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 چکیده 

 جهان سراسر در میر و مرگ علت اولین عنوانبه عروقی و قلبی هایبیماری جهانی، بهداشت سازمان گزارش اساس بر

 با سینه قفسه دردهای شناسایی لذا باشد می سینه قفسه درد بیماری این مهم های نشانه از. است شده شناخته تعداد لحاظ از

 موارد از بسیاری در قلبی غیر و قلبی منشا با سینه قفسه دردهای. است برخوردار العاده فوق اهمیتی از قلبی بیماری منشا

 تست های روش یعنی قلبی های بیماری تشخیص فعلی های روش. سازند می دشوار را تشخیص کار و هستند هم مشابه

 بودن تهاجمی جمله از هایی محدودیت دارای برداری تصویر های روش دیگر و قلبی کاتتریزاسیون الکتروکاردیوگرافی، ورزش،

 کار به پزشکی در کاوی داده های روش تا آمد وجود به امکان این کاوی، داده های روش ظهور با. هستند  کافی دقت عدم یا

 مدل 64 شامل که باشد می Auto-WEKA روش شده ایجاد داده کاوی کالسه بندی ترکیبی های روش از شوند برده

 سایت وب از پژوهش این در فادهاست مورد ی داده مجموعه. و در این پژوهش بکارگرفته شده است شود می بندی کالسه

 سینه، قفسه درد نوع بیمار،جنسیت، سن ویژگی 5 از استفاده با پردازش پیش از پس که است شده اقتباس UCI دانشگاه

 مانند تشخیصی های تست سایر نتایج از استفاده بدون همچنین و خون کلسترول میزان استراحت، زمان در خون فشار میزان

 پژوهش این در شد پرداخته Auto-WEKA الگوریتم توسط سازی مدل به برداری تصویر های تست و ورزش تست نتایج

 حساسیت و %46 صحت که شد معرفی Naïve Bayes بندی کالسه مدل بهترین Auto-WEKA الگوریتم اجرای از پس

 قفسه قلبی دردهای صتشخی جهت مدل این مناسب نسبتا کارایی ی دهنده نشان که آمد بدست %4634 ویژگی و 4.38%

 های شاخص بهبود در تواند می ها مدل در تشخیصی های تست سایر نتایج از استفاده همچنین و کرد استفاده سینه

  .باشد موثر ویژگی حساسیت،

  

 

 Auto-WEKAدردهای قلبی قفسه سینه، داده کاوی، واژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

عنوان اولین علت مرگ و میر در سراسر جهان از لحاظ های قلبی و عروقی بهیبر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیمار

هزار نفر  416. به طوری که طبق آمارهای موجود در ایاالت متحده آمریکا، حدود (WHO, 2015)تعداد شناخته شده است

نه ی ایاالت متحده آمریکا را ساالنه بر اثر بیماری های قلبی جان خود را از دست می دهند که یک چهارم کل مرگ های ساال

درصد( از کل مرگ ها را شامل می شود )سموات و  3.. همچنین، در ایران بیش از یک سوم)(CDC, 2015)شامل می شود 

 (.1.36حجت زاده3 

 شددرد قفسه سینه به دالیل متعددی اتفاق می افتد که می تواند به طور کلی ناشی از بیماری های قلبی  و یا غیر قلبی با

(Roth and Barclay, 2015). 

 آنژین شامل ایسکمیک قلبی های بیماری. شود می ایسکمیک غیر و ایسکمیک ی دسته دو شامل سینه قفسه قلبی درد دالیل

 غیر قلبی های بیماری و باشد؛ می کرونر رگ گرفتگی و قلب، ی ماهیچه شدن حجیم آئورت، تنگی قلبی، ی سکته ، صدری

 ,Karnath and Hussain)  باشد می میترال دریچه پروالپس و ،  آئورت شریان دیواره پارگی پریکارد، بالتها شامل ایسکمیک

 قفسه روی بر سوزش و سنگینی، فشار، احساس جمله از هستند عالئمی دارای قلبی های بیماری از ناشی دردهای (.2004

 .(WebMD, 2015) باشد می نفس تنگی و خفگی احساس با همراه گاهی و سینه

 شبیه دردهایی همچنین و کننده عود دردهای صورت به دردها ،(NCCP) قلبی غیر منشا با سینه قفسه دردهای با رابطه در

 قلبی هایبیماری از غیر هایی بیماری دردها این عامل و کنند می ظهور سینه قفسه پشت درد یا  و صدری آنژین درد به

 هستند

 (Fass, 2009) .مری، گرفتگی مری، ریفالکس جمله از گوارشی دستگاه های بیماری به توان می قلبی غیر عوامل جمله از 

 ی آورنده وجود به توانند می نیز تنفسی دستگاه های بیماری. نمود اشاره  پپتیک زخم و معده، التهاب مری، شدگی سوارخ

 ، ریه دیواره التهاب ریوی، آمبولی ، وموتراکسپن همچون هاییبیماری شامل ها بیماری این. باشند سینه قفسه قلبی غیر درد

 ماهیچه دستگاه هایبیماری توان می سینه، قفسه درد ی کننده ایجاد های بیماری دیگر از. باشند می برونشیت و ریه، سرطان

 هاآن ترینمهم از  عصبی ریشه به فشار و سینه، قفسه های دنده شکستگی مفاصل، التهاب که برد نام را استخوانی -ای

 (. Karnath and Hussain, 2004) باشندمی

 همراه عالئم و درد، شدت درد، انتشار نحوه درد، زمان مدت درد، محل جمله از درد خصوصیات شناخت درد، منشا تشخیص در

 این که شود می انجام بیمار روی بر مختلفی معاینات همچنین،(. Karnath and Hussain, 2004) باشد می اهمیت دارای درد

 خون، آزمایش توسط قلب کردن چک همچنین و خون، فشار گیری اندازه قلب، ضربان کردن چک نبض، گرفتن شامل معاینات

 شامل که دارد وجود سینه قفسه درد قلبی منشا تشخیص برای دیگری تشخیصی های تست .(WebMD, 2016) باشد می

 قفسه از ایکس ی اشعه با رادیوگرافی قلبی، آنژیوگرام ،( فراصوت واجام توسط قلب معاینه)اکوکاردیوگرام ، قلب نوار گرفتن

 ,.RelayHealth, 2008 WebMD, 2016;Steele, et al) .باشد می نیتروگلیسیرین تست ،و آدنوسین یا دوبیتامین تست سینه،

رد استفاده قرار گیرند می از عوامل خطرساز بیماری های قلبی که می توان در تشخیص دردهای قفسه سینه قلبی مو (; 2006

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 ,Yusuf et al., 2004) دهد می افزایش را قلبی بیماری به ابتال خطر مستقیم طور به خون باالی کلسترول: خون باالی کلسترول

Thayer et al., 2010, Dahlöf, 2010, Lipsky et al., 2007). 

 ,.Yusuf et al., 2004, Thayer et al)دهد می افزایش را قلبی های بیماری انواع به ابتال رخط باال خون فشار: باال خون فشار

2010, Dahlöf, 2010, Lipsky et al., 2007). 

 عروقی قلبی های بیماری به ابتال خطر معرض در سیگاری غیر افراد از بیشتر  کشند می سیگار که افرادی: کشیدن سیگار

 .(Yusuf et al., 2004, Thayer et al., 2010, Lipsky et al., 2007)هستند
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 خطر معرض در تر بیش دیابت بیماری دارای افراد. دهد می قرار جدی خطرات معرض در را افراد دیابت بیماری به ابتال: دیابت

 (.Yusuf et al., 2004, Thayer et al., 2010, Dahlöf, 2010, Lipsky et al., 2007)هستند عروقی قلبی بیماری به ابتال

 ,.Yusuf et al., 2004, Thayer et al)شود می قلبی بیمارهای به ابتال خطر افزایش باعث وزن اضافه و چاقی: وزن اضافه و چاقی

2010, Dahlöf, 2010, Lipsky et al., 2007.) 

 می باعث عوامل این ی همجموع که باشد می متابولیک فاکتورهای ریسک از ای مجموعه متابولیک سندرم: متابولیک سندرم

 اما شود می تلقی مشکل تنهایی، به خون فشار بودن باال مثال برای. گردد برابر چند عروقی-قلبی مشکالت به ابتال ریسک شود

 متابولیک سندروم دارای بیمار این باشد نیز وزن اضافه دارای و باشد ناشتا حالت در باال خون گلوکز دارای بیمار فرد که زمانی

 (.Lipsky et al., 2007) شود می عروقی-قلبی های بیماری به ابتال ریسک شدن برابر چند باعث عوامل این ترکیب که است

 ,Yusuf et al., 2004) شود می عروقی-قلبی های بیماری به ابتال افزایش باعث فیزیکی تحرک عدم: فیزیکی تحرک عدم

Thayer et al., 2010, Lipsky et al., 2007.) 

-قلبی های بیماری به ابتال افزایش باعث سبزیجات و میوه ی روزانه مصرف عدم و نامناسب غذایی رژیم: نامناسب غذایی رژیم

 (.Yusuf et al., 2004, Lipsky et al., 2007) شود می عروقی

 55 از پس زنان در و سالگی 65 از پس مردان در. یابد می افزایش قلبی بیماری به ابتال خطر سن افزایش با: سن افزایش

 سن و مردان برای سالگی 46 تا 56 سن( 8616)ماالمد نظر از البته( 8664) یابد می افزایش قلبی بیماری به ابتال خطر سالگی

 Malamed, 2014, Thayer)شوند می محسوب کرونر عروق گرفتگی بیماری به ابتال خطر پر سنین زنان، برای سالگی 06 تا 46

et al., 2010.) 

 با ای خانواده در که فردی و شود منتقل بعدی های نسل به تواند می ها خانواده در عروقی قلبی های بیماری: خانوادگی سابقه

 ,Lipsky et al., 2007) باشد می برخوردار بیماری این به ابتال برای بیشتری احتمال از باشد زودرس قلبی بیماری ی سابقه

Thayer et al., 2010.) 
 به( Lipsky et al., 2007)دارند قرار کرونر عروق گرفتگی قلبی بیماری به ابتال معرض در ها زن از بیشتر ها مرد: جنسیت

 خطر برابر هشت مردان در ابتال خطر سالگی، 66 سن از قبل و بوده زنان در ابتال خطر برابر چهار مردان در ابتال خطر کلی طور

 (.Malamed, 2014) باشد می زنان در ابتال

 همچنین دارند، قرار قلبی های بیماری به ابتال معرض در بیشتر دارند قلبی های بیماری که افرادی فرزندان: نژاد و ثتورا

 ,.Lipsky et al) دارند قرار قلبی های بیماری به ابتال معرض در بیشتر باالتر خون فشار علت به تبار، آفریقایی های آمریکایی

2007.) 

 به ابتال ریسک دارای جراحی، اثر در چه و طبیعی طور به چه شوند، می زودرس یائسگی دچار که زنانی: زودرس یائسگی

 (.Lipsky et al., 2007) باشند می کرونر عروق بیماری

 طور به تاکنون آن اهمیت اما هستند مرتبط قلبی های بیماری به شوند، می شناخته دخیل عوامل عنوان به که دیگر اثرات

 :از عبارتند عوامل این. است نشده بهمحاس و مشخص کامل

 افزایش که باشد این تواند می امر این علت. شود می قلبی مشکالت ریسک افزایش باعث استرس افراد، برخی در: استرس

 جمله از دیگر آفرین خطر رفتارهای به تواند می همچنین استرس. شود می ها رگ به آسیب باعث خون فشار و قلب ضربان

 (.Lipsky et al., 2007)شود منجر الکل حد از بیش مصرف و کشیدن، ارسیگ پرخوری،

 باشد، داشته گلیسرید تری و کلسترول بر منفی تاثیر و شده خون فشار افزایش باعث تواند می الکل حد از بیش مصرف: الکل

 می قلبی های بیماری به الابت خطر کاهش به منجر الکل کم نسبتا میزان اگرچه. شود می نامنظم قلب ضربان باعث همچنین

 برخی در قلبی غیر درد از سینه قفسه قلبی درد منشا تشخیص که آنجایی از.(Yusuf et al., 2004, Lipsky et al., 2007) شود

 باشد می دشوار بسیار عالئم تشابه علت به موارد
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 (Mandal, et al., 2008; Roth and Barclay, 2015) ، ضروری غیر های پذیرش کاهش منظور هب) تشخیصی های روش بهبود 

 زیاد های هزینه دلیل به دیگر، سوی از. (Kong, et al., 2011) باشد می ضروری ، (نادرست های تشخیص کاهش و بیمارستانی

 های روش و زودهنگام، تشخیص دقیق، ارزیابی سینه، قفسه درد با بیماران برخی در جانی ی کننده تهدید عوامل و درمانی

 سیستم گیری کار به با پزشکی انفورماتیک علم .(Yazkan and Han, 2012) باشد می برخوردار زیادی اهمیت از مناسب درمان

 از پزشکی انفورماتیک.  شود واقع موثر تواند می ها بیماری پیشگیری و تشخیص زمینه در کاوی داده و تصمیم پشتیبان های

 Berka, et) کند می کمک ها بیماری تشخیص و بینی پیش به پارامتری غیر و پارامتری های روش اساس بر کاوی داده طریق

al., 2009.) 
 ،C4.5، k-Means گیری تصمیم درخت الگوریتم به توان می ،IEEE توسط شده معرفی برتر کاوی داده های الگوریتم از

SVM،   َApriori، EM، PageRank،  AdaBoost، kNN (K  همسایه ترین نزدیک)، Naïve Bayes و CART 

می  Auto-WEKAالگوریتم  WEKAیکی از الگوریتم های پیاده سازی شده در نرم افزار .(Wu, et al., 2008) کرد اشاره

 60می باشد که از مهمترین این  مدل کالسه بندی 60 شامل جستجو بهترین مدل کالسه بندی بر روی باشد که این الگوریتم

، RBFرسیون لجستیک، پرسپترون تک الیه ای، شبکه ، رگNaïve Bayesبیزین،  شبکهمدل می توان به الگوریتم های 

 . (Thornton, et al., 2012) کرد، جنگل تصادفی اشاره C4.5نزدیک ترین همسایه، درخت تصمیم -Kماشین بردار پشتیبان، 

 

 غیر از قلبی های بیماری تشخیص برای مذکور Auto-WEKAالگوریتم  از استفاده با تا است آن بر سعی پژوهش این در

 ارزیابی های روش از استفاده با تا گردد می تالش تحقیق این در نهایت در و نموده کشف مناسبی الگوهای سینه، قفسه قلبی

 منظور به گیری تصمیم درخت و همسایه ترین نزدیک-K های مدل کارایی میزان تعیین به نسبت کاوی داده های الگوریتم

 .شود اقدام معتبر میدانی های داده از استفاده با سینه قفسه قلبی دهایدر افتراقی تشخیص

 

 روش تحقیق 
 پایگاه پژوهش، موضوع با مرتبط ای داده پایگاه یافتن منظور به اینترنت در جستجو از پستحلیل  -در این مطالعه ی توصیفی

 که   ماشین یادگیری مخزن نام به قسمتی آی.سی.یو دانشگاه سایت وب در. شد یافت آی.سی.یو دانشگاه سایت های داده

 تاریخ تا است شده قرارداده ماشین یادگیری و کاوی داده پژوهشی کارهای در استفاده منظور به مختلفی های داده مجموعه

 علوم و مهندسی فیزیک، زیستی، علوم های حوزه در متفاوت ی داده مجموعه 51. سامانه این در حاضر پژوهش انجام

 علوم بخش در شده قرارداده های داده مجموعه از یکی. دارد وجود ها حوزه سایر و بازی کار، و کسب اجتماعی، علوم تر،کامپیو

 پایگاه این که باشد می داده پایگاه 6 شامل خود که باشد می "قلب بیماری" عنوان با ای داده مجموعه سامانه، این زیستی

 موسسه و ، بازل دانشگاهی بیمارستان ، زوریخ دانشگاهی بیمارستان ، مجارستانی کاردیولوژی موسسه: از عبارتند داده های

 عبارتند ها ویژگی این که باشد می ویژگی 16 شامل رکورد هر ازای به داده پایگاه این .باشد می  کلولند و بیچ النگ کلینیکی

 :از

 شده آورده age عنوان با داده پایگاه یفیلدها تعریف در. دهد می نشان عددی صورت به را بیمار سن مقدار: سن .1

 .است

 برابر ویژگی این مقدار بیمار، بودن مونث صورت در و 1 برابر ویژگی این مقدار بیمار، بودن مذکر صورت در: جنسیت .8

 .است شده آورده sex عنوان با داده پایگاه فیلدهای تعریف در. باشد می 6

 هر و گیرد می خود به را 6 تا 1 عددی مقادیر که باشد می سینه قفسه درد نوع ی دهنده نشان: سینه قفسه درد ..

: 1 مقدار از عبارتند ویژگی این مختلف های وضعیت که باشد می سینه قفسه درد وضعیت یک ی کننده بیان عدد
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 یانب 6 مقدار و ، آنژینی غیر درد: . مقدار ، معمول غیر آنژینی درد: 8 مقدار ، معمول آنژینی درد ی دهنده نشان

 .است شده آورده cp عنوان با داده پایگاه فیلدهای تعریف در باشد می  سینه قفسه درد بدون وضعیت ی کننده

 جیوه متر میلی مقیاس در بیمارستان در پذیرش هنگام در که استراحت زمان در را خون فشار میزان: خون فشار .6

 .است شده آورده trestbps انعنو با داده پایگاه فیلدهای تعریف در. است شده گیری اندازه

 پایگاه فیلدهای تعریف در. لیتر دسی بر گرم میلی مقیاس در خون کلسترول میزان ی دهنده نشان: خون کلسترول .5

 .است شده آورده  chol عنوان با داده

 ناشتا ونخ قند مقدار اگر که صورت این به باشد می ناشتا خون قند میزان ی محدوده ی کننده بیان: ناشتا خون قند .4

 پایگاه فیلدهای تعریف در. گیرد می 6 مقدار صورت این غیر در و 1 مقدار باشد لیتر دسی بر گرم میلی 186 از بیش

 .است شده آورده fbs عنوان با داده

 این مقدار این اگر که صورت این به باشد می الکتروکاردیوگرافی نتیجه ی دهنده نشان: الکتروکاردیوگرافی نتیجه .0

 ی دهنده نشان باشد، 1 ویژگی این مقدار که صورتی در بوده، نرمال الکتروکاردیوگرافی ی نتیجه باشد، 6 ویژگی

 رفتن باال یا و T موج وارونگی ی کننده بیان 1 مقدار تر دقیق طور به و باشد می ST-T موج در معمول غیر عالمت

 به باشد، 8 برابر ویژگی این مقدار که صورتی در و باشد می ولت میلی 6365 از بیشتر ST موج دپرشن یا ST موج

 با داده پایگاه فیلدهای تعریف در. باشد می  ایستس معیار توسط چپ بطن هایپرتروفی قطعیت یا احتمال معنی

 .است شده آورده restecg عنوان

 اندازه  تالیوم استرس تست در که باشد می بیمار قلب ضربان نرخ بیشنه ی دهنده نشان:  قلب ضربان نرخ ی بیشینه .4

 .است شده آورده thalach عنوان با داده پایگاه فیلدهای تعریف در. شده گیری

 نتیجه قلبی بیماری ورزش، تست از که صورتی در که ورزش تست ی نتیجه ی دهنده نشان: ورزش تست نتیجه .3

 نشود استنتاج بیمار در قلبی بیماری وجود ورزش، تست از که صورتی در و 1 برابر ویژگی این مقدار شود گیری

 .است شده آورده exang عنوان با داده پایگاه فیلدهای تعریف در. است شده 6 برابر ویژگی این مقدار

 نسبت ورزش هنگام در موج این نسبت توسط ST موج دپرشن استنتاج ی دهنده نشان :ST موج دپرشن تشخیص .16

 شده آورده  oldpeak عنوان با داده پایگاه فیلدهای تعریف در. باشد می استراحت حالت در موج این وضعیت به

 .است

 معنی به ویژگی این برای 1 مقدار که. دهد می نشان را ورزش اوج هنگام در ST موج شیب وضعیت :ST موج شیب .11

 ورزش اوج هنگام در موج این نزولی شیب معنی به . مقدار و( مسطح)شیب بدون معنی به 8 مقدار صعودی، شیب

 .است شده آورده  slopeعنوان با داده پایگاه فیلدهای ریفتع در. است

 توسط شده رنگ اصلی قلبی عروق تعداد ی دهنده نشان: فلوروسکوپی در شده مشخص قلبی عروق تعداد .18

 عنوان با داده پایگاه فیلدهای تعریف در. باشد . یا 8 یا 1 یا 6 تواند می ویژگی این مقدار که باشد می فلوروسکوپی

ca است شده هآورد. 

 که صورت این به باشد می ای هسته برداری تصویر از حاصل نتیجه ی دهنده نشان: ای هسته برداری تصویر نتیجه ..1

 برابر ویژگی این مقدار که صورتی در و باشد می خون جریان بودن نرمال معنی به باشد . برابر ویژگی این مقدار اگر

 که صورتی در و باشد می ورزش و استراحت حالت دو هر در قلب از ناحیه یک در خون فشاری کم گر نشان باشد 4

 پایگاه فیلدهای تعریف در. باشد می ورزش حالت در تنها خون فشاری کم ی دهنده نشان باشد 0 برابر مقدار این

 .است شده آورده thal عنوان با داده

 تست از عدد این که باشد می بیمار در بیقل بیماری وجود عدم یا و وجود بیانگر ویژگی این: قلبی بیماری تشخیص .16

 نمی قلبی بیماری دارای بیمار باشد، صفر برابر کالس این مقدار که صورتی در. است آمده دست به بیمار آنژیوگرافی
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 تعریف در. باشد می %56 از بیش گرفتگی با کرونر عروق نشانگر باشد صفر جز به عددی که صورتی در و باشد

 .است شده آورده num عنوان با دهدا پایگاه فیلدهای

 است شده آورده 1 جدول در ها ویژگی این خالصه طور به

 ویژگی هاي موجود در پایگاه داده ي كلولند: 1جدول 

 نوع ویژگی ویژگی ردیف

 مستقل سن 1

 مستقل جنسیت 2

سینه قفسه درد 3  مستقل 

خون فشار 4  مستقل 

خون کلسترول 5  مستقل 

ناشتا خون قند 6  مستقل 

الکتروکاردیوگرافی نتیجه 7  مستقل 

قلب ضربان نرخ ی بیشینه 8  مستقل 

ورزش تست نتیجه 9  مستقل 

موج دپرشن تشخیص 11  ST مستقل 

موج شیب 11  ST مستقل 

فلوروسکوپی در شده مشخص قلبی عروق تعداد 12  مستقل 

ای هسته برداری تصویر نتیجه 13  مستقل 

قلبی بیماری تشخیص 14 کالس/ برچسب   

 

 شدند حذف( رکورد 166)نبودند سینه قفسه درد دارای که بیمارانی رکوردهای اول فاز دربه منظور پیش پردازش داده ها 

 168 همچنین و. داشتند قلبی بیماری مورد 6. و قلبی بیماری فاقد مورد 185 رکوردها این از ماندند باقی رکورد 153

 .ماندند باقی زن بیماران به مربوط رکورد 50 و مرد بیماران به مربوط رکورد

 پنج دارای پژوهش این در شده استفاده ی داده مجموعه سینه، قفسه قلبی های بیماری مستقل متغیر .1 از دوم فاز در

 :از عبارتند که باشد می عوامل این از عامل

 سن .1

 جنسیت .8

 سینه قفسه درد نوع ..

 خون فشار .6

 خون کلسترول .5
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 شدند حذف ردهارکو از ها ویژگی سایر

 ی داده پایگاه در جنسیت ویژگی که صورت این به گرفت صورت ها ویژگی مقادیر گذاری نام و نوع تبدیل سوم فاز در

 مذکر جنسیت نشانگر 1 مقدار و مونث جنسیت ی دهنده نشان صفر مقدار که 1 یا 6 صورت به عددی مقادیر دارای اصلی

 همچنین. است شده جایگزین 6 عدد جای به female و 1 جای به male کیفی رمقادی با عددی، مقادیر این که باشد می

 کیفی مقادیر با ترتیب به مقادیر این که است شده آورده .و 8 و 1 عددی مقادیر صورت به سینه قفسه درد نوع ویژگی

typical angina، atypical angina، non-anginal pain تهوابس متغیر همچنین. است شده جایگزین heart_disease 

 و false اسمی مقادیر با ترتیب به که شده آورده صفر مخالف و 6 صورت به باشد می قلبی بیماری ی دهنده نشان که

true است شده جایگزین. 

 در است شده آورده 1-6 جدول صورت به شده اصالح ی داده پایگاه های ویژگی جدول الذکر فوق مراحل اتمام از پس

 قلبی عروق تعداد" ویژگی در شده مفقود مقادیر شامل اصلی ی داده پایگاه است ذکر به الزم شده فقودم مقادیر مورد

 ی داده پایگاه در ویژگی این نشدن انتخاب به توجه با که بود رکوردها از برخی برای "فلوروسکوپی در شده مشخص

  .ندارد وجود مفقودی مقادیر شده اصالح ی داده پایگاه در شده، اصالح
 افزار نرم ورودي عنوان به استفاده مورد نهایی هاي ویژگی: 2جدول

 نوع متغیر توضیح نام ردیف

1 Age کمی سن بیمار 

2 Sex اسمی-کیفی جنسیت 

3 chest_pain اسمی-کیفی نوع درد قفسه سینه 

4 resting_blood_pressure کمی میزان فشار خون در زمان  استراحت 

5 Cholestoral کمی کلسترول خون میزان 

6 heart_disease اسمی-کیفی متغیر وابسته نشان دهنده ی ابتال به بیماری قلبی 

 

( مورد 6.)قلبی بیماری بدون و( رکورد 185)قلبی بیماری با بیماران رکوردهای تعداد بین زیادی اختالف که این دلیل به

 تعداد و شد استفاده رکوردها تعداد کردن متعادل برای SMOTE روش از استفاده با  WEKA افزار نرم از  داشت وجود

 کرد پیدا افزایش مورد 185 به قلبی بیماری بدون بیماران رکوردهای
 

 یافته ها

معرفی  NaiveBayesبهترین مدل کالسه بندی  Auto-WEKAاجرای الگوریتم پیش پردازش داده ها و  در این پژوهش پس

که مشخص کننده ی الگوریتم  Wekaخروجی نرم افزار بدست آمد  %4634ژگی و وی %4.38و حساسیت  %46شد که صحت 

آورده شده است.  8آورده شده است همچنین مشخصات کارایی کلی این مدل در شکل  1انتخاب شده می باشد در شکل 

 ارائه شده است. 6و جزییات کارایی مدل در شکل  .ماتریس اختالل خروجی نرم افزار در شکل 
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 Auto-WEKAبهترین مدل كالسه بندي انتخاب شده توسط : 1ل شک

 

 
 مشخصات كلی كارایی مدل: 2شکل 

 

 
 ماتریس اختالل مدل كالسه بندي: 3شکل 

 

 
 جزییات كارایی مدل كالسه بندي: 4شکل 
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  گیريبحث و نتیجه
 ،پرداخته شد Auto-WEKAتم ترکیبی الگوری از استفاده با سینه، قفسه قلبی دردهای افتراقی تشخیص به پژوهش این در

 قلبی های بیماری که اهمیتی اساس بر شده سعی تحقیق این در هستند، سینه قفسه دردهای منشا زیادی های بیماری اگرچه

 منظور، این برای موجود های روش. شود پرداخته سینه قفسه قلبی دردهای کننده ایجاد قلبی های بیماری تشخیص به دارند،

 داده های روش از استفاده لذا باشند می بیمار برای عوارض و خطرات ایجاد یا و ناکافی دقت جمله از هایی دودیتمح دارای

 های داده مجموعه. باشد کننده کمک تواند می نظر به موجود های روش کنار در استفاده و تشخیص به کمک جهت کاوی

 برای مختلف های داده مجموعه شامل سایتی وب که UCI گاهدانش ماشین یادگیری مخزن از پژوهش، این در بررسی مورد

 های بیماری به مربوط های داده ها، داده مجموعه مخزن این از. است شده اقتباس باشد می کاوی داده های روش کردن تست

ن فاقد درد قفسه از این بیماران رکوردهای بیمارا باشد می قلبی غیر و قلبی بیماران از رکورد .6. شامل که شده اخذ قلبی

 داده های بیماران قلبی و غیر قلبی از نظر تعدادی، متعادل شد. SMOTEسینه حذف شدند و با استفاده از روش 

 نمی سینه قفسه قلبی درد شناسایی تشخیصی های تست)ها تست سایر نتایج به وابسته که دلیل این  به مدل این ی نتیجه

 همچنین دارد را ها تست سایر از حاصل نتایج با مقایسه قابلیت لذا کند، می استفاده عمومی های تست نتایج از تنها و( باشد

 گیرد قرار استفاده مورد ها تست سایر با ترکیبی صورت به تواند می

و  %46معرفی شد که صحت  NaiveBayesبهترین مدل کالسه بندی  Auto-WEKAدر این پژوهش پس از اجرای الگوریتم 

  بدست آمد. %4634یژگی و و %4.38حساسیت 

 محققین "قلبی های بیماری برای بهداشتی مراقبت در کاوی داده" عنوان تتح (Shafique, et al., 2015)  ی مطالعه در

 برای WEKA افزار نرم از استفاده با هایی مدل به Naïve Bayes و عصبی شبکه تصمیم، درخت الگوریتم سه توسط

 ایجاد با Naïve Bayes روش جز به ها روش تمامی کارایی که نمودند اظهار محققان. دپرداختن قلبی های بیماری تشخیص

 و %003813 برابر صحت کمترین. است یافته بهبود متغیرها، تمامی با مدل ایجاد به نسبت شده انتخاب متغیرهای با تنها مدل،

 و %483316 صحت باالترین متغیرها امیتم با Naïve Bayes روش صحت. است شده گزارش %483316 برابر صحت بیشترین

 با مقایسه در وی پژوهش در آمده دست به های مدل که است آمده بدست %483600 متغیرها تمامی شدن شامل بدون

 تست سایر نتایج از او ی استفاده فعلی، پژوهش با شفیق روش های تفاوت از باشد می برخوردار کمتری صحت از فعلی پژوهش

 بیشتری صحت از وی مدلهای دلیل همین به باشد می برداری تصویر تست و ورزش تست مانند کیپزش تشخیصی های

 .است برخوردار
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 با" جمعی دسته عصبی شبکه تکنیک طریق از قلبی بیماری موثر تشخیص" عنوان تحت (Das et al., 2009) مطالعه در

 تست نتایج از هم مدل این در. یافتند دست  %43 حتص با مدلی به محققان ، جمعی دسته عصبی شبکه تکنیک از استفاده

پیشنهاد  مدل صحت شده استفاده کلولند ی داده مجموعه در موجود عامل 16 تمام از و شده استفاده پزشکی تشخیصی های

 .باشد می بیشتر پژوهش این در پیشنهادی مدل از شده ی وی

 سیستم یک از استفاده با قلبی بیماری اتوماتیک تشخیص" عنوان تتح (Polat, et al., 2007) توسط  دیگری ی مطالعه در   

 استفاده با  ،"دهی وزن فرایند براساس همسایه ترین نزدیک-k و فازی منابع تخصیص مکانیسم با مصونیت تشخیص مصنوعی

 زدیکن-K تکنیک همراه به  فازی منابع تخصیص تکنیک و(  AIRS) مصونیت تشخیص مصنوعی سیستم های تکنیک از

 به که( 8660 همکاران، و پوالت) دست قلبی های بیماری تشخیص منظور به %40 معادل صحتی به محققان همسایه، ترین

 دارد شده ارائه مدل از بیشتر صحتی پزشکی تشخیصی های تست نتایج از استفاده دلیل

 سیستم برای ژنتیک های الگوریتم توسط خصوصیات دهی وزن" عنوان تحت (Ozsen and Gunes, 2009) مطالعه در همچنین

 مشکالت و قلبی بیماری تشخیص در آن کاربردهای و( AWAIS) خصوصیات ی شده دار وزن مصونیت تشخیص مصنوعی

 ی شده دار وزن مصونیت تشخیص مصنوعی سیستم و ژنتیک الگوریتم های تکنیک از استفاده با  محققان ،"کبدی

 مدل از بیشتر صحتی پزشکی تشخیصی های تست نتایج از استفاده دلیل به که ندکرد معرفی %40 صحت با مدلی خصوصیات،

 دارد شده ارائه

 و CLIP3، CLIP4 مدل سه ، "قلبی بیماری تشخیص در کاوی داده روش از استفاده" عنوان تحت محمد ی مطالعه در 

CLIP4 شد معرفی %3636 و %4431 ، %46 برابر ترتیب به هایی صحت جمعی، دسته (Muhammed, 2012) . دلیل به که 

  دارد شده ارائه مدل از بیشتر صحتی پزشکی تشخیصی های تست نتایج از استفاده

 های تکنیک از استفاده با محققان ،" کیسه رویکرد توسط قلبی بیماری موثر تشخیص" عنوان تحت  همکاراش و تو مطالعه در

 تکنیک از آمده بدست مدل صحت که گرفت صورت قلبی یماریب تشخیص   کیسه الگوریتم و J4.8 گیری تصمیم درخت

 Tu)شد محاسبه %41361 برابر کیسه الگوریتم تکنیک از آمده بدست مدل صحت و %0433 برابر J4.8 گیری تصمیم درخت

and Shin, 2009).  می باشد. صحت کمتری نسبت به مدل ارائه شده در این پژوهش دارایکه 

 از استفاده جهت در مطالعه این است یافته گسترش بیماریها تشخیص حوزه در مصنوعی هوش از استفاده اخیر سالهای در

 هوش های سیتم مزایای از. شود واقع موثر تواند می سینه قفسه قلبی دردهای تشخیص در مصنوعی هوش های سیستم

 تشخیص دقت افزایش باعث ندتوا می که کرد اشاره گیری تصمیم دقت همچنین و سرعت به توان می تشخیص در مصنوعی

 افراد داده پایگاه آوری معبه منظور توسعه ی این پژوهش ج .شود دارند، زودهنگام تشخیص به نیاز که بیماران گونه این در

، می تواند جهت مطالعات آینده به کار گرفته مطالعه این به نسبت بیشتری خطرساز عوامل شامل که سینه قفسه درد دارای

 شود.
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