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مقدمه
دردطوچدتهریخدبی هری هللهدبزرگ نللریندته یل د بللرایدب شللردب شل هرد یرو نل .ددردا یللند بللیند
بی هریدقابیدازداه یتدبیشنریددرد لهلتهتدپزهکیدبرخوردارداست.دبی للهریدقا بللیدی کللیدازد
ههیعتریندانواعدبی هریههداستدکمدبیشنریندآ هرد رگدود یردرادبمدخودداخنصهصدداد داستد
(وانگدوده کهرا اد.)2014دبی هریدقابیدعروقیدکرونردیکیدازدههیعتریندنوعدبی للهری هللهید
قابیداستدکمدبیشنریندآ هرد رگدود یردراد بللمد خللودداخن صللهصدداد دا سللت.ددردا یللندبی للهرید
سرخرگههیدتهجیدتمگدودبهریکد یهون د(اسنموسیس)دودعضالتدقابدازدر سللی د خللو د
واکسیژ دکهفید حرومد یهون .ددردایندصورتد کنداستددردحه للتدا سللنراحتد شللکاید
برایدفرددرخدن ه دا هدوقنیدکمدقابد جبوردبهه دکهردبی شللنریدرادان جللهمدد هل اد سللرخرگ هللهد
ن یتوانم دبمدایندعضالتدخو دوداکسیژ دکهفیدبرسهنم دوددردننی جللمد فللرددد اللهرددردد سللیممدود
آنژیندقابید یهوددوددردحهلتههیدوخیمترداگرد بللمدع اللتد سل ودد هل د سللرخرگد تللهجید
توسطدیکدلخنمدخو ا جاویدخو رسهنیدآ دگرفنمد هل دبه هل ادق سل نیدازدع ضللالتدق اللبد
دیگردبمدآ دخو دن یرس وددردننیجم فرددخواه رد ودبمدسکنمدقابید للیانجه ل د(به الله دود
ه کهرا اد.)2017دام یندروشدت شللخیصدبی للهریدقا بللیدکرو نللریدو جللوددداردد لللدت سللتد
ورزشادالکنرو کللهردیوگرافیدوآنژ یللوگرافید کللمدبه نللریندروشدت شللخیصدآ دآنژ یللوگرافید
است.دروشههیدگفنمده د ح ودیتههییددارداد عل مدد قللتد کللهفیددردت شللخیصد کللمدا یللند
بهعثد یهوددپزهکه دترغیبددرداسنفهد دازدروشد بنمید بللردرایه نللمد هللون د(دو للتدآ بللهدیدود
سهچداههرماده هر 2ادپهییزدودز سنه د1397
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ه کهرا اد.)2017د د
لهلتهتدگ سللنرد اید بللرایدپیشبی مللیدودت شلخیصدبی للهریدقا بللیدتو سللطدپژوه شللگرا د
صورتدگرف نللمدا سللت.دخ فللیالدودبهنجی مللگد()2010د بللرایدت شللخیصدبی للهریدقا بللیددر خللتد
تص یمگیریادبهدلجسنیکدرگرسیو دودهبکمدعصبیدراد لهلتمدکرد ان دکمد هللبکمدع صللبید بللهد
صحتد80/2ددرص دبهالتریندع اکرددرادبرایدت شللخیصدبی للهریددا هللنمدا سللت.دخ سللرویه دود
آیتد()2015دبرای پیشبیمی بی هری عروقکرونری قاب هبکم ع صللبی راد لهل تللمدکرد ا نل .د
آ هه در لهلتمدخود نشه داد ان کمدهبکمههی عصبی احن هلیا ع اکرددبهنریدنسبتد بللم
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سللهیر هللبکمههی ع صللبی در ت شللخیص بی للهری دارد.دپور یللمدوه کللهرا د()2017دطب مب مل ید
بیزیناددرختدتص یمادالگورینمدنزدیکنرینده سللهیمدKNNاد ه هللیند بللرداردپ شللنیبه دSVMاد
هبکمدعصبیدMLPدودRBFدبرایدپیشبیمیدبی للهریدقا بللیدرادبرر سللیدکرد ا نل .دن نللهیجدآ هللهد
نشه د یده دکمد ههیندبرداردپشنیبه دSVMد84/15ددرص دبهالتریندصحتدراددا هللنمدا سللت.د
دردژانگدوده کهرا د()2017ددرختدتص یمدC4.5اد ههیندبرداردپشنیبه دSVMادطب مبم ید
بیزیندودAdaBoostد لهل تللمد هل دا سللت.دع ا کللرددت صللهدفیدجم گلللدC4.5د بللهد صللحتد89/6د
درص ادSVMدبهصحتد89/2ددرص ادطب مب مل دBayesدبه صللحتد85/2ددر صل ادAdaBoostد
بهصحتد82/8ددرص دبراید پیشبیمیدبی هریدقابیدوعروقیدبمددستدآ

داست.دد د

دردایند هلمادالگورینمدترکیبیدنهمگدودهبیمسهزدتبری د بللرایدت شللخیصدبی للهریدقا بللید
کرونرد ترفیده داستدودازد ههیندبرداردپشنیبه دبرایدطب مبم ید ؤثردداد دبی هریدا سللنفهد د
ه داست.ددردادا ماددردبخشددومد ههیندبرداردپشنیبه ادالگورینمدنه مللگدودهبیم سللهزدتبر یل د
هرحدداد د یهود.دروشدپیشمههدیدودیهفنمههدبمدترتیبددردبخشههیدسومدوداههرمدارائمد ی
هوداددردپهیه د هلمدنیزدننیجمگیریدارائمد یهود .د

روششناسی پژوهش
دردایند هلمادهمهسهییدعوا لد لؤثرد بللردبی للهریدقا بللیدکرو نللرید بللهدال گللورینمدترکی بللید
نهمگدودهبیمسهزدتبری د لهلتمده داست.دازد ههیندبرداردپ شللنیبه د بللرایدطب مب مل یدبی للهرید

داد داسنهن اردUCIداننخهبده داست.ددردادا مدبمد تر فللیدال گللورینمد ه هللیند بللرداردپ شللنیبه اد
الگورینمدبهیممسهزیدنهمگادهبیمسهزدتبری دپرداخنمد یهود .د

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
د ه هللیند بللرداردپ شللنیبه د()SVMدی کللیدازدالگورینم هللهید یللهدگیریدت حللتدن رللهرتددرد
یهدگیرید ههینداستدکمددردسهچد1963دتوسطدواپم یللکددارا ئللمده ا سللتد(واپم یللکاد1995؛د
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پیشمههدید ج وعمدداد ههیدبی هریدقابیدکرو نللرید بللهد13دویژ گللیدازد270دن و نللمددردپهی گلله د
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قابیدکرونردبهد هل تدت شللخیصد صللحیردبی للهریدا سللنفهد د هل دا سللت.د بللرایدارز یللهبیدروشد
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بورجساد.)1998د ههیندبرداردپشنیبه دراد یتوا د بللرایدطب مب مل یدا هللیه د یللهدت شللخیصدال گللود
برایدکالسههیدخهصدلحهظدکرددکمددودکالسد{+1دو}-1درادبهداسنفهد دازدیکد رزدخلید
ازدهمدج اد یکم .دتت ادیدازدن هطدآ وزهیدکمدفهصامدک نریدتهد للرزدت صل یمگیریددار نل د
بمدعموا د ههیندبرداردپشنیبه دتتر یل د هل دود بللراید حه سللبمد للرزدت صل یمگیریددود کللالسد
ن هیزادازدتکمیکدحههیمدبهیممدا سللنفهد د ی هللودد(واپم یللکدود اللروونمکیساد.)1991ددردا یللند
تکمیکاد رزدخلیدبینددودکالسدبمدنحوید حه سللبمد ی هللودد کللمدن و نللمههید کللالسد+1ددرد
یکدطرتدودن ونمههیدکالسد-1ددردطرتددیگردوجودددارن .ده چمیند للرزدت صل یمگیرید
بهی دطوریدبهه دکمدفهصامدنزدیکتریندن ونمدآ وزهیدهرددودکالسدنسبتدبمد رزد حل اک رد
هود.دهکلد1دنحو دقراردگرفنندصفحهتددرد ههیند بللرداردپ شللنیبه درادن شلله د ید هل .د ه هللیند
برداردپشنیبه دبمد مروردطب مبم یدداد ههدبهدپیچی گیدبهالادداد ههدرادبمدوسیامد تللهبعدکر نلللد()د
بمدفضهیدبهدابتهددخیایدبهالترد یبرد.دتهبعدکرنلدداد ههدرادازدفضهیدورودیدبمدفضهید بللهداب تللهدد
بهالتردبمدگونمایدتصویرد یکم دکمدا که دج اسهزیدخلیدداد ههددردآ دفضهدو جللودددا هللنمد
بهه .دسپسدداد ههیدآ وز هللیدانن للهچدداد د هل دتو سللطد یللکدفرا صللفحمدبهی مللمددردآ دف ضللهد
ج اسهزید یکم .ددردواقعادب و دهیچدتغییریددرد هه یللتد سللئامدبهیمم سللهزید بللهدب کللهرگیرید
تللهبعدانن للهچددداد هللهد بللمدف ضللهیید بللهداب تللهدد بللهالتردنگه هللتد ی هللون د تللهددردا یللندف ضللهد سلللرد
تص یمگیریدبمدصورتدخلیدتت یللیند هللودد(کو لله دودکوپر یللوااد.)2006دددردا یللند لهل تللمدازد
کرنل RBFددردطب مبم ید ههیندبرداردپشنیبه داسنفهد ده داست .د
سهچداههرماده هر 2ادپهییزدودز سنه د1397
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رابلمد(1

xi,xj 2
−
22

K (x, xi ) = e

دلیلدایندا ردتوا دایند تللهبعدکر نلللددردآ نللهلیزدداد هللهد بللهداب تللهدد بللهالددرد هی سللمد بللهد سللهیرد
کرنلههد یبهه  .د
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شكل  .1قرار گرفتن صفحات در ماشین بردار پشتیبان

الگوریتم بهینهسازی نهنگ
الگورینمدبهیمم سللهزیدنه مللگد)(WOAدی کللیدازدالگورینم هللهیدفراابن کللهریدا سللتد کللمد
تو سللطد یرجای اللیددرد سللهچد2016ددپی شللمههدد هل دا سللتد( یرجای اللیدود للوئیساد.)2016دا یللند
الگورینمدازد کهنیزمدهکهردنهمگههدالههمدگرفنمداستدکمدنهمگههد یتوانم د وقتیتدطت مههد
رادبمدخوبیدتشخیصددهم دودآ دههدراد حهصر دکمم .ددردالگورینماد وقتیتد کهنیددوردزد د
ودحرکتد هرپیچیدود کهنیزمههیدهکهردتصهدفیدنه مللگدهبیم سللهزید هل دا سللت.دا یللند ل چد
هه لدسمد رحامد حهصر دهکهرادح امدحبهبیدودجسنجویدهکهرداست .د
محاصره شكار :ازدآنجهدکمد وقتیتدطراحیدبهیممددردفضهیدجسنجوددرداب نل اد ت اللومد

دیگردجسنجودبمدایندترت یللبد سللتید یکم مل د وقتیت هللهید خللوددرادن سللبتد بللمدبه نللریندعه لللد
جسنجودبروزرسهنیدکمم .دایندرف نللهرد بللهد تللهدالتدز یللردن شلله دداد د هل دا سللتد( یرجای اللیدود
لوئیساد :)2016د
رابطه (2

⃗ (t) 
⃗⃗⃗⃗ D = C.
X ∗ (t) − X

رابطه (3

⃗⃗⃗⃗ = )𝑋(𝑡 + 1
𝑋 ∗ (𝑡) − 𝐴.
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نزدیکدبمدحهلتدبهیممداست.دپسدازدآ دکمدبهنریندعه لللدج سللنجودتتر یل د هل ادعه ل هللهید
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نیستادالگورینم  WOAفرضد یکم دکمدبهنریندرا حلدنه زددفتایادطت مد هل تدا سللتد یللهد
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 tتکرارداخیردرادنشه د یده اد  Aدو  Cبردارد ضللرایبده سللنم اد ∗ 𝑋 بللردارد وقت یللتد
بهنریندرا حایداستدکمدتهکمو دبمددستدآ ل اد  Xبللردارد وقت یللتاد|د|د ل ارد قل ر لا د
استدودضربددرایمدبمددرایمداست.دالزمدبمدذکرداستدکمداگردیکدرا دحلدبهنردوجوددداهنمد
بهه اد* Xبهی ددردهردتکراردبروزرسهنیدهود .د
بردارها  ⃗Aو  Cبه صورت زیر محاسبه میشوند:

ددد دد

رابلمد(4
رابلمد(5

⃗⃗ = 2a⃗. r − a
A

دد ددد

⃗C = 2. r

کمدaددردطوچدتکرارههد(دردهرددود رحامداکنشهتدودبهر برداری)دبمدطوردخلیدازد2دبمد
0دکههشد ییهب دودrدبرداریدتصهدفیددرد[1ا]0داست .د
حمله حبابی:دایند رحاماد رحامدبهر برداریدالگورینمدفراابنکهریدا سللت.د بللمد م رللورد
چسهزیدریهضیهتیدرفنهردح امدحبهبیدنهمگ هللهاددودروی کللردد بللمد هللرحدز یللردطرا حللید هل د
است :د
مكانیزم محاصره انقباضی:دایندرفنهردبهد کللههشد ل ارد ⃗aددردراب لللمد()4د بللمدد سللتد
یآی .دتوجمدداهنمدبههی دکمد ح ود دنوسه د⃗Aددنیزدتوسطد ⃗ aکههشد ییهب  .د
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شكل  .2جستجو در فضای دوبعدی (الف) ،جستجودر فضای سهبعدی (ب)

بمدعبهرتددیگراد ⃗⃗⃗Aدیکد

اردتصهدفیددردفهصامد[]-a,aدا سللتد کللمددردآ دaددرد طللوچد

تکراردازد2دبمد0دکههشد ییهب .دبهد قللراردداد د للهدیردت صللهدفید بللرای 𝐴ددرد[]-1,1اد وقت یللتد
ج ی یدازدیکدعه لدجسنجود یتوان ددرد هللردن لللمد بللیند وقت یللتدا صللایدعه لللدود وقت یللتد
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به نللریندعه لللدفت اللیدتتر یل د هللود.د هللکلد2د(ا ل )د وقتیت هللهیداحن للهلیدرادازد()X,Yد تللهد
(*)X*,Yدنشه د یده دکمد یتوان دبمدو سللیامید0 ≤ 𝐴 ≤ 1ددرد یللکدف ضللهیددودب تل ید بللمد
دستدآی  .د
به روز رسانی موقعیت حلزونی:ده ه طوردکمددرد هللکلد2دد یل د ی هللوداداب نل اد
فهصامدبیندنه مللگد قللراردگرف نللمددرد خن صللهتد)(X,Yدودطت للمد و جللودددر)* (X*,Yد حه سللبمد
یهود .سپسدیکد تهدلمد هرپیچیدبیند وقتیتدنهمگدودهکهردای جللهدد ی هللودد تللهدحر کللتد
حازونیدهکلدنهمگدت ای دکم دکمددردرابلمد()6دن هیشدداد ده داست .د
⃗⃗⃗⃗ ⃗ (t + 1) = 𝐷 ′ . ebl . cos(2πl) +
X
د)X ∗ (t

رابلمد)6

⃗⃗⃗⃗⃗∗ (t) -X
کمد|د ⃗ (tD′
𝑋|=دبمددفهصامدiا یندنهمگدتهدطت مدا هللهر دداردد(به نللریندرا حلللد بللمد

دستدآ

دتهکمو )ادbد ل اریدثه بللتد بللرایدتتر یل د هللکلد للهرپیچدل گللهرین یدا سللتاد)(lد

ع دیدتصهدفیددردبهز د[1اد]-1داستدود().دع لدضربددرایمدبمددرایمداست .د
الزمدبمدذکرداستدکمدنهمگههادحوچدطت مددردا ن اددیکددا یللر دان به ضللیدودهمز لله د
درد سیرد هرپیچیدهکایدبمدهمهددرد یآیم .دجهتد لسهزیدایندرفنهردهمز ه اد فللرضد هل د
استدکمدنهمگههدبهداحن هچد50ددرص دازدبیند کهنیزمد حه صللر دان به ضللید یللهد ل چد للهرپیچید
یکیدراداننخهبد یکمم دتهد وقت یللتدنهمگ هللهددرد طللوچدبهیمم سللهزیدبروزر سللهنید هللود.د ل چد
ریهضیدبمدایندصورتداست :د
رابلمد(7

دددددددددددددددددددد

if p < 0.5

⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ 𝑋 ∗ (t) − ⃗A.
D

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ . e . cos(2πl) +
’D
X ∗ (t) if p ≥ 0.5
bl

{ = )𝑋(𝑡 + 1

جسنجود یک مل د کللمد یتوا نل د بللرایدج سللنجوید هللکهرد( رح اللمداکن شللهت)د بللمد کللهردرود.ددرد
ح ی تدنهمگدبرداسهسد ⃗
Aده ه دروشدبرد بمهیدتغییردبردارد وقتیتدیک یگرادج سللنجودراد بللمد

صورتدتصهدفیدانجهمد یده .دبمهبرایناد⃗Aدرادبهد هدیردتصهدفیدبزرگنردازد1دیهدک نللرد-1د بللمد
کهرد یبریم تهدعه لدجسنجودرادواداردبمددورده دازدیکدنهمگد رجعدک مللیم.ددرد هی سللمد بللهد
رحامدبهر برداریادبرایدبروزرسهنید وقتیتد یللکدعه لللدج سللنجوددرد رح اللمداکن شللهفیاد بللمد
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جستجوی شكار:دعالو دبردروشدح امدحبهبیادنهمگدطت مدراد بللمد صللورتدت صللهدفید
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کمددردآ دpدع دیدتصهدفیداست .د
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جهیدیهفنندبهنریندعه لدجسنجودتهکمو ادازدیکدعه لدجسنجویداننخهبد هل د بللمد صللورتد
تصهدفیداسنفهد د یکمیم.دایند کهنیزمدبرداکن شللهتدتأک یل ددارددود بللمدال گللورینمدWoaدا جللهز د
یده دیکدجسنجودسراسریدرادانجهمدده  .د
رابلمد(8
رابلمد(9

دددددددد
دددددددددد

⃗ .X
⃗ =C
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗
D
rand − X

⃗ ⃗
⃗X(t + 1) = X
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
rand − A. D

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗Xدیکدبردارد وقتیتدتصهدفید(یکدنهمگدتصهدفی)داستدکمدازدج ت یللتدفت اللید
rand
اننخهبده داست.
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)Generate Initial Population X i (i = 1, 2, …, n
Calculate the fitness of each solution
X ∗ = the best search agent
)while (t < Max_Iteration
for each solution
Update a, A, C, l, and p
Update a, A, C, l, and p
)if 1 (p < 0.5
)if 2 (|A| < + 1
)Update the position of the current solution by Eq. (3
)else if 2 (|A| > + 1
)( Select a random search agent
)Update the position of the current search agent by the Eq. (9
end if 2
)else if 1 (p ≥ 0.5
)Update the position of the current search by the Eq. (6
end if 1
end for
Check if any solution goes beyond the search space and amend it
Calculate the fitness of each solution
Update X∗ if there is a better solution t = t + 1
end while
∗return X

شكل  .3شبه كد الگوریتم نهنگ

الگوریتم شبیهسازتبرید
الگورینمدهبیمسهزدتبری د)(SAادالگورینمدهبیمسهزدفرابنکهریدسهد دوداثربخشددرد حلللد
سهئلدبهیممسهزیداست.د مشأدالگورینمدتبری دهبیم سللهزید هل ادکهر هللهیدکر یللکدپهتر یللکاد
کرنیدوده کهرانشه ددردسهچدههید1983دود1985داستد(پهتریکدوده کهرا اد.)1983دآ هللهد
برایدحلد سهئلدپیچی دبهیممسهزیادروهید بنمیدبردتکمیکدتبری دهبیمسهزدپی شللمههددکرد نل .د
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الگورینمدتبری دهبیمسهزیده دبرایدحلدیکد سئامدبهیممسهزیادابن ادازد یللکد جللوابداول یللمد
هروعد یکم دودسپسددردیکدحا مدت کللرارد بللمدجواب هللهیده سللهیمدحر کللتد یک مل .دا گللرد
جوابده سهیمدبهنردازدحهلتدفتایدبهه ادالگورینمدآ درادبمدعموا دجوابدفتایدقرارد یده اد
دردغیرداینصورتدالگورینمدآ دجوابدرادبهداحن هچ 𝑇𝑃 = 𝑒 −𝜃/دکمداحن هچدبولنز ندنه یل د
یهوددبمدعموا دجوابدفتاید یپذیرددکمد𝜃دتفهوتدبیندتهبعده تدجوابدفت اللیدود جللوابد
ه سهیمدودTدیکدپهرا نردبمدنهمدد هداست.ددردهردد هادام یندتکرارداجراد یهوددودسپسدد للهد
بمدآرا یدکههشدپی اد یکم  .دردگهمههیداوچدد هدخیاید بللهالد قللراردداد د ی هللودد تللهداحن للهچد
پذیرشدبیشنرید بللرایدجواب هللهید بل تردو جللودددا هللنمدبه هل  .بللهد کللههشد تل ریجیدد للها درد
گهمههیدپهیهنیداحن للهچدک نللرید بللراید پللذیرشدجواب هللهید بل تردو جللوددخوا هل ددا هللتدود
بمهبرایندالگورینمدبمدس تدیکدجوابدخوبده گراد یهود .د
دردایندکهردابن ادحهلتدخاوصدN*2داستدکمدNدبمدصورتد قللراردادیدن شلله دهم د
تت اددویژگیههیدهرد ج وعمدداد دودبرنه مدخمککمم دبمدع مللوا د𝑇 = 93/0 * Tد حه سللبم
یهودد(جهنسندوداناد.)2003داننخهبد سهب هتدتورن مللتد یللکد کللهنیزمدانن خللهبد سللهد دود
آسه دبرایدپیهد سهزیداستدکمدتوسطدگول برج وده کهرا دب یلله د هل دا سللتد(گ ال برگدود
کرباد.)1989دایندی کللیدازدبه نللریند کهنیزم هللهیدانن خللهبددردالگورینم هللهیدت کلله ایدا سللتد
( سللهنیچهدودآ نل ینهاد.)2016ددردانن خللهبد سللهب هتدرا حل هللهیدNدبه یل د بللمد طللوردت صللهدفیدازد
ج تیتداننخهبدهون  .ایندرا حلههدبهدی کل یگرد هی سللمد ی هللون دود سللهب هتد بللرایدتت یللیند

یهود)داستداگرد

اردتصهدفیدبزرگتردبهه ا را حلدبهدبهالتریندارزشدانن خللهبدخوا هل د

ه ودرا حلدضتی دانن خللهبدن ی هللود .ا یللندویژ گللیددرد سللهب هتدانن خللهبدفر صللنید بللراید
بیشنریندرا حلداننخهبد یکم دکمدتموعدرا حلههیداننخهبده درادحفظد یکم د(سهنیچهدود
آن ینهاد.)2016
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احن هچد هیسمد یهوددکمدیکد کهنیزمد مهسبدبرایدتمریمدفشهرداننخهبد( ت والد0/5دتمریمد
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برن دقرارد یگیرد .ایند سهب هتدهه لددیکدع ددتصهدفیدبیند0دود1د یهودا سپسدبهدیکد
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الگوریتم تركیبی WOA_SA

برای تشخیص بیماری قلبی عروق كرونر

اننخهبدروشدرویکرددپیشمههدیدبرایدحلدیکد سللئامدبهیمم سللهزید بللهیمریدا سللتد کللمد
را حلدیکدبردارد یللکدب تل ید بللهد للهدیرد صللفردود یللکد( بللهیمری)دا سللت.دال گللورینمدترکی بللید
WOA_SAدعوا لد ؤثرددردبی هریدقابیدکرونردرادهمهسهیید یکم دکمدننیجمدحه صلللدازدآ د
یکدبرداردبمدطوچدتت ادددویژگیههدبهد هدیردصفردودیکداستدود ل ارد1دن للهیمگردویژ گللید
اننخهبده داستدود

ارد0دبمد تمهیدویژگیداننخهبدن شل دا سللت.دد هللردرا حلللد بللردا سللهسد

ع اکرددپیشمههدده د ورددارزیهبیدقرارد یگیرد کمدبمدطب مبم دSVMدبسنگیددارد .د
دردالگورینمددWOAد یتوا د بللمد حه سللبمدفه صللامد بللیندعه لللدتح یل دودبه نللریندنه مللگد
همهخنمده دپرداخت.دبهدا سللنفهد دازد یللکدال گللورینمدج سللنجود ح اللید مه سللبد بللرایدج سللنجود
ه سهیگیددرداطراتدنهمگادبهنریندرا حلدهمهخنمدهوددتهدننهیجدرادبهبوددبخش  .عللالو د بللر
اینا از آنجهدکمداکنشهتددردالگورینمدWOAدبسنگیدبمدتغییرد وقتیتدهردجسنجویدعه لدبهد
توجمدبمدیکدرا حلدتصهدفیداستاد بللهدا سللنفهد دازد کللهنیزمدانن خللهبید خن ال د هن مل دانن خللهبد
سهب هتد کنداستدتوانهییداکنشهتددردالگورینمدرادبهبوددداد .ایندبمدایند تمیدا سللتد کللمد
اننخهبد سهب هتدههنسدبی شللنرید بللرایدت صل یمگیریههید نللهایزدداردد کللمددرد طللوچدفرآی مل د
ج سللنجودانن خللهبد ی هللوددودب سللنمد بللمدانن خللهبادتوا نللهییدت مللوعدال گللورینمدWOAدرادبه بللودد
یبخش  .الگورینمدWOAدیکدالگورینمدبهیممسهزیداستدکمدب و ددردنرردگرفنندرا حلللد
فتایدازداپراتوردنه شخصدبرایدبهربرداریداسنفهد د یکم .د هداینداپراتوردرادبهدیکدالگورینمد
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جسنجود حایدجهیگزیند یکمیمدکمدرا حلدرادبمدع مللوا دحه للتداول یللمدآ دل حللهظد یک مل دود
الگورینمدبرداسهسدآ دجسنجودرادادا للمد ید هل دودرا حلللدا صللایدراد بللهدرا حلللدبه بللوددیهف نللمد
جهیگزیندکرد داست.دایندرویکرددنشه دهم دترکیبیدبیندج سللنجویدسرا سللرید)(WOAدود
جسنجود حاید)(SAداست.ددردرویکرددپیشمههدیاد ل چدترکی بللی )(LTHد بللینددودال گللورینمد
دردن رللردگرف نللمد هل دا سللت.ددرد)(LTHادال گللورینم SAددردال گللورینمدWOAد بللرایدبه نللریند
را حلددرده سهیگیدلحهظد یهوددودرا حلدتصهدفیداننخهبد هل د) جللهیگزیند تهد للمد(9دود
بهنریندرا حلده سهیمددردجسنجود(جهیگزیند تهدلمد)3دتتبیمده داست.دایندفرآیم دتوا نللهیید
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اسنفهد دازدالگورینم  WOAدرادبهبودد یبخ شل .دال گللورینم  SAد بللمدع مللوا د یللکداپرا تللورددرد
الگورینمدWOAدقرارد یگیرد .د
اننخهبدویژگی()FSدبمدعموا دیکد سئامدبهیممسهزیددردنرردگرفنمد یهودد کللمددردآ د
را حلههدبمد هدیر][0,1د ح ودد یهون .دبمهبراینادالگورینمدترکیبیدWOA_SAدبرایدحلد
سهئلدبهیممسهزیدارائمده داست.ددردایندروشادیکدبردارد صللفردود لیکد بللرایدن شلله دداد د
را حلد سئامد وردداسنفهد دقرارد یگیرددکمددردآ دبرداردصفردنشه ددهم دویژ گلیدانن خللهبد
نش دودعمصردیکد نمهظردبهدویژ گلیدانن خللهبد هل دا سللت.دا نل از د بللرداردن یللزدبرا بللرد بللهدت تل ادد
ویژگیههید ج وعمدداد دبی هریدقابیدکرونریداست.ددردایند لهل تللماد لیکدروشدانن خللهبد
ویژگید بنمیدبردالگورینمدترکیبیدWOA_SAدارائمد هل دا سلت.دطب مب مل دSVMد لبمدع مللوا د
تهبعدارزیهبدویژگیههیداننخهبیدبمدکهرد یرود.د راحلدروشدپیشمههدیدبمدهرحدزیرداست:د د
 .1پیشپردازش دادهها:دبرایدبمددستدآورد دننهیجدکهراتردنیهز م دداد هللهییددرد
حل و دیک سلله ده سللنیمدازدا لیندرواداب نل ادفرای مل دنر هچ سللهزید لللهب د بللهدراب لللمد10د صللورتد
یپذیرد .د
رابلمد(10

)X = (X − X MIN )/(XMAX – X MIN

کمددردآ دX MAXدود  X MINدبمدترتیبدبمدبیشنریند

اردودک نریند ل ارد بللراید هللرد شخ صللمد

یبههم  .د
 .2مقداردهی اولیه پارامترهای الگوریتم:ددردایند رحامد هدیرداولیمدپهرا نردازد

 .4تشخیصدبی هریدبهدالگورینمدترکیبید WOA_SAد
تیهردتوق دال گللورینمدترکی بللیادبرا بللرد بللهدت تل اددت کللراردا سللت.د بللرایدارز لیهبیدبه نللریند
ویژگیههیداننخهبده دتوسطدطب مب مل یدکم مل دSVMدازدروشداعن بللهرد سللمجیدK – foldد
اسنفهد د یهوداددردایندنوعدداعنبهرسمجیدداد ههدبمدKدزیر ج وعمدافرازد یهون ادازدا لیندKد
زیر ج وعمدK-1ددسنمدداد دبرایدآ وزشدوداعنبهر سللمجیدودبهقی ه نل دداد هللهد( لیکدد سللنم)د
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 .3حهسبمدتهبعدههیسنگیدنهمگههدبهدفراخوانیدSVMدودداد ههیدورودی
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ج امدتت اددتکراردودتت اددج تیتدنهمگههد

اردهید یهود.
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برایدتستداسنفهد د یهود.دایندرواچدkدبهردتکرارد یهود.ددردنههیتد لیهنگیندننی جللمدا لیندKد
بهرداعنبهرسمجی دبمدعموا دیکدتخ یندنههییدبرگزی د یهود.د د
یزا د

اردتهبعدههیسنگیدبرابردبهد

اردصحتدکالسب مل یدال گللورینمد ه هللیند بللردارد

پشنیبه داست.ددردایند لهلتمادبراید هیسمدودبرر سللیدن نللهیجدحه صلللد هل اد هللهخصدارز یللهبید
صحت1اددقت2ادویژگی3ددردنرردگرفنمده داست.د د
رابطه (11دد
رابطه

دددددددددددددددددددددد

(12

رابطه )13

TP + TN
TP + TN +FP+ FN
TP
Precision = TP +FP
TN
= Specificity
TN+FP

دد دددددددد

= Accuracy

کلللمدTPادFPاد TNدو FNد بلللمدترت یلللبدت تللل ادد بلللتدح ی للیاد بللتد کللهذباد م فللید
ح ی یدود مفیدکهذبدهسنم  .د
دردروشدپیشمههدیاد ج وعمدداد ههیداسنهن ارددبی هریدق اللبدکایو نل دازدپهی گلله دداد د
یهدگیرید ههیند UCI4اننخهبده داست.ددردابن اد270دن ونمدبهدد76دویژگید ن هیزدبهد هدیرد
ح ی یدج عآوریده داستددردنههیتد ج وعمدداد ههددبهد13دویژگیدانن خللهبد هل دا سللت.د
ج وچد1اد13دویژگیدبی هریدقابیدعروقدکرونردرادنشه د یده .د د
جدول  .1شرح مجموعه دادههای كلیولند
ویژگی

نوع ویژگی

سن د

ع دی د
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جمسیت د

اگر رد= 1د
اگرز = 0د
آنژیند ت ولی= 1د

درددقفسمدسیمم د

آنژیندنهیپیک= 2د
درددغیردزاویمددرد= 3د

فشهردخو د

ع دی د

کاسنروچ د

ع دی د
1

Accuracyد
Precisionد
3
Specificityد
4
http://archive.ics.uci.eduد
2
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نوع ویژگی
ویژگی
قم دخو د
الکنروکهردیوگرام د

اگربام= 1د
اگردنم= 0د
اخنالچددرد وج 1=ST-Tد
هیپوتروفی 2=LVد

ح اک ردضربه دقاب د
ورزش د

ع دی د
اگربام= 1د
اگرنم= 0د

افسردگیST

ع دی د

تت اددعروقداصای د

ع دی د

یافتههای پژوهش
الگورینمدپیشمههدیدبهد ج وعمدداد دبی هریدقابید بللهدنرما فللزارد ن اللبد2015دپیهد سللهزید
ه دکمدبهدتت اددتکرارههدودتت اددج تیتههید خنا داجراده داست.ددرد کلللد13دویژ گللید
بهد270دن ونمدافراددبی هردودغیربی هردداریم.دالگورینمدترکیبیدبرداسهسدبهنریندرا حلللادت تل ادد
ویژگیههید ؤثردبی هریدرادهمهسهیید یکم .دج وچد2دننهیجدحهصلدازدال گللورینمدپی شللمههدید
رادنشه د یده .دالگورینمدپیشمههدید10دویژگید ؤثردرادبهد صللحتد87/78ددر صل دهمه سللهیید
کرد داست.دج وچد3د هیسمدبیندالگورینمدپیشمههدیدبهد لهل تللهتدپی شللیندداد دبی للهریدقا بللید
کرونرداستدکمدبهالتردبود دننیجمدحهصلده ادبرتریدروشدپیشمههدیدرادنشه د یده .

10

 89/51د  88/67د  87/78د

 10د

 10د

 86/09د  90/66د  86/29د

 15د

 10د

 88/51د  89/33د  87/40د

 10د

9

 88/86د  86/66د  86/29د

 15د

 25د
 40د
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بهترین انتخاب

ویژگی

دقت

صحت

تعداد نهنگ

تعداد تكرار
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جدول  .2نتایج الگوریتم پیشنهادی با مجموعه دادههای بیماری قلبی
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جدول  .3مقایسه الگوریتم  SVM_WOASAبا مطالعات پیشین
مرجع

صحت

خ فیالدودبونجیمگد( )2010د  85/18د

روش
SVM

پوریمدوده کهرا د( )2017د

 82/96د

 KNNد

ژودوده کهرا د( )2017د

 73/33د

 ANNد

[روشدپیشمههدی] د

 87/78د  WOASA_ SVMد

نتیجهگیری و پیشنهادها
دردایند هلماداننخهبدویژگیدبهدال گللورینمد ه هللیند بللرداردپ شللنیبه دودال گللورینمدترکی بللید
WOA_SAدپیشمههدده داست.درویکرددپیشمههدیدبهد ج وعمدداد ههیدبی هریدقابیدپهی گلله د
داد دUCIدارز یللهبید هل دا سللت .بی للهریدقا بللیدبی شللنریندآ للهرد للرگدود یللردرادداردد کللمد بللهد
آز هیشهتدعیمیدقهبلدتشخیصدنیستدوده چمیند بللرایدبی للهرد حل ودیتههیدراددرد بللردارد.د
ه تداصایدروشدپیشمههدیداننخهبدک نریندویژگیدبهدح اک ردتشخیصدبی هریدا سللتد کللمد
صحتدبهالتریدنسبتدبمداسنفهد دازدت همدویژگیههید ج وعمدداد ههد یتوا دبمددستدآورد
.الگورینمدپیشمههدید10دویژگید وثردبهدد87/78ددرص دهمهسهییدکرد داست.د کللمددرد هی سللمد
بهدننهیجدپیشیندبهبوددگسنرد ایدرادداهنمداست .د
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