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است Krishnaiah .و همکاران [ ]7از ترکیب سیستمهای
فازی و الگوریتم دستهبندی -kنزدیکترین همسایه استفاده
نموده است .میهمی و همکاران مطالعهای تحت عنوان "طراحی
یک سیستم خبره جهت شناسایی بیماریهای قلبی با استفاده از
الگوریتم فازی" انجام دادند و با کمک منطق فازی و با در نظر
گرفتن ریسک فاکتورهای تأثیرگذار به پیشبینی بیماری قلبی
پرداختند [ .]5در این سیستم ،معیارهایی که برای تشخیص
بیماریهای قلبی توسط پزشک استفاده میشود به عنوان قوانین
طراحی شده سیستم ،جهت تصمیمگیری به سیستم داده شده و
در مرحله بعد ،این قوانین روی ریسک فاکتورها اعمال میشود.
 Suganyaو  Tamije Selvyجهت حذف دادههای
غیرقطعی ،از سیستم فازی استفاده نمودند و یک رویکرد کارآمد
برای استخراج الگوها از انبار دادههای بیماران قلبی برای
پیشبینی از حمله قلبی معرفی کردهاند [ .]9در مطالعه انجام شده
توسط خسروانیان و آیت به منظور پیشبینی بیماری عروق
کرونری قلب از شبکه عصبی استفاده شده است .آنها در مطالعه
خود نشان دادهاند که شبکههای عصبی احتمالی ،بهتر و قویتر
از سایر شبکههای عصبی در تشخیص بیماری عمل کردهاند
[.]22
هدف از انجام تحقیق حاضر ،طراحی سیستم هوشمند به کمک
کامپیوتر جهت تشخیص فرد مبتال به بیماری قلبی توسط سیستم
فازی و الگوریتم ماشین پشتیبان است که در نهایت سیستم
کامپیوتری تشخیص دهد که که فرد به بیماری قلبی مبتال است
یا خیر؟
روش
این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد .در این بخش از کار
که به عنوان روش کار و پیادهسازی شناخته میشود سعی شده
با ارائه یک الگوریتم مناسب و اجرای آن بر روی دادهها هرچه
بهتر افراد مبتال به بیماری قلبی را تشخیص دهد .در ادامه
فلوچارت الگوریتم پیشنهادی آمده است و به شرح مراحل پرداخته
شده است (شکل .)2
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مقدمه
بیماریهای قلبی از شایعترین بیماریهای مزمن و علت مرگ
بزرگساالن در سراسر دنیا میباشد .وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اعالم نموده است که  11تا  15درصد مرگ و
میرها در کشور ناشی از بیماریهای قلبی  -عروقی است و ایران
باالترین آمار مرگ قلبی در جهان را دارا میباشد [ .]2،1تغییر در
سبک زندگی مردم باعث افزایش شیوع بیماریهای قلبی در
ایران است .شواهد موجود در تغییر سبک زندگی مردم نشان
میدهد که شیوع بیماری قلبی -عروقی در ایران رو به افزایش
است .تخمین زده میشود که در سال  ،1212مرگ و میر ناشی
از این بیماریها به  18میلیون نفر افزایش یابد [.]1
عوامل بسیاری در ایجاد ،پیشرفت و شدت بیماریهای قلبی
تأثیر دارند .این عوامل را میتوان به  6دسته تقسیمبندی نمود
که عبارتاند از :عوامل زیستی و محیطی (مانند سن ،جنسیت و
استرس) ،عادات زندگی (مانند ورزش ،تغذیه ،رعایت اصول
بهداشتی) ،عوامل خطر (مثل مصرف دخانیات ،باالبودن سطح
کلسترول خون ،چاقی مفرط) ،بیماریهای زمینهای (مثل بیماری
ریوی انسدادی مزمن ،عفونت ،بیماری کلیوی مزمن ،کم خونی،
آرتریت) ،عوامل روحی و شخصیتی (مثل خلق ،مهارتهای
تطابقی ،خودکارآمدی) و عوامل اجتماعی (مانند طبقه اجتماعی،
داشتن خانواده و برخورداری از حمایت آنها) [ .]4این علل به
عنوان فاکتورهای خطر برای پیشبینی بیماری قلبی محسوب
میشوند .بیشترین نوع معمول از بیماریهای قلبی ،بیماری
مادرزادی قلبی ،نارسایی قلبی ،فشارخون باال ،کاردیومیوپاتی،
بیماری روماتیسمی قلب ،تنگی ریوی و عروق کرونر بیماری
عروق است .اگر عملکرد قلب به درستی انجام نشود و هر کدام
از ناراحتیهای قلبی بروز داده شود به بخشهای دیگر بدن نیز
تأثیر میگذارد و بنابراین الزم است که این بیماری سریع
تشخیص داده شود [.]8
در سالهای گذشته ،پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام شده
است Banu .و  Jamalaدر [ ]6از الگوریتم خوشهبندی فازی
 c-meansجهت خوشهبنـدی بیـماری قـلـبی استفاده شـده

محمودي

بهار  ،9316دوره چهارم ،شماره اول
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کالس هدف نمونه ورودی

شکل  :9فلوچارت مدل پيشنهادي

تبدیل دادههای حقیقی به مقادیر فازی
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در فرآیند تصمیمگیری برای تسهیل و درک بهتر کاربر از سطح
مقدار یک صفت نسبت به دامنه مقادیر آن صفت ،میتوان اعداد
حقیقی را به مقادیر زبانی تبدیل کرد .در این صورت کاربر درک
شفافتری از سطح مقدار یک صفت نسبت به دامنه مقادیر آن
صفت خواهد داشت .در حقیقت بیان مقدار خصیصهها به صورت
مقادیر فازی به کاربر کمک میکند تا بدون توجه به مقادیر دامنه
متغیر ،به صورت تقریبی در مورد مقدار آن قضاوت کند .سادهترین
روش برای تبدیل اعداد حقیقی به مقادیر فازی ،استفاده از نظرات
فرد خبره است .این روش همیشه مقدور نیست ،چرا که فرد خبره

همیشه در دسترس نیست و ضریب اشتباهات نیز افزایش مییابد.
روش دیگر استفاده از توابع عضویت میباشد .توابع عضویت
متعددی از جمله توابع عضویت مثلثی و ذوزنقهای وجود دارند که
در اینجا از توابع عضویت مثلثی استفاده شده است.
در توابع عضویت مثلثی ،دامنه هر متغیر (ویژگی) ورودی ( )Aبه
 Kبازه مثلثی منظم تقسیم میشود و هر بازه نشاندهنده یک
مقدار زبانی است .این مقادیر زبانی عبارتاند ازvery low :
) )high (h ،medium (m) ،low (l) ،(vlو very
)high (vh؛ بنابراین در این پژوهش مقدار  Kبرابر  8در نظر
گرفته شده است (شکل .)1

محمودي
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شکل  :2تابع عضویت فازي استفاده شده براي هر ویژگی

برای نمایش هر متغیر ورودی به  22نقطه عضویت ،... ،zi2 ،zi1
 ،zi11نیاز میباشد ،به طوری که  zi1و  zi11به ترتیب کمترین و
بیشترین مقدار در هر متغیر ورودی است و بقیه نقاط در فواصل
مساوی از هم قرار دارند.
در اینجا برای نمایش توابع عضویت هر ویژگی ) 𝑗𝑖𝑥𝑓𝑚( به
شماره ضلع متغیر زبانی مربوطه نیاز است .اگر  Aiکمتر یا مساوی
با  zi2باشد ،مقدار تابع عضویت آن ویژگی ( )Pبرابر  2میشود.
اگر  Aiکمتر یا مساوی با  zi3باشد ،مقدار تابع عضویت آن
ویژگی ،برابر  1شده و ،..در نهایت اگر  Aiکمتر یا مساوی با zi11
باشد ،مقدار تابع عضویت آن 22 ،میشود؛ بنابراین مقدار تابع
عضویت اولین ویژگی یکی از مقادیر  2تا  22میباشد .به همین
صورت این مقدار برای تمامی ویژگیهای دادهها محاسبه شده و
همه دادهها به مقادیر فازی آن تبدیل میگردد.
در ادامه جهت محاسبه کالس هر داده جدید ،یک سطر داده
تست با تمام سطرهای دادههای آموزش مقایسه میشود و توابع
()1

عضویت جدیدی را محاسبه مینماید .بدین صورت که مقدار
تابع عضویت اولین ویژگی داده تست )  (𝑚𝑓𝑡11که در مرحله
قبل محاسبه شده را با مقدار تابع عضویت ویژگی اول از اولین
داده آموزش )  (𝑚𝑓𝑙11مقایسه میکند و مقدار مشابهت را به
عنوان یک مقدار عضویت بین  2تا  2ثبت مینماید) .(𝑆𝑙11 ,𝑡11
این تابع روی دومین ویژگی داده تست و دومین ویژگی همان
داده آموزش تا آخرین ویژگی داده تست و آموزش تکرار میشود.
مقدار مشابهت بین ویژگی  jام از  iامین داده آموزش ) 𝑗𝑖𝑙( با
ویژگی  qام از  pامین داده تست) 𝑞𝑝𝑡( از رابطه  2محاسبه
میگردد.
)(2

𝑞𝑝𝑡𝑓𝑚 𝑚𝑓𝑙𝑖𝑗 −
𝑚𝑓𝑡𝑝𝑞 −10

= ) 𝑞𝑝𝑡 𝑆 (𝑙𝑖𝑗 ,

مقدار شباهت نهایی کل مشخصات سطر  2آموزش با سطر 2
تست به صورت یک تابع عضویت بین  2تا  2به شکل زیر
محاسبه میشود (رابطه .)1

] 𝑚𝑀𝑓(𝑙1 , 𝑡1 ) = min[𝑆𝑙11 ,𝑡11 , 𝑆𝑙12 ,𝑡12 , 𝑆𝑙13,𝑡13 , … , 𝑆𝑙1𝑚,𝑡1

}]) 𝑂𝑢𝑡𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑡1 = 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 {𝑀𝑎𝑥𝑖=1 𝑡𝑜 𝑛 [𝑀𝑓(𝑙𝑖 , 𝑡1

که در آن  ،nتعداد کل دادههای آموزشی میباشد.
به همین صورت خروجی مربوط به کلیه دادههای تست محاسبه میشود (رابطه .)4
}]) 𝑗𝑡 = 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 {𝑀𝑎𝑥𝑖=1 𝑡𝑜 𝑛 [𝑀𝑓(𝑙𝑖 ,
()4

4
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که در آن  mتعداد ویژگیهای هر داده است.
بدین ترتیب )  𝑀𝑓(𝑙𝑖=1:𝑛 , 𝑡1که بیان کننده همه مشابهتها
است را برای کلیه دادههای آموزش باید محاسبه نمود.
()1

خروجی مربوط به کالس اولین داده تست ،کالس داده آموزشی
است که بیشترین مشابهت را دارد (رابطه .)1
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الگوریتم ماشين بردار پشتيبان
ماشینهای بردار پشتیبانی ()Support Vector Machine
SVMها از دقیقترین و نیرومندترین الگوریتمهای دادهکاوی
به شمار میروند .ماشینهای بردار پشتیبان ،در ابتدا توسط
 Vapnikدر دهه  92میالدی توسعه داده شدند].[22
SVMها به خانوادهای از مدلهای خطی تعمیمیافته تعلق
دارند .در این خانواده از مدلها ،بر اساس مقدار مربوط به ترکیب
خطی خصیصهها تصمیماتی در مورد دستهبندی و رگرسیون
اتخاذ میشود .همچنین ،گفته میشود که ماشینهای بردار
پشتیبان به روشهای کرنل تعلق دارند.
SVMها ،عالوه بر دارا بودن یک شالوده ریاضیاتی منسجم در
تئوری یادگیری آماری ،عملکرد بسیار خوب و موفقیتآمیزی را
در کاربردهای عملی و واقعی از خود به نمایش گذاشتهاند.
هدف ماشینهای بردار پشتیبان دستهبندی دودویی با پیدا کردن
بهترین خط از میان خطوط جداکننده با بیشینه نمودن حاشیه
میباشد و تنها در زمانی که دادهها دو دسته باشند میتوان از این
روش استفاده نمود ،زیرا در کل بهصورت دودویی عمل نموده و
قابلیت دستهبندی به دو گروه را دارد.
به همین منظور در ادامه روش پیشنهادی از الگوریتم جستجوی
هارمونی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان جهت دستهبندی
دادهها استفاده میشود .بدین صورت که ابتدا دادهها به سه دسته
داده آموزش ،تست و صحت تقسیم شده و با استفاده از این دادهها
و تکرار الگوریتم هارمونی ،ماشین بردار پشتیبان آموزش میبیند
و سپس به دستهبندی دادهها میپردازد.
در ادامه مراحل باال مورد بررسی قرار میگیرد:
 -9توليد جمعيت اوليه با مقادیر تصادفی

 -2محاسبه تابع برازندگی برحسب ميزان صحت دسته-
بندي دادههاي  validationبراي هرجمعيت

در این مرحله میزان برازندگی هرجمعیت به کمک الگوریتم
 SVMارزیابی میشود .بدین صورت که به کمک هر کدام از
جمعیتها و کالسهای نظیر آنها ،آموزش داده میشود و با
کمک دادههای  validationمشخص میگردد که چه میزان
از نمونهها بر اساس تابع هدف درست دستهبندی شدهاند؛ این

میزان ،دقت  SVMرا مشخص میکند و این دقت همان مقدار
تابع برازندگی است.
 -3عملگر ()Harmony Memory Considering Rate
 HMCRو (PAR )Pitch Adjusting Rate

برای انجام عمل باز ترکیب دو جمعیتی را که دارای بهترین میزان
برازندگی میباشند را به عنوان والد در نظر گرفته شده سپس
فرزندان دو جمعیت را از نقطه برش (تعداد فرزندان) در دو جمعیت
جا به جا مینماید.
در عملگر جهش ( )PARکه با احتمال αصورت میپذیرد ،بدین
گونه عمل میگردد که شماره کالس یک فرد را با شماره کالس
دیگری از مجموعه کالسها تعویض میشود.
 -4توقف الگوریتم

مجموعه فضای جمعیت را تا بدان جا بهروز نموده که یا میزان
دقت از یک حد آستانه مطلوب بیشتر شود و یا به تعداد تکرار
مشخص برسد .در الگوریتم پیشنهادی ،از تعداد ثابت تکرارها
استفاده شده است.
 -5انتخاب بهترین جمعيت بر اساس باالترین مقدار
برازندگی

بعد از توقف الگوریتم ،بهترین جمعیت که دارای باالترین مقدار
تابع برازندگی است را به عنوان جمعیت بهینه در جهت آموزش
به الگوریتم  SVMبرای دستهبندی کردن دادههای تست
انتخاب میگردد.
در ماشین بردار پشتیبان ،از تابع کرنل Radial Basis ( RBF
( )Functionرابطه  ]21[ )8استفاده شده است .در این رابطه
𝑖𝑋 و 𝑗𝑋 به ترتیب بردار پشتیبان و رکورد داده تست میباشد.
همچنین مقدار  σبرابر  22در نظر گرفته شده است.
2

()8

)

‖ 𝑗𝑋‖𝑋𝑖 −
2𝜎2

𝐾(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) = 𝑒𝑥𝑝(−

نتایج
در این تحقیق به منظور انجام مقایسهای عادالنه برای تشخیص
بیماری قلب ،از مجموعه دادههای یکسان در آموزش الگوریتم
ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است .برای این منظور از
مجموعه داده  Heartکه از مخزن ( University of
 ]21[ UCI )California, Irvineکه مرجعی برای یادگیری
ماشین میباشد ،انتخاب گردیده است .مجموعه داده Heart
شامل  21ویژگی و  1کالس میباشد .مجموعه کالسها به دو
گروه مبتال به بیماری قلبی و سالم تقسیم میشود که کالس اول
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ابتدا  Nجمعیت اولیه ،هر کدام به تعداد  Npopکروموزوم با
مقادیر تصادفی را تولید نموده و بر حسب شکل ( )1به مقادیر
فازی مربوطه تبدیل میکند .سپس کالس هر داده توسط رابطه
( )4و با استفاده از دادههای صحت محاسبه میشود .بدین ترتیب
جمعیت اولیهای از کروموزومها برحسب دادههای فازی تولید
میگردد.

بهار  ،9316دوره چهارم ،شماره اول

محمودي

طراحی سيستم پيشبينی بيماري قلبی-عروقی

شامل  282نفر افراد سالم و کالس دوم شامل  229نفر بیمار
میباشند.

جدول  21 ،2ویژگی بیماری قلب را نشان میدهد.

جدول  :9ویژگیهاي بيماري قلب
ویژگی
سن بیمار
جنسیت
درد قفسه سینه ()chest pain

فشارخون در حال استراحت ()Rest BP
کلسترول سرم
قند خون ناشتا
نتیجه الکتروکاردیوگرافی
حداکثر ضربان قلب
آنژین ناشی از فعالیت
Old peak
Slope
تعداد عروق اصلی رنگی شده توسط
فلوروسکوپی

دستهبندي
مقدار پیوسته
زن
مرد
نوع معمولی
نوع معمولی آنژین
بدون آنژین
بدون عالمت
مقادیر پیوسته
مقدار پیوسته در mm hg
بیشتر از 212
کمتر از 212
مقادیر  2،2و 1
مقادیر پیوسته
خیر
بله
مقادیر پیوسته
شیب به باال
مسطح
شیب به پایین
مقادیر 4-2
نرمال
نقص ثابت
نقص برگشتپذیر

(Thalاسکن تالیوم)

متغیر هدف در این مطالعه ،وجود یا عدم وجود بیماری قلبی است
که در مورد هر کدام از افراد مورد بررسی یکی از این دو حالت
ثبت گردیده است .مقدار این متغیر برابر با  ،2نشاندهنده وجود
بیماری قلبی و صفر ،نشاندهنده عـدم وجود بیـماری میباشد.
به طور کلی برای بررسی میزان موفقیت و کارایی سیستمهای
دستهبندی و تشخیص بیماریها ،از ماتریس درهمریختگی

2
2
2
1
1
4

2
2

2
1
2
1
1

1
6
7

استفاده میشود .تحلیلهای ماتریس درهمریختگی در دسته-
بندی و تشخیص بیماران منجر به  4حالت مثبت حقیقی ( True
 ،)Positiveمنفی حقیقی ( ،)True Negativeمثبت کاذب
( )False Positiveو منـفی کـاذب ()False Negative
میشود (جدول .)1

6

Nodule

Non-nodule

)TP(True positive

)FP(False positive

)FN(False negative

)TN(True negative
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جدول  :2ماتریس درهمریختگی
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برای به دست آوردن مقادیر ذکرشده به شکل زیر عمل میکنیم:
 ،TPشامل تعداد نمونههای سرطانی است که سیستم آنها را
درست تشخیص داده است.
 ،FPشامل تعداد نمونههای سالمی است که سیستم آنها را
سرطانی تشخیص داده است.
 ،FNشامل تعداد نمونههای سرطانی است که سیستم آنها را
سالم تشخیص داده است.
 ،TNشامل تعداد نمونههای سالمی است که سیستم آنها را
سالم تشخیص داده است.
در این ماتریس عناصر قطر اصلی نشان دهنده تعداد مواردی
است که به درستی دستهبندی شده و عناصر قطر فرعی مواردی

بهار  ،9316دوره چهارم ،شماره اول

میباشد که به درستی دستهبندی نشدهاند؛ بنابراین با توجه به
مقادیر به دست آمده از ماتریس درهمریختگی چهار معیار را برای
ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی میتوان محاسبه نمود که
عبارتاند از ]:[24
 -2نرخ دستهبندی
 -1نرخ صحت
 -1نرخ فراخوانی (نرخ حساسیت)
 -F-4سنجش
که هر کدام از روابط زیر محاسبه میشود.

) 𝑁𝑇( 𝑇𝑃+

)𝑃𝐹𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 = ( 𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁+

()6

𝑃𝑇

()7

𝑃𝐹𝑇𝑃+

= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

𝑃𝑇

()5

𝑁𝐹𝑇𝑃+
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅∗𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃∗2

()9

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+

جهت پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی و محاسبه معیارهای
موردنظر از نرم افزار متلب و بر روی سیستم  Core i5تحت

= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

= 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑀 𝐹 −

ویندوز  7استفاده شده است .جدول  1نتایج مربوط به الگوریتم
پیشنهادی را نشان میدهد.

جدول  :3نتایج بهدستآمده از ارزیابی سيستم پيشنهادي
سيستم تشخيص بيماري قلبی
نرخ دستهبندی
نرخ صحت
نرخ فراخوانی (حساسیت)
 -Fسنجش

تصمیم ،شبکه عصبی مصنوعی ،شبکههای بیزین و -K
نزدیکترین همسایه اشاره کرد .از مهمترین الگوریتمهای هر
دسته میتوان به درخت تصمیم  ،C4.5شبکه عصبی،RBF
شبکه بیزین  NaiveBayesو -Kنزدیکترین همسایه
 KNNاشاره کرد .جدول  4نیز نتایج به دست آمده از الگوریتم
پیشنهادی را با این روشها مقایسه میکند.
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برای ارزیـابی بیـشتر الگوریتم پیشـنهادی ،از تکنـیکهـای
دادهکاوی ،جهت تشخیص فرد مبتال به بیماری قلبی استفاده
شده است و الگوریتم پیشنهادی را با استفاده از نرمافزار Weka
با آنها مقایسه مینماید .این نرمافزار مشتمل بر مجموعهای از
روشها از قبیل دستهبندی ،خوشهبندی و انتخاب ویژگی است.
از مهمترین الگوریتمهای دادهکاوی میتوان به الگوریتم درخت

نتایج
% %58
% 51/8
58% /5
% 58

محمودي

طراحی سيستم پيشبينی بيماري قلبی-عروقی
جدول  :4مقایسه نتایج به دست آمده با سایر روشها
نام الگوریتم

نرخدستهبندي

نرخصحت

نرخ فراخوانی

-Fسنجش

RBF Network
NaiveBayes
K-NN
C4.5

% 52/7
% 52/9
% 79
% 75

51%/1
% 51
% 75/1
% 52/2

% 51/1
% 54/7
% 56
% 52

51%/5
% 51/5
% 51
52% /8

الگوریتم پیشنهادی

% 58

51% /8

% 58/5

% 58

4. Daliri N, Zakeri-Moghadam M. Aging and heart
disease. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing
2016; 5(1): 64-9. Persian
5. Sultana M, Haider A, Uddin MS. Analysis of Data
Mining Techniques for Heart Disease Prediction. 3rd
International Conference on Electrical Engineering and
;)Information Communication Technology (ICEEICT
2016 Sep 22-24; Dhaka, Bangladesh: IEEE; 2016.
6. Banu GR, Jamala JH. Predicting heart attack using
fuzzy C Means clustering algorithm. International
Journal of Latest Trends in Engineering and Technology
2015; 5(3): 439-43.
7. Krishnaiah V, Srinivas M, Narsimha G, Chandra N.S.
Diagnosis of Heart Disease Patients Using Fuzzy
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بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش یک سیستم تشخیص بیماری قلبی ارائهشده
است .این سیستم برای دستهبندی افراد بهعنوان بیمار قلبی و
فرد سالم ،از طبقهکننده ماشین بردار پشتیبان استفاده مینماید.
با توجه به محاسبات انجام شده در این سیستم ،نتایج قابل قبولی
به دست آمده و دارای نرخ دسته بندی و نرخ حساسیت میباشد،
که در مقایسه با نتایج سایر مطالعات انجام شده ،دارای دقت قابل
قبولی است.
در پژوهشهای گذشته Kumar ،و  DeZhiیک الگوریتم
پیشبینی بیماری قلبی ارائه دادهاند []28؛ در مرحله اول با استفاده
از تکنیک  DMبه انتخاب ویژگی میپردازد .سپس با استفاده از
توابع عضویت فازی ،قوانین مبتنی بر منطق فازی را تولید می-
نماید .در این پژوهش نشان داده شده است که الگوریتم
پیشنهادی در مقایسه با سایر روشهای دادهکاوی ،از قبیل شبکه
عصبی و درخت تصمیم  J48نتایج بهتری را در بر گرفته است.
نرخ دستهبندی در این مدل  %56میباشد Khatibi .و
 Montazerنیز از یک موتور اسنتتاج ترکیبی جهت تشخیص
بیماری قلبی استفاده نمودهاند []26؛ در این روش در ابتدا توسط
ترکیب نظریه  Dempster-Shaferو تئوری مجموعههای
فازی مجموعه قوانین فازی را تولید مینماید و سپس از روی
این مجموعه قوانین ،با نرخ دستهبندی  %92/85بیماری قلبی را
شناسایی میکند .شفیعی و ابراهیمی [ ]27از الگوریتمهای

مختلف بیوانفورماتیک از جمله درخت تصمیم ،شبکههای عصبی،
ماشین بردار پشتیبان ،خوشهبندی و  ،...برای پیشبینی بیماری
قلبی استفاده نموده است .در مطالعه شفیعی و ابراهیمی از
الگوریتم ویژگی وزنی ،جهت انتخاب ویژگی استفاده نموده که
در نهایت ،وزنی بین  2و  2به هر ویژگی اختصاص داده شده
است .این عمل ،برای مجموعه دادههای بزرگ مناسب بوده و
اجازه میدهد ویژگیهای مهم موردنیاز ،به راحتی انتخاب شود.
در این مطالعه روش شبکه عصبی با دقت  %52و این دقت در
الگوریتمهای بیز ساده به  %58رسیده است.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که سیستم پیشنهادی نسبت به
سایر مطالعات در تشخیص بیماری قلبی موفق بوده است؛ ولی
هر چند که نرخ دستهبندی را تا حد قابل قبولی بهبود داده است؛
اما دارای خطای نسبتاً پایینی در شناسایی افراد مبتال به بیماری
قلبی بوده است.
افزایش دقت در شناسایی افراد مبتال به بیماری قلبی به بزرگتر
بودن پایگاه دادهها بستگی دارد؛ بنابراین در تحقیقات آینده می-
توان با استفاده از پایگاه دادههای بزرگتر ،تعداد رکوردها را
افزایش داد و دقت الگوریتم را افزایش داد .همچنین میتوان
جهت کاهش زمان پردازش از الگوریتمهای انتخاب ویژگی به
منظور کاهش تعداد متغیرها استفاده نمود .از این روش میتوان
همچنین برای انواع دیگر بیماریها و در مراکز آنکولوژی استفاده
نمود.

 شماره اول، دوره چهارم،9316 بهار
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Introduction: Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide. The world health
Organization has estimated 12 million deaths per year worldwide, due to the cardiovascular diseases.
The main aim of this study was to design a smart computer-aided system for the diagnosis of heart
disease in patients.
Methods: In this study descriptive and analytical study, data of 270 people with 13 features were used.
The fuzzy system and support vector machine classifier were combined using facilities of MATLAB
software and were simulated by a system of core i5 and windows7, as the operating system, to diagnose
patients with heart disease.
Results: Fuzzy technique and support vector machine algorithm that were used for the diagnosis of
heart disease was efficient in rapid diagnosis and consequently increasing the patient chance for
survival. Evaluation criteria in this system were rates of categorization and sensitivity and the system
performance for these two indicators were respectively 85% and 85.8%.
Conclusion: According to the results, the proposed system can diagnose patients with cardiovascular
diseases with a relatively high accuracy.
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