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 با استفاده از ماشین بردار پشتیبان 2بینی ابتال به بیماری دیابت نوع  پیش
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 خالصه 
 مقدمه

ترین علت قطع اندام، نابینایی و  های مزمن بوده که درمان قطعی ندارد و شایع بیماری دیابت یکی از بیماری
ای که در  مشکل عمده. های قلب است نارسایی کلیوی و یکی از مهمترین عوامل خطر در ایجاد بیماری

طور کلی ضعف در تشخیص این بیماری  ماری دیابت وجود دارد عدم تشخیص به موقع و یا بهرابطه با بی
است که این ضعف نیز به دلیل عدم انتخاب الگوی مناسب توسط پزشک و یا عدم استفاده مناسب از 

عدم بنابراین پیاده سازی روشی که بتواند هر فرد را در تشخیص صحیح ابتال یا . الگوهای استاندارد است
تواند گام مهمی در جهت پیشگیری و کنترل این بیماری به خصوص در  ابتال به این بیماری یاری رساند می

تشخیص  SVMاز این رو در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از الگوریتم . مراحل ابتدایی آن باشد
 .صحیح بیماری میسر شود

 کار وشر
های افراد مراجعه کننده به  گرفت از اطالعات موجود در پروندهاین پژوهش که بصورت مقطعی صورت  در 

استفاده شده است که  1322مراکز بهداشتی درمانی منطقه ثامن مشهد جهت طرح غربالگری دیابت در سال 
طی آن متغیرهای جنسیت، سن، شاخص توده بدنی، فشار خون سیستولی و دیاستولی و نسبت دور کمر به 

یک سوم )و آزمون ( ها دو سوم داده)ها به تصادف به دو گروه آموزش  داده. ر گرفتندباسن مورد بررسی قرا
و چندجمله ای و  RBFها ازماشین بردار پشتیبان با سه هسته خطی،  برای تحلیل داده. تقسیم شدند( ها داده

ارهای صحت، ترین مدل از معی برای تعیین مناسب.  پارامترهای مختلف برای این هسته ها استفاده گردید
 .استفاده گردیده است R3.03افزار   برای تحلیل از نرم. سطح زیر منحنی راک و آماره کاپا استفاده شد

 نتایج
دارای باالترین کارایی بر اساس  و پارامترهای    RBFماشین بردار پشتیبان با هسته 

بر اساس نتایج آنالیز . می باشد( 45/4)اپا و آماره ک(13/4)، صحت (24/4)معیارهای سطح زیر منحنی راک 
حساسیت متغیرهای شاخص توده بدنی، فشارخون سیستولی، سن، نسبت دور کمر به باسن، جنسیت و فشار 

بینی ابتال به دیابت در مدل ماشین بردار پشتیبان  خون دیاستولی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در پیش
 .باشند می
 جه گیریینت

های کالسیک آماری و  های معمول روش فرض عدم نیاز مدل ماشین بردار پشتیبان به پیش با توجه به
پیشنهاد  RBFهمچنین با توجه به مقادیر سطح زیر منحنی راک و صحت مدل ماشین بردار پشتیبان با هسته 

نالیز حساسیت با توجه به نتایج آ. بینی ابتال به بیماری دیابت استفاده شود شود از این مدل برای پیش می
بنابراین با تغییر . باشند مهمترین عوامل تاثیر گذار شامل شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک می

توان این عوامل را کنترل نمود و از ابتال به این  سبک زندگی، تغذیه و افزایش فعالیت فیزیکی بدن می
اجتماعی و اقتصادی بسیار با اهمیت چرا که پیشگیری از یک بیماری از لحاظ . بیماری جلوگیری کرد

 .باشد می
 دیابت ، ماشین بردار پشتیبان ، سطح زیر منحنی راک،آنالیز حساسیت :کلمات کلیدی
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