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  هامعرفی داده -1
 StatlogوPima Indians Diabetic، Irisدر این پروژه سه دسته داده مختلف شامل مجموعه هاي 

Heart .مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته اند   

  استخراج ویژگی -2
به منظور ارزیابی روش استخراج ویژگی تمامی روش هاي کالس بندي یکبار با استفاده از داده هاي خام و  

  مورد ارزیابی قرار گرفته است.  PCAیکبار با استفاده از روش استخراج ویژگی 



 

 

  کالس بندي داده ها -3
را هر مجموعه  fold cross validation-10به منظور انجام کالس بندي داده هاي فوق با استفاده از روش 

قسمت به عنوان داده آموزش و از یک قسمت باقی مانده به عنوان  9شده و در هر اجرا از قسمت تقسیم  10به 
  داده آزمون استفاده شده است.

نتایج حاصل از دسته بندي داده با استفاده از روش این بخش شامل دو زیر بخش می باشد. در زیر بخش اول 
مجموعه داده ها می باشد  مستقل نشان داده شده است. نتایج طبق یک اجراي ROCدر نمودار تلف هاي مخ

  داده طبق روش هاي استخراج ویژگی دو بار مورد ارزیابی قرار گرفته است.و هر مجموعه 

اجراي مستقل انجام شده و نتایج در  10در زیر بخش دوم براي هر مجموعه داده با استفاده از هر روش تعداد 
جدول مربوط به داده  3جدول (  6در کل جدول به صورت مجزا براي هر مجموعه داده گزارش شده است. 

اي هر روش شامل میانگین ) گزارش شده است. موارد مورد بررسی برPCAجدول مربوط به روش  3هاي خام و 
 Specificity، معیار F1 Score، معیار MCCاجرا، انحراف معیار استاندارد، معیار  10دقت کالس بندي در 

  می باشد. همچنین متوسط زمان اجراي هر روش در جدول گزارش شده است. Sensitivityو معیار 

  روش هاي کالس بندي 3-1

 KNNروش  3-1-1
از دسته بندي سه مجموعه داده با استفاده از روش نزدیکترین همسایگی با تعداد  حاصلنتایج در اینجا 

  نشان داده شده است.  ROCدر نمودار  1همسایگی 

  استفاده از داده هاي خام – 1NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 1( شکل



 

 

 

  استفاده از داده هاي خام – 1NNبا استفاده از روش  Irisاز دسته بندي داده  ROCنمودار ): 9شکل (

 

 استفاده از داده هاي خام – 1NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 16شکل (



 

 

 

 PCAاز روش استفاده  – 1NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 24( شکل

 

 

 PCAاز روش استفاده  – 1NNبا استفاده از روش  Irisدسته بندي داده  ROCنمودار  ):32( شکل



 

 

 

 

 PCAاستفاده از روش  – 1NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 39شکل (

 



 

 

در اینجا نتایج حاصل از دسته بندي سه مجموعه داده با استفاده از روش نزدیکترین همسایگی با تعداد 
  نشان داده شده است.  ROCدر نمودار  3همسایگی 

  استفاده از داده هاي خام – 3NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 2( شکل

 

 

  استفاده از داده هاي خام – 3NNبا استفاده از روش  Irisاز دسته بندي داده  ROCمودار ن): 10شکل (



 

 

 

 استفاده از داده هاي خام – 3NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 17شکل (

 

 

 PCAاز روش استفاده  – 3NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 25( شکل



 

 

 

 PCAاز روش استفاده  – 3NNبا استفاده از روش  Irisدسته بندي داده  ROCنمودار  ):33( شکل

 

 

 PCAاستفاده از روش  – 3NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 40شکل (



 

 

 

در اینجا نتایج حاصل از دسته بندي سه مجموعه داده با استفاده از روش نزدیکترین همسایگی با تعداد 
  نشان داده شده است.  ROCدر نمودار  5همسایگی 

  استفاده از داده هاي خام – 5NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 3( شکل

 



 

 

  استفاده از داده هاي خام –5NNبا استفاده از روش  Irisاز دسته بندي داده  ROCنمودار ): 11شکل (

 

 

 استفاده از داده هاي خام – 5NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 18شکل (

 



 

 

 PCAاز روش استفاده  – 5NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 26( شکل

 

 

 PCAاز روش استفاده  – 5NNبا استفاده از روش  Irisدسته بندي داده  ROCنمودار  ):34( شکل

 



 

 

 PCAاستفاده از روش  – 5NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 41شکل (

 

 

 DW-KNNروش  3-1-2
ا ب وزن دار نتایج حاصل از دسته بندي سه مجموعه داده با استفاده از روش نزدیکترین همسایگیدر اینجا 

  نشان داده شده است.  ROCدر نمودار  3تعداد همسایگی 

استفاده از داده  – DW-3NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 41شکل 
  هاي خام



 

 

 

  استفاده از داده هاي خام – DW-3NNبا استفاده از روش  Irisاز دسته بندي داده  ROCنمودار ): 12شکل (

 

 استفاده از داده هاي خام – DW-3NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 19شکل (



 

 

 

از روش استفاده  – DW-3NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 27( شکل
PCA 

 

 PCAاز روش استفاده  – DW-3NNبا استفاده از روش  Irisدسته بندي داده  ROCنمودار  ):35( شکل



 

 

 

 PCAاستفاده از روش  – DW-3NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 42شکل (

 

در اینجا نتایج حاصل از دسته بندي سه مجموعه داده با استفاده از روش نزدیکترین همسایگی وزن دار با 
  نشان داده شده است.  ROCدر نمودار  5تعداد همسایگی 



 

 

استفاده از داده  – DW-5NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 51شکل 
  هاي خام

 

 

  استفاده از داده هاي خام – DW-5NNبا استفاده از روش  Irisاز دسته بندي داده  ROCنمودار ): 13شکل (

 



 

 

 استفاده از داده هاي خام – DW-5NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 20شکل (

 

از روش استفاده  – DW-5NNبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 28( شکل
PCA 

 

 PCAاز روش استفاده  – DW-5NNبا استفاده از روش  Irisدسته بندي داده  ROCنمودار  ):36( شکل



 

 

 

 PCAاستفاده از روش  – DW-5NNبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 43شکل (

 

 RBFروش  3-1-3
  



 

 

در اینجا نتایج حاصل از دسته بندي سه مجموعه داده با استفاده از روش شبکه عصبی پایه شعاعی بدون 
  نشان داده شده است.  ROCدر نمودار  Toolboxاستفاده از 

  استفاده از داده هاي خام –RBFبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 61شکل 

 

  استفاده از داده هاي خام –RBFبا استفاده از روش  Irisاز دسته بندي داده  ROCنمودار ): 14شکل (

 



 

 

 

 استفاده از داده هاي خام – RBFبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 21شکل (

 

 

 PCAاز روش استفاده  – RBFبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROCنمودار ): 29( شکل



 

 

 

 

 PCAاز روش استفاده  – RBFبا استفاده از روش  Irisدسته بندي داده  ROCنمودار  ):37(

 

 PCAاستفاده از روش  – RBFبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 44شکل (



 

 

 

 

در اینجا نتایج حاصل از دسته بندي سه مجموعه داده با استفاده از روش شبکه عصبی پایه شعاعی با استفاده 
  نشان داده شده است.  ROCدر نمودار  Toolboxاز 

استفاده از داده هاي  – NEWRBبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROC): نمودار 71شکل 
 خام



 

 

 

 استفاده از داده هاي خام – NEWRB با استفاده از روش Irisاز دسته بندي داده  ROC): نمودار 15شکل (

 

 استفاده از داده هاي خام – NEWRBبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 22شکل (



 

 

 

استفاده از روش  – NEWRBبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROC): نمودار 30شکل (
PCA 

 

 PCAاستفاده از روش  – NEWRBبا استفاده از روش  Irisدسته بندي داده  ROC): نمودار 38شکل (



 

 

 

 PCAاستفاده از روش  – NEWRBبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 45شکل (

 



 

 

 SVMروش  3-1-4
در اینجا نتایج حاصل از دسته بندي سه مجموعه داده با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان در نمودار 

ROC  .نشان داده شده است  

 استفاده از داده هاي خام –SVMبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROC): نمودار 81شکل 

 

 

 استفاده از داده هاي خام – SVMبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 23شکل (



 

 

 

 PCAاستفاده از روش  – SVMبا استفاده از روش  Pima Indians Diabeticدسته بندي داده  ROC): نمودار 31شکل (

 

 PCAاستفاده از روش  – SVMبا استفاده از روش  Statlog Heartدسته بندي داده  ROC): نمودار 46شکل (



 

 

 

 

  نتایج 3-2

اجراي مستقل انجام شده و نتایج در  10در این بخش براي هر مجموعه داده با استفاده از هر روش تعداد 
اجرا،  10در جدول به صورت مجزا براي هر مجموعه داده گزارش شده است. موارد مورد بررسی براي هر روش 

میانگین ، F1 Scoreمعیار میانگین ، MCCمعیار میانگین انحراف معیار استاندارد،  شامل میانگین دقت،
می باشد. همچنین متوسط زمان اجراي هر روش در  Sensitivityمعیار میانگین و  Specificityمعیار 

  جدول گزارش شده است.

استفاده از داده  –از روش هاي مختلف  با استفاده Pima Indians Diabetic): نتایج حاصل از دسته بندي داده 1جدول (
  هاي خام

Time(s)  Sensitivity  Specificity  F1  MCC  STD  Mean  Method 

0.038  0.52  0.79  0.54  0.63  0.032  0.70  1NN  

0.011  0.57  0.83  0.60  0.76  0.045  0.74  3NN  

0.010  0.58  0.83  0.61  0.77  0.042  0.74  5NN  

0.019  0.56  0.78  0.57  0.66  0.038  0.70  DW-3NN  

0.018  0.54  0.76  0.54  0.60  0.035  0.68  DW-5NN  



 

 

0  0.89  0.27  0.55  0.34  0.028  0.49  RBF  

1.1269  0.98  0.15  0.55  0.31  0.021  0.44  NEWRB  

1.6760  0.70  0.78  0.66  0.80  0.037  0.75  SVM 

 

  استفاده از داده هاي خام –با استفاده از روش هاي مختلف  Iris): نتایج حاصل از دسته بندي داده 2جدول (

Time(s)  Worst  Best STD  Mean  Method 

0.030  1.0  1  0  1.0  1NN  

0.005  1.0  1  0  1.0  3NN  

0.004  1.0  1  0  1.0  5NN  

0.005  1.0  1  0  1.0  DW-3NN  

0.006  1.0  1  0  1.0  DW-5NN  

0  0.52  1  0.16  0.52  RBF  

0.312  0.5  1  0.19  0.5  NEWRB  

 

  استفاده از داده هاي خام –با استفاده از روش هاي مختلف  Statlog Heart): نتایج حاصل از دسته بندي داده 3جدول (

Time(s)  Sensitivity  Specificity  F1  MCC  STD  Mean  Method 

0.042  0.75  0.78  0.74  0.76  0.079  0.77  1NN  

0.006  0.75  0.80  0.75  0.79  0.061  0.78  3NN  

0.005  0.77  0.82  0.77  0.83  0.046  0.80  5NN  

0.009  0.75  0.78  0.74  0.77  0.079  0.77  DW-3NN  

0.008  0.70  0.73  0.68  0.67  0.095  0.71  DW-5NN  

0  0.95  0.37  0.69  0.47  0.085  0.62  RBF  

0.397  1.00  0.13  0.64  NaN  0.046  0.51  NEWRB  

0.512  0.80  0.85  0.81  0.88  0.043  0.83  SVM 

  



 

 

از روش استفاده  –با استفاده از روش هاي مختلف  Pima Indians Diabetic): نتایج حاصل از دسته بندي داده 4جدول (
PCA 

Time(s)  Sensitivity  Specificity  F1  MCC  STD  Mean  Method 

0.042  0.52  0.75  0.53  0.57  0.057  0.67  1NN  

0.006  0.47  0.81  0.52  0.61  0.040  0.69  3NN  

0.005  0.45  0.85  0.52  0.65  0.028  0.71  5NN  

0.008  0.51  0.75  0.51  0.54  0.052  0.66  DW-3NN  

0.008  0.49  0.78  0.52  0.58  0.052  0.68  DW-5NN  

0  0.71  0.38  0.50  0.28  0.053  0.50  RBF  

1.507  0.97  0.13  0.54  0.26  0.035  0.42  NEWRB  

1.958  0.70  0.79  0.67  0.81  0.059  0.76  SVM 

  

 PCAاز روش استفاده  –با استفاده از روش هاي مختلف  Iris): نتایج حاصل از دسته بندي داده 5(جدول 

Time(s)  Worst  Best  STD  Mean  Method 

0.033  1.0 1 0  1.0  1NN  

0.007  1.0 1 0  1.0  3NN  

0.008  1.0 1 0  1.0  5NN  

0.008  1.0 1 0  1.0  DW-3NN  

0.008  1.0 1 0  1.0  DW-5NN  

0  0.46 1 0.28  0.46  RBF  

0.972  0.38 1 0.17  0.38  NEWRB  

  

 PCAاز روش استفاده  –با استفاده از روش هاي مختلف  Statlog Heart): نتایج حاصل از دسته بندي داده 6جدول (

Time(s)  Sensitivity  Specificity  F1  MCC  STD  Mean  Method 

0.040  0.67  0.72  0.65  0.60  0.12  0.70  1NN  



 

 

0.007  0.69  0.74  0.68  0.65  0.12  0.71  3NN  

0.005  0.69  0.74  0.68  0.67  0.11  0.72  5NN  

0.008  0.62  0.70  0.62  0.56  0.08  0.66  DW-3NN  

0.010  0.65  0.69  0.63  0.58  0.08  0.67  DW-5NN  

0  0.94  0.34  0.68  0.43  0.07  0.60  RBF  

2.707  0.99  0.15  0.65  NaN  0.06  0.52  NEWRB  

0.57  0.80  0.85  0.80  0.86  0.05  0.82  SVM 

  

 

 


