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  چکیده
 می پی دیابت بیماري تشخیص به گیر وقت و پیچیده آزمایشات خود، هاي دانسته و تجربیات بر تکیه با چیز هر از بیش پزشـکان  امروزه

 چراکه است شده ارائه دیابت بیماري تشخیص براي ترکیبی روشی پژوهش این در.است ناپذیر اجتناب انسـانی  خطاهاي وجود این با. برند
 ساز ارائۀ پژوهش، این انجام از هدف. است بیماري این صحیح و موقع به تشخیص عدم بیماري این به مربوط اسـاسـی   مشـکالت  از یکی

 از استفاده با PID دیتاست هايداده تحلیل و تجزیه اساس بر سازوکار این که باشد می دیابت بیماري تشخیص در دقت بهبود براي وکاري
 هايتمسیس به نسبت مرکب یادگیري هايسیستم که است شده ثابت شده، انجام مطالعات اساس بر. شودمی انجام کاوي داده هاي سیستم
 براي افرش دمپستر بر مبتنی کاوي داده ترکیبی سیستم یک از پژوهش این در بنابراین. هسـتند  برخودار بهتري عملکرد و دقت از سـاده 

 هايروش از و ژنتیک الگوریتم از استفاده با پیرسون همبستگی بر مبتنی ویژگی انتخاب آن در که است شده ارائه دیابت بیماري تشخیص
 طبقه رکیبت براي و پایه یادگیري هايسیستم عنوان به پشتیبان بردار ماشین و تصمیم درخت عصبی، شـبکه  مانند متداول بندي طبقه
 از پایه هايسیستم به نسبت پیشنهادي روش شده، انجام هايآزمایش نتایج اساس بر. است شده استفاده شافر – دمپستر تئوري از بندها

 89,58 به % 87,24 از داده مجموعه در دقت. دهد می تشخیص یکدیگر از بهتري دقت با را دیابتی بیماران بوده برخوردار بهتري عملکرد
  .است رسیده %

  .شافر دمپستر تئوري عصبی، شبکه ژنتیک، الگوریتم بیماري، تشخیص دیابت، کلمات کلیدي:
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  . مقدمه1
 هنوز اريبیم این شیوع گستردگی علیرغم که است شده شناخته دنیا حاضر هاي بیماري شـایعترین  از یکی دیابت بیماري

 و تشخیص جهت مختلفی هاي روش که هرچند است نشده شناخته دنیا در آن بردن بین از و کردن کن ریشه منظور به روشی
 نگیرگریبا بیماري این به افراد شدن مبتال دنبال به که عوارضی جمله از. گیرد می قرار استفاده مورد حاضـر  حال در آن کنترل

 اشاره غیره و فکري اختالالت بدن، اعضاي قطع نابینایی، به آن پیشرفته نوع در و قلبی عروق گرفتگی به میتوان شد خواهد آنها
  .نمود

 دیابت به مبتال شخص لوزالمعده نوع این در که انسولین به وابسته نوع دو به میتوان بندي تقسـیم  نظر از را دیابت بیماري
 و تولید هب قادر دیابت به مبتال شخص لوزالمعده آن در که انسولین به وابسته غیر نوع یا و باشـد  نمی انسـولین  ترشـح  به قادر

 اردد وجود دیابت بیماري با رابطه در که اي عمده مشکل. است اندك بسیار بدن در آن جذب میزان اما باشد می انسولین ترشح
 ويالگ انتخاب عدم دلیل به نیز ضــعف این که اســت بیماري این تشــخیص در ضــعف کلی طور به یا و موقع به تشــخیص عدم

 در را دفر هر بتواند که روشی سازي پیاده بنابراین. است استاندارد الگوهاي از مناسب استفاده عدم یا و پزشک توسـط  مناسـب 
 به یماريب این کنترل و پیشـگیري  جهت در مهمی گام میتواند رســاند یاري بیماري این به ابتال عدم یا ابتال صـحیح  تشـخیص 

   .باشد آن ابتدایی مراحل در خصوص
 صینمتخص پزشکی، مدرن تجهیزات و روز هاي فناوري از استفاده و تکنولوژي توسعه و بیولوژیکی هاي پیشـرفت  با امروزه

 ودنب متعدد و اطالعات باالیی حجم دلیل به آنان تحلیل که گردند بیماران مورد در تري دقیق اطالعات آوري جمع به تا قادرند
 ود،خ قدرتمند هاي الگوریتم کمک به کاوي داده هاي تکنولوژي که باشد می جدیدتري فناوري به نیاز و است مشکل ها نمونه

 کیپزش هاي پرونده و بیماري سوابق با مرتبط هاي داده انبوه حجم میان از دانش استخراج. اند یافته دست مهم مسـئله  این به
 اطالعات و گردیده بیماري تسریع و رشد ایجاد بر حاکم قوانین شناسایی به منجر میتواند کاوي، داده  فرآیند از استفاده با افراد

 در حاکم محیطی عوامل به توجه با ها بیماري درمان و بینی پیش ها، بیماري رخداد علل شــناسـایی  منظور؛ به را ارزشـمندي 
 پیشگویانه مدل یک ساخت پزشکی، در کاوي داده پیشـگویی  هاي روش از هدف. دهد قرار سـالمت  حوزه متخصـصـین   اختیار
 دلیل همین به بخشند؛ بهبود را خود درمانی هاي برنامه و تشخیص پیشگیري، هاي روش تا کند می کمک پزشکان به که است
 ستهد و ها بیماري تشخیص و شناسایی براي تکنیکی عنوان به و اسـت  برخوردار باالیی اهمیت از پزشـکی  حوزه در کاوي داده

 می نهاآ در عوارض بروز از جلوگیري و بیماران سریعتر تشـخیص  براي الگوهایی کردن پیدا و بیماري مدیریت در بیماران بندي
 ادهد معرفی مزایاي عنوان به انســانی منابع کاهش و ها هزینه کاهش تشــخیص، دقت افزایش. باشــد بزرگی بسـیار  کمک تواند
  .]1و2[باشد می پزشکی تحلیل و تجزیه در کاوي

 است معنی بدان و است مهم کاوي داده در ها کالس از متناهی تعداد یک به پیچیده هاي داده بندي گروه توانایی همچنین
 وشهاییر از استفاده پزشکی تشخیص زمینه در مثال، براي. ساخت موجود اطالعات اساس بر میتوان را مفیدتر تصمیمگیري که
  .]3[ است ضروري شود، سالم و غیرعادي دادههاي بین تمایز باعث میتواند باال دقت با که

 شده داده نشان همچنین. است شده ارائه پزشکی علم در بیماري مدیریت و تشـخیص  براي مختلفی کاوي داده هاي روش
 یماريب تشخیص در گیري تصمیم بهبود به منجر "دوم نظر" عنوان به کمک با تشخیصی هاي سـیسـتم   از اسـتفاده  که اسـت 
  . ]3[است شده

 صورت به دتوان می که است بندي طبقه سـیستم  چندین از ترکیبی الگوي بندي کالسـه  در شـدید  تحقیقات کنونی تمرکز
 بر غلبه يبرا که کند می ترکیب را بندي طبقه هاي گیري تصمیم اطالعات، سیستم این. شود ساخته متفاوت یا و یکسان مدل

  .]3[است بندي طبقه اساس بر سنتی هاي روش هاي محدودیت
 وانمیت جمله آن از که گردیده ارائه جهان سراسر در بنیادي مشکل این حل منظور به گوناگونی هوشمند هاي روش تاکنون

 ستفادها همچنین و ویژگی استخراج در الگو تشخیص فازي هاي الگوریتم روش از استفاده نیز و تکاملی هاي روش از استفاده به
 تئوري بر مبتنی ترکیبی سیستم یک که اسـت  این بر سـعی  نامه پایان این در. نمود اشـاره  RBF عصـبی  هاي شـبکه  روش از

 بردن باال براي هوشمند سیستم یک ارایه سیستم این طراحی از هدف. شود ارائه دیابت بیماري تشخیص براي  شـافر -دمسـتر 
  .باشد می دیابت بیماري بینی پیش دقت
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  پیشنهاديروش . 2
 زا استفاده با تا شوند می بندي تقسیم آزمایشی و آموزشی هاي داده دسته دو به موجود هاي داده ابتدا پیشنهادي روش در

. گیرد قرار ارزیابی مورد شده ایجاد سیستم آزمایشی هاي داده از استفاده اب و شده ایجاد نظر مورد سیستم آموزشـی  هاي داده
 یاتعمل ژنتیک، الگوریتم از استفاده با ،بعد مرحله در سپس. پذیرد می انجام بعدي مرحله در نیز ها داده سازي نرمال عملیات
 هدف .باشد می موجود هاي ویژگی در موثرتر و بهتر هاي ویژگی انتخاب معنی به ویژگی انتخاب. شود می انجام ویژگی انتخاب

 نهاديپیش سیستم انتها در. باشد می پیشنهادي سیستم دقت افزایش همچنین و حافظه و اجرایی هزینه کاهش عملیات، این از
 از که تاس ترکیبی سیستم یک پیشـنهادي  الگوریتم. گردد می ایجاد پیشـنهادي  الگوریتم و آموزشـی  هاي داده از اسـتفاده  با

 با درنهایت و کرده استفاده) عصبی هاي شبکه پشتیبان، بردار ماشین تصمیم، درخت بندها دسته مانند( تنها بند دسته چندین
  .شد خواهد انجام نتایج ترکیب عملیات شافر، رتدمپس تئوري از استفاده
 نتیکژ الگوریتم. شود می اسـتفاده  موثر هاي ویژگی از اي زیرمجموعه انتخاب منظور به ژنتیک  الگوریتم از تحقیق این در

 و ستا گردیده اقتباس ژنتیک علم از آن اولیه اصول و است تصـادفی  روش یک که باشـد  می تکاملی هاي الگوریتم از اي گونه
 را جو و جست جهت و کند ایجاد و حاصل را شده بهینه تحقیقاتی فضاي تواند می و باشد می بهتر سـازي  بهینه توانایی داراي

  .کند تنظیم خودکار بصورت
  

  
  پیشنهادي روش دیاگرام بلوك:  1 شکل
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  ژنتیک الگوریتم با ها ویژگی انتخاب. 2-1
هاي نامرتبط و همچنین داراي افزونگی است که باعث کاهش یکی از اهداف اصلی در مسئله انتخاب ویژگی حذف ویژگی

هاي در دادههاي موثر اي از ویژگیشود. هدف این مرحله از روش پیشنهادي انتخاب زیرمجموعهبندي میهاي طبقهدقت مدل
بینی کالس هدف منجر شود. در این تحقیق از یک الگوریتم ژنتیک براي انتخاب جرائم اینترنتی است که به حداکثر قابلیت پیش

  هاي مختلف الگوریتم ژنتیک به شرح زیر است.کنیم. بخشها استفاده میویژگی
هاي موثر، تعداد آنها را نیز تشخیص دهد عالوه بر ویژگیهایی که حلبه منظور ایجاد راه ها :حلالف) ساختار نمایش راه
هاي بهینه اي از ویژگیها جهت انتخاب زیر مجموعهساختار کروموزوم 2شود. شکل ها استفاده میاز سیاست طول متغیر ویژگی

  دهد.را نشان می

퐹  ... 퐹  ... 퐹  퐹  

푋  ... 푋  ... 푋  푋  
هاها در مسئله انتخاب ویژگیکروموزوم:  ساختار  2شکل   

 

دهد ها در مجموعه داده را نشان میتعداد کل ویژگی 푀شود جائیکه در نظر گرفته می 푀با مقادیر باینري به طول  퐹بردار 
)푗 = 1,2,… ,푀 در سلول متناظر با هر ویژگی 0و در صورت عدم انتخاب ویژگی عدد  1). در صورت انتخاب یک ویژگی عدد 

  شود. درج می
ه شود. اندازجمعیت اولیه به صورت تصادفی با توجه به ساختار کروموزوم پیشنهادي ایجاد می ب) ایجاد جمعیت اولیه :

   شود.مشخص می 푁جمعیت با توجه به پارامتر ورودي 

م ژنتیک بر اساس له الگوریتتابع ارزیابی یا تابع برازش استفاده شده بوسیج) تابع ارزیابی مبتنی بر همبستگی پیرسون : 
این فرضیه است که یک ویژگی مربوط به میزان زیادي با متغیر(هاي) پاسخ همبسته است و با سایر ویژگی ها در زیر مجموعه 

  ]. همبستگی یک معیار دو جهته از قدرت ارتباط بین دو متغیر است. 4ویژگی ها همبستگی کمتري دارد[
  از تابع برازش زیر براي ارزیابی استفاده می کنیم : مقالهدر این 

)1(  퐹푖푡푛푒푠푠 =
푁푟푐푓

푁 +푁(푁 − 1)푟푓푓
 

میانگین همبستگی  푟̅طبقه و -میانگین همبستگی ویژگی 푟̅ویژگی است،  Nاي شامل زیر مجموعه Sدر این رابطه 
 تواند میزاناند. صورت کسر میویژگی است. این رابطه همبستگی پیرسون است که در آن همه متغیرها همگون شده-ویژگی

اي ویژگی هاي دهد. این تابع مکاشفهتخمین گروهی از افراد را ارائه دهد، و مخرج کسر میزان افزونگی بین آنها را نمایش می
زیرا با یک  شوندباشند. صفات خاصه زاید نیز متمایز میکند زیرا آنها تخمین زننده ضعیفی براي طبقه میینامربوط را بررسی م

وند، شیا چند صفت خاصه دیگر همبستگی باالیی خواهند داشت. بدلیل اینکه صفات خاصه بصورت مستقل در نظر گرفته می
آنچه که در یک مسئله توازن داریم را تشخیص دهد. البته نشان داده تواند صفات خاصه با تعامل قوي مانند این الگوریتم نمی
  ].4تواند صفات خاصه مفید با سطوح متوسطی از تعامل را شناسایی نماید[شده است که می

گر شود. عملدر این تحقیق از روش چرخ رولت براي انتخاب والدین جهت تولید و مثل استفاده می د) عملگرهاي ژنتیکی :
  شوند.جایی بیت اعمال میبراساس روش جابه MRاي و عملگر جهش با احتمال نقطه-براساس روش تک CRا احتمال ترکیب ب
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  : بر اساس تابع ( در مکانیزم چرخ رولت هر یک از کروموزوم ها بسته به میزان مناسب بودنشونانتخاب چرخ رولت
. به عبارت دیگر هر چه یک کروموزوم بهتر باشه احتمال انتخاب شدنش براي دبرازش) احتمال انتخاب شدن رو دارن

یک میزان احتمال محاسبه کرده و سبت خوب بودن یک کروموزوم رو با است. در این روش نتولید نسل بعدي بیشتر 
 خواهد بود. بیشتربراي تولید مثل هر چه این عدد بزرگتر باشه، احتمال انتخاب کروموزوم 

 روش تولید مثل نیز بدین صورت است شود. میعملیات تلفیق در یک نقطه انجام اي : در این روش نقطه-کترکیب ت
صورت  هب فرزندانسپس  گردد.انتخاب می، اي که قرار است تولید مثل از آنجا آغاز گرددنقطه، که ابتدا بصورت تصادفی

  شوند.والد ساخته میهاي از کروموزوم ضربدري
 جهش  شود. عملگرها اثر داده میعملگر جهش بر روي کروموزوم ترکیب،پس از اتمام عمل ی بیت : جایجهش جابه

  کند.جا میها را جابهژن از یک کروموزوم را به طور تصادفی انتخاب نموده و سپس محتواي آن دو جایی بیتجابه
 푚푎푥د نسل ثابت است که با متغیر شرط توقف الگوریتم ژنتیک پیشنهادي تعداه) شرط توقف و جمعیت نسل بعد : 
  شود. به عنوان ورودي الگوریتم درنظر گرفته می

  
  شافر-بندي ترکیبی مبتنی بر دمپسترطبقه. 2-2

کنیم. خروجی این سه استفاده می MLPو  SVM ،ID3هاي بندي ترکیبی از الگوریتمبه منظور ارائه یک مدل طبقه
  دهد.فرایند ترکیب را نشان می 3شوند. شکل شافر ترکیب می -دمپستربندي بر اساس نظریه طبقه

 

  شافر -دمپستر: فرایند ترکیب به روش  3شکل 
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 ايباوره بحث درباره با تئوري این. است شده داده بسط شافر توسط و شد معرفی دمپسـتر  توسـط  شـواهد،  ریاضـی  نظریه
 مکک به اما نیستند؛ یکسان مورد پیشامدها در باورها. می باشد اهمیت حائز وضعیت ها، از سیستمی یا و وضعیت یک از موجود

 اوريب براساس شافر-دمستر تئوري. کرد ترکیب و بررسی روش مشابه یک در را وضعیت ها از موجود شواهد میتوان نظریه این
  .می شود مربوط کالسیک احتمال مدل به شاهد تئوري باور ساختار که به طوري می شود؛ نتیجه شواهد از که است

فرضیه  عتبارا در عدم قطعیت نمودن لحاظ با شافر -دمستر. است نایقینی بیان براي قدرتمند ابزار یک شافر -سترپدم تئوري
 بازه هاي و احتمال بازه هاي از پیشامدها احتمال وقوع تعیین براي آن در که نموده ارائه را بیز تئوري از عمومی شکل یک ها،

 -دمستر تئوري از استفاده با. می شود استفاده طبقه ند) چند از خروجی حاصل (مثال چندگانه شواهد مبناي بر قطعیت عدم
 در ولیها دانش عنوان به که می شود استخراج آنها از شواهدي طبقه بندها رفتار به با توجه ابتدا طبقه بندها، ترکیب براي شافر
 ارابز یک عنوان به شافر -دمپستر نظریه .می گیرد قرار استفاده مورد کالس ها از یک هر به الگو درجه عضویت کردن پیدا

 تعدادي ایجنت ترکیب براي را آن از استفاده تحقیقاتی از تالش هاي بسیاري امروز به تا و است شده داده نشان ترکیبی قدرتمند
 از حاصل نتایج) 1983همکارانش( و کرك پاتریک مثال، عنوان به. داده اند نشان صورت جداگانه به طبقه بندي تکنیک هاي از

 ) نظریه2003( پترو و احمدزاده کرده اند، ترکیب هم با را فازي منطق بر مبتنی طبقه بندي و بیزي طبقه بندي شبکه هاي
 روش نیز) 2006 ( کیم و کردند، یانگ اعمال القایی موتور به خطا تشخیص مسأله براي عصبی شبکه روش در را شافر -دمستر

 را شافر-ردمپست روش موفقیت قدرتمند توانایی همچنین آنها و دادند ارائه شافر -دمستر نظریه اساس بر را طبقه بندها ترکیبی
  .بیان کردند متعدد طبقه بندي هاي از شواهد ترکیب در

تخراج ها اسبندها شواهدي از آنرفتار طبقهبندها، ابتدا با توجه به فر براي ترکیب طبقهاش -در استفاده از تئوري دمپستر
واهد گیرد. شهاي الگو مورداستفاده قرار میعنوان دانش اولیه در پیدا کردن درجه عضویت الگو به هر یک از کالسشود که بهمی

ایل هر پروفشود. ماتریس هر کالس مشخص می  و ماتریس کلیشه تصمیم مورد نیاز با توجه به شباهت ماتریس پروفایل نمونه
ن که هر سطر این ماتریس نشاطوريشود بهبندها در مورد آن نمونه تشکیل مینمونه، ماتریسی است که از پاسخ هر یک از طبقه

هاست. این ماتریس براي هر کالس، با توجه به خروجی هاي کالسبندها و هر ستون نماینده یکی از برچسبدهنده یکی از طبقه
 سیماتر، iwگیري کلیشه تصمیم براي کالس عنوان مثال روش شکلگیرد. به هاي آن کالس شکل مینهبندها براي نموطبقه

iDTصورت زیر است.، به  
و با توجه به بردار خروجی  شدهاعمالها مشخص است، به سیستم مرکب هاي کالسی آنهاي آموزشی را که برچسبنمونه

هستند جدا شده  iwهایی که مربوط به کالس شود. در مرحله بعد، تمامی ماتریسهاي پروفایل محاسبه میبندها، ماتریسطبقه
توان الگوریتم طور خالصه میشود.   بهمحاسبه می iwهاي نظیر به نظیر ماتریس کلیشه تصمیم کالس و با میانگیري از درایه
  صورت زیر بیان کرد:شافر را در این حالت به-روش ترکیب دمپستر

ی بین این دو ماتریس محاسبه کینزدباشد.  jwامین سطر ماتریس کلیشه تصمیم براي کالس iبیانگر  iDTد الف) فرض کنی
بند در حقیقت بیانگر شباهت نظر طبقه Φ )(x)شود. محاسبه می i= 1, 2, ..,Lو  j = 1, 2, …, Kبراي  ji(f(x)شود، یعنی می

iD  در مورد الگوي)x به میانگین نظراتش در مورد الگوهاي کالس (jW  .است  
  صورت رابطه زیر است.به Φبراي  شدهارائهیکی از تعاریف 

)2(  Φ (푥) =	
(1 + 퐷푇 − 퐷 (푥) )

∑ (1 + 퐷푇 − 퐷 (푥) )
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 هکيطوربهبیانگر نرم ماتریس است. عبارت مخرج در رابطه فوق براي نرمالیزه کردن مقدار شباهت است  ||.||ب) که در آن 
  برابر یک باشد. ϕ(x)مجموع عناصر هر ستون ماتریس شباهت 

  بندها میزان باور را با استفاده از رابطه زیر به دست آورید.ها و تمام طبقهج) براي تمام کالس

)3(  푏 퐷 (푥) =
푓 (푥).∏ (1 − 푓 (푥))

1 − 푓 (푥){1 − ∏ 1 − 푓 (푥) }
 

  را طبق رابطه زیر محاسبه کنید. jWبه کالس  xد) درجه عضویت الگوي 

)4(  μ (푥) = 푘 푏 퐷 (푥) 						푗 = 1,2,… , 퐾 

  مربوط به نرمالیزاسیون است. بیضردر رابطه فوق  Kاست.  xکالس الگوي  Dµترین مؤلفه بردار اندیس متناظر با بزرگ
 
  سازي شبیه بستر. 2-2

 سازي و آنالیز روش پیشنهادي استفاده شده است. همهبراي پیاده 2017aورژن  MATLANافزار  در این تحقیق از نرم
 انجام bit 64نسخه  10ویندوز  عامل سیستم و GB 8 ، حافظهGHz 2.5فرکانس  با core i7اینتل  پردازنده یک با هاآزمایش

  است.  شده
در روش پیشنهادي از الگوریتم هاي ژنتیک به منظور انجام عملیات انتخاب ویژگی استفاده شده است. پارامترهاي اولیه 

  نشان داده شده است. 1مقداردهی شده در این پیاده سازي در جدول 
  : مقداردهی اولیه الگوریتم تکاملی ژنتیک 1جدول 

  پارامترها  مقادیر
  جمعیت اولیه(تعداد کروموزوم ها)  50
  تکرارهاي برنامه  200
  crossoverنرخ   0,8
 mutationنرخ   0,2

 عملیات انتخاب  چرخ رولت

  
  شده استفاده داده مجموعه بر مروري.  2-3

داده هاي اهپایگ از، بیماري دیابتتشخیص هاي الگوریتم سایر مقایسه تجربی روش پیشنهادي در برابردر این تحقیق براي 
باشد که توسط وینسنت نمونه می 768ویژگی و  8شامل  PIDمجموعه داده  باشد.استفاده شده که  می PIDدیابت  واقعی

تولید شده است. این مجموعه داده در اصل از موسسه ملی دیابت و بیماري هاي گوارشی و  سیگیلیتو در دانشگاه جان هاپکینز
  هاي تشخیصی، مبتال بودن بیمار به دیابت را پیش بینی شود.است و هدف آن این است که براساس اندازه گیريکلیه 

باشند. با سال از کشور هند می 21به طور خاص، تمام بیماران انتخاب شده براي ایجاد این مجموعه داده، زنانی با حداقل 
ساعت  Triceps ،2ز پالسما، فشار خون دیاستولیک، ضخامت ورقه پوستی تعداد دفعات بارداري، غلظت گلوک«ویژگی  8استخراج 

تبدیل به یک پایگاه داده بزرگ  PIDبیمار، مجموعه داده  768از » سرم انسولین، شاخص توده بدن، تابع عملکرد دیابت و سن
 500) و 1یابت مبتال هستند (کالس نمونه به بیماري د 268نمونه موجود در این مجموعه داده،  768در این زمینه شده است. از 

  دهد.اطالعات کاملی از این مجموعه داده را نشان می 2).  جدول 0نمونه این بیماري را ندارند (کالس 
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  PID: مشخصات مجموعه داده  2جدول 
  حداکثر مقدار  حداقل مقدار  نام کوتاه ویژگی  نام ویژگی  شماره ویژگی

  PregCount  0  17  تعداد دفعات بارداري  1
  Glucose  0  199  غلظت گلوکز پالسما  2
  DBP  0  122  فشار خون دیاستولیک  3
  Triceps  Thickness  0  99ضخامت ورقه پوستی   4
  Insulin  0  846  ساعت سرم انسولین 2  5
  BMI  0  67,1  شاخص توده بدن  6
  Pedigree  0,078  2,42  تابع عملکرد دیابت  7
  Age 21  81  سن  8

  
  آزمایش هانتایج و .  2-3

 این. شود یم انجام متغیر رشته طول تکنیک مبناي بر پیشنهادي ژنتیک الگوریتم توسـط  مطلوب هاي ویژگی تعداد تشـخیص 
 الگوریتم دقت نمودار4 شکل در. کند می مشخص نیز را ها ویژگی این بهینه تعداد مطلوب، هاي ویژگی انتخاب بر عالوه تکنیک

 گزارش 200 نسل تعداد با و پیشنهادي روش براي نتایج. است شده داده نشـان  ها ویژگی مختلف تعداد به توجه با پیشـنهادي 
 نشان accuracy معیار بهترین حالت در و سازي بهینه روند طول در مختلف هاي ویژگی تعداد براي دقت محاسبه. شـود  می

  .است شده داده

  
  مختلف هاي ویژگی تعداد با بندي طبقه دقت:  4شکل 

  
  
  

  باشد. می %77,14ویژگی و دقت  4در  PIDبندي پایگاه داده دهد که بهترین دقت طبقهنتایج حاصل از این آزمایش نشان می
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 3جدول رد با توجه به معیارهاي مختلف انتخاب ویژگی بدون و با الگوریتم پیشنهادي طریق از شده تولید بنديبهترین مدل طبقه
نتایج با توجه به . است دسترس قابل شده انتخاب هايویژگی زیر مجموعه جدول این در همچنین. گیردمی قرار مقایسه مورد

  بخش الگوریتم ژنتیک و فرایند انتخاب ویژگی گزارش شده است.
  

  ویژگی انتخاب بدون و با پیشنهادي الگوریتم نتایج:  3جدول
  حالت اجرا    دقت (%) هاي انتخاب شدهویژگی

بارداري، شاخص توده بدن، تابع عملکرد تعداد دفعات 
  دیابت و سن

  بهترین حالت  77,14
  با انتخاب ویژگی

 حالت میانگین  76,90

  هاهمه ویژگی
  بهترین حالت  76,23

  بدون انتخاب ویژگی
 حالت میانگین  75,68

  
نشان داده شده است. همگرایی عملکرد روش پیشنهادي را نسبت  5همگرایی این الگوریتم در مرحله انتخاب ویژگی در شکل 

شود. نمودار گزارش می 200دهد. نتایج براي روش پیشنهادي و با تعداد نسل به تکرار در طول روند اجرا (تکرار نسل) نشان می
  داده شده است.  نشان» دقت«همگرایی در دو حالت میانگین و بهترین براي بخش انتخاب ویژگی با معیار ارزیابی 

در حالت  %76,90با دقت  180براي بهترین حالت و در نسل  %77,14و با دقت  11نتایج، همگرایی الگوریتم را در نسل 
  دهد.میانگین نشان می

  

  
  الگوریتم پیشنهادي در دو بخش انتخاب ویژگی : همگرایی 5شکل 

  
  

کنیم. این مدل در هر فولد دو براي ارزیابی مدل پیشنهادي استفاده می Fold-10همانطور که گفته شد در این تحقیق از 
کند. نتایج در هر فولد بر روي مجموعه داده آموزش ایجاد می %90آزمایش و  %10مجموعه داده آموزشی و آزمایشی را مطابق با 
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 4اي دقت، حساسیت و ویژگی در جدولشود. این نتایج در قالب معیارهآزمایش براي به دست آوردن نتایج عملکرد اعمال می
  نشان داده شده است.

  
  پیشنهادي در روش fold-10: نتایج اعمال  4جدول 

  ویژگی (%)  حساسیت (%)  دقت (%)  شماره فولد  ویژگی (%)  حساسیت (%)  دقت (%)  شماره فولد
1  90,37  83,49  100,0  6  92,05  88,45  100,0  
2  88,78  81,89  100,0  7  91,65  87,44  100,0  
3  89,07  82,34  100,0  8  89,10  83,48  100,0  
4  83,33  79,34  100,0  9  89,10  83,00  100,0  
5  87,09  84,11  100,0  10  92,33  91,64  100,0  

  
 %100و  %83,81دهد. نتایج میانگین براي حساسیت و ویژگی به ترتیب نشان می %89,58فود  10نتایج دقت میانگین را در 

  باشد. می
بندي استاندارد و محبوب هستند. در آزمایشی دیگر نتایج این سه سه مدل طبقه MLPو  SVM ،ID3هاي الگوریتم
شافر) بررسی شده  بند با دمپستراجرا شده و در مقایسه با روش پیشنهادي (ترکیب این سه طبقه MATLABالگوریتم در 

  ارش شده است. براي معیارهاي مختلف گز 6است. نتایج این بررسی در شکل 

  
 MLP و SVM، ID3 کالسیک بندهاي طبقه با پیشنهادي روش عملکرد مقایسه:  6 شکل

 یویژگ و حساسیت دقت، معیارهاي در کالسیک بندي طبقه هاي روش از پیشنهادي روش که است واضح آمده بدست نتایج از
  .است برتر

  
 الگوریتم و سوگنو فازي استنتاج سیستم ترکیب برابر دو الگوریتماي را در به منظور بررسـی عملکرد روش پیشـنهادي مقایسـه   

 مدل یک روشالگوریتم و  SF-FA(  [Sahebi and Ebrahimi, 2015]( دیابت بیماري تشخیص بهبود براي تاب شب کرم
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 FPSO  [Shirali et al,2017]  دیابت بیماري تشــخیص براي شــده اصــالح ذرات ســازي بهینه بر مبتنی فازي بندي طبقه
نشان داده شده  5براي معیارهاي مختلف به صورت میانگین در جدول  Fold-10انجام شـده اسـت. نتایج با توجه به میانگین   

  است.
  

  FPSOو  SF-FA هاي : مقایسه عملکرد روش پیشنهادي با روش 5جدول 
  ویژگی (%)  حساسیت (%)  دقت (%)  هاالگوریتم

SF-FA  87,24  84,33  88,50  
FPSO  85,19  84,20  86,39  

  100,0  83,81  89,58  روش پیشنهادي
  

  
  
  
  گیري. نتیجه3

در این مقاله هدف ، بهبود دقت تشــخیص بیماري دیابت با اســتفاده از یک مدل ترکیبی می باشــد. در این روش به کمک 
ایج شبیه دقیق تري تولید گردد. از نت تئوري دمپستر شافر نتایج حاصل از الگوریتم هاي طبقه بندي با هم ترکیب شده تا نتایج

ــنهادي  هســازي می توان به این نتیج ــید که  روش پیش در مقایســه با روش هاي مقایســه اي توانایی بهتري برخوردار می رس
باشـد.در مجموع روش پیشـنهادي که بر اسـاس قانون ترکیب دمپستر شافر بنا شده نتایج کارآمدي را براي طبقه بندي نمونه    

ــعف و قوت خود می باشــد و هیچ کدام نمی تواند  هاي دیا بتی ارائه نموده اســت.با توجه به این که هر طبقه بند داراي نقاط ض
ــه طبقه بند   mlpو svmو ID3داده ها را بدون هیچ خطایی طبقه بندي کنند بنابراین مدل ترکیبی باعث تلفیق نتایج هر سـ

ر یک ابزار قوي براي ترکیب است که تصمیم نهایی بر اساس تلفیق اطالعات شاف –می شود و با توجه به این که تئوري دمپستر 
بدسـت آمده از طبقه بندها تو لید می شـود بنابراین روش پیشنهادي با در نظر گرفتن تضاد و همسو بودن شواهد و ترکیب بر   

 و ي دیابت را بهبود دهد.شــافر توانســته در مقایســه با روش هاي مقایســه اي دقت تشــخیص بیمار –اســاس تئوري دمپســتر 
 باعث PID  دیابت داده مجموعه در موثر هاي ویژگی انتخاب براي متغیر رشــته طول با ژنتیک الگوریتم از اســتفادههمچنین 

   .شود می بیماري این دقت افزایش
ــتفادهدر کارهاي آتی ، می توان  ــته و اکثریت راي نظیر بندها طبقه ترکیب هاي روش دیگر از کرد اس  و هیافت تعمیم پش

  .ثرمو هاي ویژگی انتخاب براي ژنتیک الگوریتم در فیتنس محاسبه براي ها روش سایر از استفادهو  .حاضر روش با آن مقایسه
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Abstract. Today, physicians mostly diagnose diabetes by relying on 
their experiences and knowledge and complicated and time-consuming 
experiments. Nonetheless, human errors are inevitable. A hybrid 
method is presented in the current study to diagnose diabetes because 
one of the main problems regarding this disease is lack of timely and 
correct diagnosis. The present study aims at presenting a mechanism to 
improve the accuracy of diabetes diagnosis. This mechanism is 
conducted based on the PID dataset analysis using data mining systems. 
According to studies, it is proved that hybrid learning systems are more 
accurate and outperform simple systems. Therefore, a hybrid data 
mining system based on Dempster-Shafer was presented in this study 
to diagnose diabetes, in which property selection is done based on 
Pearson’s correlation and using the genetic algorithm. Common 
classification methods such as the neural network, decision tree and 
support vector machine were used as basic learning systems and 
Dempster-Shafer theory was used to combine the classifications. 
According to the experiments, the proposed method outperformed the 
basic systems and diagnosed diabetic patients at a higher accuracy. The 
dataset accuracy reached 89.58% from 87.24%. 

 
Keywords: diabetes, diagnosis, genetic algorithm, neural network, 
Dempster-Shafer theory 
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