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چکیذٌ

اهزٍسُ در داًؼ پشؽکی ؽاّذ خوغ آٍری دادُ ّای فزاٍاى در هَرد
تیواری ّای هختلف ّغتین  .تحمیك رٍی ایي دادُ ّا ٍ تذعت آٍردى
ًتایح ٍ الگَ ّای هفیذ در راتغِ تا تیواری ّا یکی اس اّذاف اعتفادُ اس ایي
دادُ ّا اعت .تیواری للثی تا تَخِ تِ ؽیَع ٍ عْوی کِ در هزگ ٍ هیز
اًغاًْا دارد اس اّویت تاالیی تزخَردار اعت .در ایي تحمیك ارسیاتی دٍ
الگَریتن درخت تصوین ٍ هثتٌی تز لاًَى کِ تزای پیؼ تیٌی تیوار للثی یا
ػذم تیواری للثی تِ کار رفتِ اًذ اًدام ؽذُ اعتً ،تایح ارسیاتی ًؾاى هیذّذ
کِ در ایي تحمیك الگَریتن هثتٌی تز لاًَى اس ًظز دلت ٍهتزیک اس درخت
تصوین تزتز هی تاؽذ.
کلمات کلیدی :درخت تصمیم،مبتنی بر قانون،بیماری قلبی،دقت

.1مقذمٍ

للة یک پوپ ػضالًی تَخالی اعت کِ تذٍى تَلف خَى را تِ عزاعز
تذى پوپ هی کٌذ .اگزچِ للة تشرگتز اس هؾت دعت ًیغت ٍ ،لی در عَل
دٍراى ػوز در حذٍد  ۰۳۳هیلیَى لیتز خَى را پوپ هی کٌذ .رگ ّای تشرگ
خَى کِ تِ للة هتصل اًذ خَى را تِ ریِ ّا ٍعزاعز تذى هی تزًذ ٍ تاس
هی گزداًٌذ .تیواری للثی هزگ علَلّای ػضالًی للة در اثز کاّؼ یا
تَلف خزیاى خَى عزخزگّای للة هی تاؽذ  .تیواری للثی اهزٍسُ
هْن تزیي ػاهل هزگ ٍ هیز اًغاى ّا هی تاؽذ .در اتـتذای لزى تیغتن
 0۳درصذکل هزگ ٍ هیزّا تِ ػلت تیواری ّای للثی تَد] .[2در اًـتـْـای
ّـوـیـي لزى هَارد هزگ ٍ هیز ًاؽی اس تیواری ّای للثی تِ  52درصذ
افشایؼ یافت ٍ پیؼ تیٌی هی ؽَد تا تَخِ تِ رًٍذ کًٌَی تا عال
5۳52هیالدی تیؾتز اس  ۰2تا  3۳درصذ هَارد هزگ ٍ هیز در خْاى اس
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تیواری ّای للثی ًاؽی ؽَد] .[2رؽذ چؾن گیز تیواریْای للثی ٍ اثزات ٍ
ػَارض آى ّا ٍ ّشیٌِ ّای تاالیی کِ تز خاهؼِ ٍارد هی کٌذ ،تاػث ؽذُ کِ
خاهؼِ پشؽکی تِ دًثال تزًاهِ ّایی خْت تزرعی تیؾتز ،پیؾگیزی ٍ
ؽٌاعایی سٍد ٌّگام ٍ درهاى هَثز آى تاؽذ .اس ایي رٍ تا اعتفادُ اس
دادُ کاٍی ٍ کؾف داًؼ در عیغتن هزاکش للة هی تَاى داًؼ ارسؽوٌذ را
ایداد کزد کِ ایي داًؼ کؾف ؽذُ هی تَاًذ تاػث تْثَد کیفیت عزٍیظ
تِ ٍعیلِ هذیزاى هزکش ؽَد تا رفتار آیٌذُ تیواراى للثی را اس رٍی عاتمِ
دادُ ؽذُ پیؼ تیٌی کٌٌذّ .وچٌیي در ایي کارتزد تِ دًثال ایي ًیغتین کِ
تؼییي کٌین چِ کغاًی دارای تیواری للثی ّغتٌذ تلکِ تِ دًثال ایي ّغتین
کِ چِ ػَاهلی در تزٍس ایي تیواری ًمؼ تیؾتز داؽتِ اعت  .در دادُ کاٍی
پشؽکی پضٍّؼ ّای تا رٍیکزد پیؼ تیٌی اًدام ؽذُ اعت].[1
تفاٍت دادُ کاٍی تا رٍؽْای آهاری در ایي اعت کِ در ػلن آهار ها تِ
دًثال اثثات فزضیِ هَرد ًظز ّغتین اها در دادُ کاٍی تز خالف ػلن آهار تِ
دًثال پیؾگَیی ّغتین ًِ کؾف یا اثثات .تذیي هؼٌا کِ تا اعتفادُ اس
رٍػ ّای دادُ کاٍی تِ دًثال تاییذ آًچِ اس لثل ٍخَد دارد ًیغتٌذ تلکِ
تِ دًثال هؾخص کزدى الگَّای اس لثل ؽٌاختِ ًؾذُ ّغتٌذ]ّ .[2ذف
ایي تحمیك تزرعی ػَاهل تیواری سا ٍ ایٌکِ چِ ػَاهلی تاػث تزٍس تیواری
للثی یا ػذم تیواری للثی هی ؽَد ّغت کِ الگَریتن ّای درخت تصوین ٍ
هثتٌی تز لاًَى تزای تزرعی هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ اًذ.
-2تحقیقات پیشیه

پیؼ تیٌی تیواری للثی تا اعتفادُ اس دادُ کاٍی در تحمیمات سیادی هَرد
تزرعی لزار گزفتِ اعت .در یکی اس تحمیمات عِ هذل تا اعتفادُ اس الگَریتن
ّای درخت تصوین ٍ ؽثکِ ػصثی ٍ ًایَ تیظ هَرد تزرعی لزار گزفتِ کِ
در ارسیاتی هذلْا هذل ًایَ تیظ اس دٍ هذل دیگز تزتز تَد] .[1در ایي تحمیك
تا تْثَد دادى در هدوَػِ دادُ ّا ٍ عثمِ تٌذی کزدى دادُ ّا ٍ تا اعتفادُ اس
دٍ الگَریتن درخت تصوین ٍ هثتٌی تز لاًَى ًتایح را تْثَد دادین].[7
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-3درخت تصمیم c4.5

درخت تصوین یکی اس هؾَْرتزیي ٍ لذیوی تزیي رٍؽْای عاخت هذل
دعتِ تٌذی اعت .در الگَریتن ّای دعتِ تٌذی هثتٌی تز درخت تصوین
داًؼ خزٍخی تِ صَرت یک درخت اس حاالت هختلف همادیز ٍیشگی ّا ارائِ
هی ؽَد.درخت ّای تصوین تز اعاط لَاػذ تصوین گیزی تزای پیؼ تیٌی ٍ
دعتِ تٌذی هَرد اعتفادُ لزار هیگیزًذ .در هَاردی کِ هی خَاّین ًتیدِ
دعتِ تٌذی را در لالة دعتِ ّایی هاًٌذ ٍام پز ریغک در هماتل ٍام ّای کن
ریغک ٍ یا خزیذ یا ػذم خزیذ تیاى کٌین اعتفادُ اس درخت تصوین تغیار
کارآهذ خَاّذ تَد].[7یکی اس هشایای درخت تصوین ایداد اهکاًی تزای
ؽٌاخت تْتز فیلذّای تا اّویت اعت .سیزا در درخت تصوین تِ عَر خَدکار
فیلذّای تا اّویت تیؾتز تِ گزُ ّای تاالیی درخت اًتمال هی یاتٌذ ٍ
ّوچٌیي درخت تصوین فیلذّای کن اّویت را کٌار هی گذارد].[7هذل درخت
تصوین تِ صَرت هدوَػِ ای اس لَاػذ اگز ٍ آًگاُ ظاّز هی ؽَد کِ در
تغیاری اس هَارد اعالػات را در ؽکل تغیار کاهل ًوایؼ هی دّذ].[7
-3.1الگًریتم c4.5

ایي الگَریتن تا لاتلیت یادگیزی اس اًَاع دادُ ّای ٍرٍدی چِ اعوی ٍ چِ
ػذدی یک درخت تصوین را تِ ػٌَاى هذل خزٍخی هی عاسد .در رٍػ c4.5
تایذ پاراهتز  information gainرا خْت اػوال رٍػ اًتزٍپی اًتخاب
کٌین].[9
-4الگًریتم (RIPPER) Rule base

ایي رٍػ اعتخزاج هدوَػِ ای اس لَاًیي تِ صَرت ؽزط اعت کِ هی
تَاًین ایي ؽزٍط را تِ عَر هغتمین اس هدوَػِ دادُ ّای آهَسؽی اعتخزاج
کٌین].[11یک لاًَى تِ صَرت کلی سیز ًوایؼ دادُ هی ؽَد7
If (a1 op v1) and (a2 op v2) and … then class=ci
دٌّذُ ًام یک صفت خاصِ Vi .یک همذار هؾخص.

کِ در آى ً aiؾاى
هتغیز  classتِ صفت خاصِ کالط ٍ

 ciتِ یکی اس همادیز کالط ّا اؽارُ
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هی کٌٌذ .هتغیز  opاس هیاى ػولگزّای همایغِ ای اًتخاب هی ؽَد].[11
در ایي تخؼ عوت چپ ّز لاًَى را تا ٍاصُ ؽزط یا ؽزٍط هی ؽٌاعین ٍ ّز
ؽزط کاهل( ّوزاُ تا تخویي کالط ) را تِ ػٌَاى یک لاًَى تیاى هیکٌین.
ّواًغَر کِ در ؽکل کلی ّز لاًَى هؾاّذُ هی کٌیذ لغوت اتتذایی ٍ
عوت چپ ّز لاًَى هدوَػِ ای اس تغت ّایی اعت کِ تز رٍی صفات
خاصِ اًدام ؽذُ اعت .هیاى ایي ؽزٍط اس ػولگز هٌغمی  andاعتفادُ هی
ؽَد.لغوت ًتیدِ گیزی لاًَى ( عوت راعت ) ّویؾِ تؼییي یک کالط اس
هدوَػِ تزچغة ّای هَخَد در دادُ ّای اصلی اعت].[11چٌاًدِ هدوَػِ
ؽزٍط عوت چپ یک لاًَى تزای ًوًَِ ای اس دادُ ّا صادق تاؽذ در ٍالغ
لاًَى هشتَر آى ًوًَِ را پَؽؼ هی دّذ .تٌاتزایي هی تَاى گفت یکی اس
اّذاف ها یافتي لَاًیٌی اعت کِ تؼذاد ًوًَِ ّای تیؾتزی اس هدوَػِ دادُ
ّای آهَسؽی را پَؽؼ دّذ .تذیي تزتیة اهیذٍار خَاّین تَد کِ هذل تا
تؼذاد لَاًیي کوتزی لاتل تَصیف خَاّذ تَد].[11
حال فزض کٌیذ تزای یک ًوًَِ آسهایؾی تیؼ اس یک لاًَى ٍخَد دارد کِ
همادیز صفات خاصِ ًوًَِ آسهایؾی ؽزٍط ایي لَاًیي را ارضا هی کٌذ.
اعتزاتضی ّای هتفاٍتی ٍخَد دارد کِ هی تَاى تا کوک آًْا ایي هؾکل را
حل کزدٍ .لی تِ عَر کلی هی تَاى گفت در ّوِ ایي راُ حل ّا یک ًَع
اٍلَیت گذاری هیاى لَاًیي هغزح اعت .تزای هثال در تزخی اس رٍػ ّا
تزتیة هیاى لَاًیي اس اّویت ٍیضُ ای تزخَردار اعت .تذیي تزتیة اٍلیي
لاًًَی کِ ًوًَِ آسهایؾی را پَؽؼ هیذّذ تِ ػٌَاى لاًَى اصلی خْت
تخویي تزچغة کالط اًتخاب هی ؽَد .تزتیة اٍلَیت ّا هی تَاًذ تز اعاط
اٍلَیت کالط ّا تؼییي ؽَد .راُ حل دیگز اعتفادُ اس لاًًَی تا اًذاسُ تشرگتز
اعت اًذاسُ یک لاًَى تز اعاط تؼذاد ؽزٍط هؾخص خَاّذ ؽذ.
-5دادٌ َای مًرد وظر

هدوَػِ دادُ تِ کار گزفتِ ؽذُ در ایي تحمیك اس عایت
 archive.ics.uci.eduاعتخزاج ؽذُ اعت کِ هزتَط تِ  ۰ؽْز هختلف
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تَدُ] .[10علَلٌذ اس ایاالت هتحذُ آهزیکاّ .اًگاریاى اس کؾَر هدارعتاى ٍ
عَییتشرلٌذ اس کؾَر عَیظٍ .یشگی ّای هزتَعِ در اتتذا ٍ 42یشگی تزای ّز
رکَرد تَدُ کِ تِ ٍ 01یشگی کِ اس ّوِ هْوتز تَدُ خالصِ ؽذُ اعت0۰ .
ٍیشگی اس ٍیشگی ّای ٍرٍدی ٍ ٍ 0یشگی ًؾاى دٌّذُ ٍخَد تیواری للثی ٍ
یا ػذم تیواری للثی لغت کِ تا صفز ٍ یک ًؾاى دادُ هی ؽَد].[10
-6ومًوٍ گیری ي اجرای الگًریتم

هدوَػِ دادُ اس  54۳رکَرد تؾکیل ؽذُ کِ  4۳درصذ را تزای لغوت
آهَسػ ٍ  ۰۳درصذ را تزای لغوت آسهایؼ اعتفادُ کزدُ اینّ.ز دٍ
الگَریتن را  0۳تار ٍ تا عیذّای هختلف (تغییز اػذاد تصادفی ) اًدام دادین
کِ ّز تار دلت ّای هتفاٍتی ایداد ؽذُ اعت].[12
-7متریک َای ارزیابی

 دلت هذل ( کِ دلت تز اعاط پیؼ تیٌی ّای درعت ٍ ًادرعت
تِ دعت هی آیذ)
ٍ( tp خَد تیواری للثی را درعت پیؼ تیٌی کزدُ اعت)
(tn ػذم تیواری للثی را درعت پیؼ تیٌی کزدُ اعت)
 کِ در ایي دٍ هتزیک تؼذاد تاال تْتز اعت.
ٍ(fp خَد تیواری للثی را اؽتثاُ پیؼ تیٌی کزدُ اعت)
( fn ػذم تیواری للثی را اؽتثاُ پیؼ تیٌی کزدُ اعت)

-8ارزیابی

دادُ ّای هَرد ًظز را تا  4۳درصذ تزای آهَسػ ٍ  ۰۳درصذ تزای آسهایؼ
ٍارد هذل ّا کزدین ٍ ّز کذام اس هذل ّا را  0۳تار تا عیذّای هختلف اخزا
کزدُ ٍ دلت ّای تذعت آهذُ را ٍارد خذٍل کزدین تا تا اعتفادُ اس فزهَل
ارسیاتی تزرعی کٌین کِ آیا هذلی تزتز اس دیگزی ّغت یا خیز.
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جذول :1دقت های بذست آمذه از الگوریتم ها
مبتىی بر قاوون
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کِ تا تغییز ٍرٍدی تَلیذ کٌٌذُ اػذاد تصادفی اًدام
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اعتفادُ هیکٌین .تزای تذعت آٍردى تاسُ دلت ّز کذام اس الگَریتن ّا در ایٌدا
همذار  tرا تزای  6۳درصذ دلت  0.5۰۰لزار هی دّین.
تاسُ الگَریتن درخت تصوین ( 31.4۰تا  ٍ )4۳.0۳5تاسُ الگَریتن هثتٌی تز
لاًَى ( 36.655تا  ) 42.0۰5هی تاؽذ
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شکل  :1بازه های دقت الکوریتم ها
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هؾاّذُ هی ؽَد کِ حذٍد  ۳.0یکی اس الگَریتن ّا در دیگزی اعت تِ ّویي
خاعز اس آًالیش سٍج ّ0ن اعتفادُ هیکٌین ٍ ایي تار در فزهَل همادیز هیاًگیي ٍ
اًحزاف هؼیار اختالف ّا را خایگذاری هی کٌین.
تاسُ تذعت آهذُ  ۰.134تا  3.422اعت تِ دلیل ایٌکِ صفز در ایي تاسُ ًیغت
هی تَاى ًتیدِ گزفت کِ الگَریتن هثتٌی تز لاًَى اس درخت تصوین در ایي
تحمیك تْتز ػول کزدُ اعت.
- 8.1بررسی دیگر متریک َا
جذول  :3بررسی تشخیص های درست و غلط
درخت تصمیم

مبتىی بر قاوون

تعداد پیش بیىی های tp

04

5۳

تعداد پیش بیىی های fp

55

05

تعداد پیش بیىی های tn
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در ایي تحمیك اس الگَریتن ّای درخت تصوین ٍ هثتٌی تز لاًَى تزای تزرعی
ٍخَد تیواری ٍ ػذم تیواری للثی اعتفادُ کزدین ّز دٍ الگَریتن را تا ّن
همایغِ کزدین ٍ هؾاّذُ ؽذ کِ الگَریتن هثتٌی تز لاًَى اس لحاػ دلت تزتز
اس الگَریتن درخت تصوین تَد ٍ ّوچٌیي الگَریتن هثتٌی تز لاًَى در
تؾخیص صحیح تیواری ) ٍ (tpػذم تیواری )(tnػولکزد تْتزی ًغثت تِ
1

paired
True positive 2
False positive 3
True negative 4
False negative 5

 دادٌ کايی ي دادٌ َای حجیم،سًمیه َمایش ملی مُىذسی کامپیًتر

ُدرخت تصوین داؽت ٍ ّوچٌیي در هَاردی کِ تیواری ًثَدُ ٍ تِ اؽتثا
( ٍ هَاردی کِ تیواری تَدُ ٍ تِ اؽتثاُ ػذمfp) ُتیواری پیؼ تیٌی ؽذ
َ( هثتٌی تز لاًَى تزتز اس درخت تصوین پاعخگfn) ُتیواری پیؼ تیٌی ؽذ
 ایي همایغِ ّا را تْتز ًؾاى هی دّذ در ایٌدا ّزkiviat  ًوَدار.تَدُ اعت
.چِ ؽکل تِ خظ ًشدیکتز تاؽذ الگَریتن تْتز ػول کزدُ اعت
40
20
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