

ٍاقؼی

بيوار

سالن

ثیٕبض
سبِٓ
ٔدٕٛع
پیصثیٙی
ٚالؼی
ثیٕبض
سبِٓ
ٔدٕٛع

562
2529
3091

738 176
7450 4921
8188 5097

ثیٕبض
617
3486
4103

پیصثیٙی

ضٌطسیِٖٛدستیه

CN2
∑
سبِٓ
738 121
7450 3964
8188 4085

ٚالؼی
ثیٕبض
سبِٓ
ٔدٕٛع
پیصثیٙی

زضذت تػٕیٓ

ٚالؼی
ثیٕبض
سبِٓ
ٔدٕٛع

∑

ثیٕبض
0
0
0

سالن

738 171
7450 4481
8188 4652

567
2969
3536
ثیع
∑
ثیٕبض سبِٓ
738 289 449
7450 6060 1390
8188 6349 1839
آزاثٛست

∑
سبِٓ
738 337
7450 6367
8188 6704

ثیٕبض
401
1083
1484

بيوار

∑

سبِٓ
738 738
7450 7450
8188 8188

∑
ثیٕبض سبِٓ
738 497 241
7450 6960 490
8188 7457 731
٘عزیهتطیٗ
ٕٞسبیٝ
∑
ثیٕبض سبِٓ
738
0
738
7450
0
7450
8188
0
8188

دستِبٌد

ٔبضیٗپطتیجبٖ
ثطزاض
ضجى ٝػػجی
اِمبی لٛاػس
ثیع
ضٌطسیِ ٖٛدستیه
آزاثٛست
زضذت تػٕیٓ
٘عزیىتطیٗ ٕٞسبیٝ

سطح سیز

دقت

حساسيت

0/772

0/67

0/762

0/764
0/764
0/763
0/759
0/733
0/5
0/475

0/617
0/559
0/795
0/827
0/879
0/91
0/09

0/768
0/836
0/608
0/543
0/327
0
1

ًوَدار
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خس٘ :6َٚتید ٝاضظیبثی ثب وُ زازٜٞب

پيص بيٌی بيواریّای ػزٍق کزًٍز قلب با استفادُ اس دادُکاٍی

ضيَع چاقی در داًطجَیاى دختز داًطگاُّای ایزاى …

ضىُ ٕٛ٘ :1زاض  ROCاضظیبثی ثب وُ زازٜٞب

زستٝثٙسٞبی ضجىٝػػجی ،اِمبی لٛاػس  ٚثیع ثب سغح ظیط

بحث

ٕ٘ٛزاض  ROCیىسبٖ لطاض زاض٘س .اظ آٖخب و ٝحسبسیت ٔؼیبض

اظ ٔمبزیط ٔبتطیس زضٓٞضیرتٍی  ٚضٚاثظ ثیبٖ ضسٔ ٜیتٛاٖ

ٕٟٔی خٟت غطثبٍِطی افطاز ٔستؼس ثیٕبضی ٔیثبضس زض ثیٗ ایٗ

ٔمبزیط ٔؼیبضٞبی اضظیبثی ضا ٔحبسج ٝوطز .زض ایٗخب اظ سٔ ٝؼیبض

زستٝثٙسٞب زستٝثٙس اِمبی لٛاػس ثب ثیطتطیٗ حسبسیت

زلت ،حسبسیت ٔ ٚمبزیط سغح ظیط ٕ٘ٛزاض  ROCاستفبز ٜضسٜ

ثٟتطیٗ ػّٕىطز ضا زاضا ٔیثبضس .ضىُٕٛ٘ 1زاض  ROCایٗ

است .ایٗ ٔمبزیط ثطای زستٝثٙسیٞبی استفبز ٜضس ٜزض خسَٚ

اضظیبثی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.اظ آٖخب زازٜٞبی ٔٛخٛز زض ز٘یبی

 4آٚضز ٜضس ٜاستٔ.ؼیبض زلت ،ػّٕىطز اٍِٛضیتٓ ضا  ٓٞزض

ٚالؼی ٔثُ خبٔؼ ٝآٔبضی عطح یبس٘ ،بٔتٛاظٖ ٔیثبضٙس ِصا

تطریع افطاز سبِٓ  ٓٞ ٚزض تطریع افطاز ٔستؼس ثیٕبضی ثب

پیطٟٙبز ٔیضٛز خٟت غطثبٍِطی افطاز ٔستؼس ثیٕبضی لّجی اظ

ٚظٖ یىسبٖ ٘طبٖ ٔیزٞسٕٞ .بٖعٛض و ٝاظ خس َٚفٛق
پیساست ،زستٝثٙسٞبی آزاثٛست ،زضذت تػٕیٓ ٘ ٚعزیهتطیٗ

حسبسیت ٘سجت ث ٝسبیط زستٝثٙسٞبی ٔؼطفی ضس ٜزض ایٗ

ٕٞسبی ٝثبالتطیٗ زلت ضا زاضتٝا٘س  ٚایٗ ثطتطی زض ٔؼیبض سغح

ٔمبِٔ ٝیتٛا٘س ػّٕىطز ثٟتطی ضا ضٚی ایٗ زست ٝاظ زازٜٞب

ظیط ٕ٘ٛزاض  ROCو ٝحبوی اظ وبضایی ایٗ زستٝثٙسٞب است

زاضت ٝثبضس.

ٔطٟٛز ٔیثبضس.ثطای ایٗو٘ ٝطبٖ زٞیٓ آیب ایٗ س ٝزستٝثٙس
ٔستؼس ثیٕبضی لّجی زض آٖ  10ث 1 ٝاست زاضای ػّٕىطز

خٟت ا٘دبْ ػُٕ غطثبٍِطی ثیٕبضاٖ ٔستؼس ثیٕبضی وط٘ٚط

ٔطبثٟی ٞستٙس یب ذیط ،وُ زازٜٞب لجُ اظ ا٘دبْ ػُٕ

لّجی اظ زازٜٞبی عطح یبس استفبز ٜضس ٜاست .ثٝزِیُ

ٔتٛاظٖسبظی ثٝػٛٙاٖ زاز ٜآظٔبیطی ث ٝتٕبْ زستٝثٙسٞب زازٜ

٘بٔتٛاظٖ ثٛزٖ ٘سجت افطاز سبِٓ ث ٝثیٕبضاٖ لّجی ثب تمٛیت

ضس ٜاستٔ .مبزیط ٔبتطیس زض ٓٞضیرتٍی حبغُ اظ ا٘دبْ

زازٜٞبی والس افطاز ثیٕبض ث ٝضٚش ثٛتاستطاح ٘سجت ثٝ

ػّٕیبت زستٝثٙسی ضٚی ایٗ زازٜٞب زض خس 5 َٚآٔس ٜاست.ثط

ٔتٛاظٖسبظی زازٜٞب الساْ ضس ٜاست٘ .تید ٝآٔٛظش  ٚاضظیبثی

10-

زستٝثٙسٞب ث ٝضٚش ٘ 10fold cross validationطبٖ ٔیزٞس

 Fold cross-validationثٟتطیٗ وبضایی ضا زاضتٙس ثب اضظیبثی وُ

و ٝضٚشٞبی ٔرتّف اضظیبثی تأثیط ثسعایی زض ٘تبیح ایٗ ٌٝ٘ٛ

زازٜٞب ثٝػٛٙاٖ زاز ٜآظٔ ،ٖٛزاضای وٕتطیٗ وبضایی ٔیثبضٙس.

ضٚش ٔتٛاظٖسبظی زاض٘س  ٚزض ٔمبیس ٝثب ٔمبالتی و ٝاظ زازٜٞبی

٘تبیح ایٗ ٔحبسجبت زض خس 6 َٚآٔس ٜاست .زستٝثٙس ٔبضیٗ

 UCIاستفبز ٜوطزٜا٘س زلتٞبی تمطیجب ٔطبثٟی ضا ٘طبٖ

پطتیجبٖثطزا ض ثٟتطیٗ وبضایی ضا زض ایٗ اضظیبثی زاضز  ٚثؼس اظ آٖ

ٔیزٙٞس .أب ثٝزِیُ ایٗ و ٝتٛظیغ زازٜٞبی ٔ UCIتٙبست ثب

ذالف ا٘تظبض سٝزستٝثٙس ٔصوٛض و ٝزض اضظیبثی ث ٝضٚش
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زض ٔحیظ ٚالؼی یؼٙی ٔحیغی و٘ ٝسجت افطاز سبِٓ ث ٝافطاز

ًتيجِ گيزی

] [ Downloaded from jssu.ssu.ac.ir on 2023-01-09

ضٚش اِمبی لٛاػس استفبز ٜضٛز .ایٗ ضٚش ثب زاضتٗ ٘طخ ثبالی

سيد هحودرضا طباطبایی ٍ ّوکاراى

افطاز ٔطاخؼٝوٙٙس ٜث ٝثیٕبضستبٖ است ثطای تؼٕیٓ ث ٝوُ

زازٜٞبی والس افطاز ثیٕبض ثبػث تطىیُ لٛاػس ٔؼٙبزاض زض

خبٔؼ ٝخٟت استفبزٜٞبیی ٓٞچ ٖٛغطثبٍِطی افطاز ٔستؼس

والس افطاز ثیٕبض ٔیضٛز و ٝحسبسیت ثبالی ضٙبسبیی افطاز

ثیٕبضی ٔٙبست ٘یستٙس.زض ٔطحّ ٝثؼس ثطای ثطضسی ٔیعاٖ

ثیٕبض زض ایٗ زستٝثٙس ثیبٌٖط ٕٞیٗ ٔٛضٛع ٔیثبضس .ایٗ

ٔٛثطثٛزٖ زستٝثٙس آٔٛظشزیس ،ٜاثتسا زاز ٜاغّی ثٝضٚش

ضٚش ثب تٛخ ٝثٞ ٝطسٞبی ظیبزی و ٝا٘دبْ ٔیزٞس زض ٔؼطؼ

10fold cross

ثیصثطاظش ٕ٘یثبضس  ٚزاضای لسضت تؼٕیٓپصیطی ثبالتطی

 validationآٔٛظش  ٚاضظیبثی ضس ٜاست .زازٜٞبی اغّی (لجُ اظ

است .ثٝعٛضی و ٝتٟٙب ثب لٛاػس تِٛیسضس ٜزض ٘طْافعاض زلتی

ا٘دبْ ػُٕ ٔتٛاظٖسبظی) ٘یع تٛسظ زستٝثٙسٞبی ٔؼطفیضسٜ

ثطاثط ثب زستٝثٙس ضجى ٝػػجی زاضز  ٚثب حسبسیت  83/6زضغس

زض خسٛٔ 6 َٚضز اضظیبثی لطاض ٌطفت ٝاستٔ .مبیس٘ ٝتبیح ایٗ زٚ

ثٟتطیٗ ػّٕىطز ضا زض ضٙبسبیی افطاز ٔستؼس ثیٕبضی زاضز .اظ

اضظیبثی تبثیط ٔتٛاظٖسبظی ضٚی زستٝثٙسٞبی ٔرتّف ضا ٘طبٖ

ٔحسٚزیتٞبی ایٗ ٔمبِٔ ،ٝیتٛاٖ ػسْ ٚخٛز اعالػبت ٔطثٛط

ٔیزٞس .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ زض زضذت تػٕیٓ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛخٛز زض

ثٔ ٝػطف اِىُ زض پطسص٘بٔ ٝو ٝاظ فبوتٛضٞبی ذغط اثتال ثٝ

والس افطاز ثیٕبض ث ٝزِیُ افعایص ٕ٘ ٝ٘ٛثب خبیٍعیٙی زض ضٚش

اسىیٕیه لّجی است؛ ضا ٘بْ ثطزٔ .حسٚزیت زیٍط تحمیك ػسْ

ثٛتاستطاح ،زاضای پطاوٙسٌی وٕتطی ٞستٙس.

ٚخٛز زازٜٞبی ٔطتجظ ثب فبوتٛضٞبی ذغط زض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛخٛز

ثٛتاستطاح ٔتٛاظٖ سپس ثب استفبز ٜاظ ضٚش

عطح یبس ٔیثبضس .ثطای ضفغ ایٗ ٔطىُ ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی و ٝفبلس

زض اضظیبثی ز٘ ْٚتبیح ث ٝسٕت افطاز سبِٓ ٔتٕبیُ ضسٚ ٜ

ایٗ ٔمبزیط ثٛز٘س اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی اِٚی ٝحصف ضسٜا٘س.

ٔدسزاً ثٝزِیُ ٚخٛز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔطبث ٝزض زستٝثٙس
٘عزیهتطیٗ ٕٞسبی٘ ،ٝتبیح ث ٝسٕت والس ثیٕبض ٔتٕبیُ ضسٜ

سپبسٌعاضی

است .زستٝثٙسٞبی ثطزاض پطتیجبٖ  ٚضجى ٝػػجی اظ خّٕٝ

ایٗ ٔمبِ ٝثرطی اظ پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسیاضضس ضضتٟٙٔ ٝسسی

زستٝثٙسٞبی پبضأتطیه ٞستٙس و ٝضفتبض ٔطبثٟی اظ ذٛز ثٝضٚظ

وبٔپیٛتط ٌطایص ٘طْافعاض زا٘طٍب ٜػّٓ ٙٞ ٚط ٔیثبضس و ٝثسٖٚ

آظٔ ٖٛزض زازٜٞبی آٔٛظش ٚخٛز زاضز ٔستؼس ثیصثطاظش

ا٘دبْ ایٗ پبیبٖ٘بٕٔٞ ٝىبضی ٕ٘ٛزٜا٘س تطىط ٔیٌطزز.

 Over Fittingثٛز ٚ ٜذغبی تؼٕیٓپصیطی ثبالیی زاض٘س .أب زض

تؼارض در هٌافغٚ :خٛز ٘ساضز

زستٝثٙس  CN2-SDثب تٛخ ٝث ٝتطویت اٍِٛضیتٓ اِمبی لٛاػس ثب
اٍِٛضیتٓ لٛاػس ا٘دٕٙی  ٚوطف ظیطٌطٜٞٚبی ٔؼٙبزاض ،تمٛیت
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The prediction model for cardiovascular disease using Yazd's health study
data (YaHS)
Seyed MohammadReza Tabatabaei Nodoushan1, Fatemeh Saadatjoo2, Masoud Mirzaei*3

Original Article
Introdution: Ischemic heart disease is one of the most common diseases, which has led to high mortality
rates all over the world. This disease is caused by narrowing or blockage of coronary arteries, which are the
provider of blood to the heart. Identifying the people susceptible to this disease and bringing changes in their
lifestyles has been said to reduce the related mortality rates and increase the patient's longevity.
Methods: Yazd people Health Study (YaHS) was conducted on a random sample of 10,000 people living in
the city of Yazd, Iran in the years 2014-15 for a general health and disease survey. These data were first
balanced by bootstrapping technique due to their unbalanced nature. Next, classification methods were used
in the training phase. Various classifiers, such as artificial neural network, rule inducer, regression, and
AdaBoost were used in order to evaluate the proposed method with two scenarios.
Results: The results showed that the screening of the people susceptible to ischemic heart disease had the
[ Downloaded from jssu.ssu.ac.ir on 2023-01-09 ]

most significant effect on increasing the sensitivity of the discovery classifier of CN2 subgroup through
using balanced data by bootstrapping method followed by their analysis for the purpose of producing a
sample of the patients. This classifier proved to have the potential for detecting 83.6% of the people
susceptible to this disease.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that data mining methods are effective in screening for
susceptible people with ischemic heart disease. This method can be compared with other traditional
screening methods in that it is more cost-effective and faster.
Keywords: Data mining, Health monitoring, Prediction, Ischemic heart disease, Data balancing, Rule
induction CN2-SD.
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