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 چکیده 

 و نفوذ یصآموزش، تشخ یان،مشتر یریتمد ینی،طب بال ی،مختلف علم مانند: پزشک یهادر حوزه یکاوداده یراخ یهادر سال

مستعد کاربرد  یهااز حوزه یکی انسان یارتباط با زندگ یلبه دل یاست. حوزه پزشک به کار رفته یکژنت یهاداده یلتحل

که توجه محققین دو حوزه پزشکی و  آمیز بودههای مخاطرهاز طرفی دیگر، سرطان از جمله بیماری .باشدیم یکاوداده

های مورد استفاده در پزشکی جهت استخراج دانش باید دارای دو ویژگی مهم است. روش کاوی را به خود متمرکز ساختهداده

های عصبی کاوی، روش شبکههای مختلف دادهباشند: قدرت و دقت باال در تشخیص و تولید قوانین قابل فهم. در میان روش

باشد. اما در طرفی دیگر، دیگر به صورت جعبه سیاه میباشد اما فاقد ساختار شفاف و به بیانیقدرت و دقت باالیی میدارای 

در  های نویزی و نامناسب پایین است.درخت تصمیم دارای قابلیت تولید قوانین قابل فهم بوده ولی کارایی آن در برخورد با داده

 ینا ییکارا یشعالوه بر افزا ی ارائه می شود به طوری کهعصبشبکه یتمالگور ینهبه ییکربندجهت پ یدجد یروش مقاله ینا

 یمدل هوشمند برایک  توانیروش م ین. با استفاده از ایابیمآموزش و تست دست  یهااز داده یمناسب یببه ترک یتم،الگور

و  یعصب یهاشبکه یتمدقت الگور یشافزاسبب این هوشمندسازی  نمود،استخراج مبتال به سرطان سینه ران یماب یصتشخ

های آموزش در این راستا ابتدا از الگوریتم ژنتیک جهت تعیین داده می گردد.مشابه  یهانسبت به روش یجنتا یکاهش خطا

اند، جهت تولید هایی که درست پیشگویی شدهکنیم. مجموعه آموزش بدست آمده به شبکه عصبی وارد شده و دادهاستفاده می

 شود.ل نهایی توسط الگوریتم درخت تصمیم استفاده میمد

 

 داده کاوی پزشکی،شبکه عصبی،ژنتیکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

ها ضرورت به استخراج دانش و روابط پنهان از داده یازها، نانبوه داده یداطالعات و تول سازییرهذخ یا توجه به رشد تکنولوژب

بوده تا  یدمف یجدقت و نتا یر،تفس یتکارا، قابل یزمان ینههز یاصل یژگیو 4 یدارا یداستخراج شده با یو الگو دانش .یابدیم

در نظر  دادهیگاهکشف دانش از پا یندگانه فرااز مراحل هفت یکیبه عنوان  یکاوبه کار رود. داده یدبتواند به عنوان دانش جد

پردازش پردازش و پس پردازش،یشاز سه فاز پ یکاوساده، داده یبنددسته یکدر  .[Tan et al, 2006]شود یگرفته م

باشد. در مرحله کاوی میهای خام جهت دادهپردازش، تبدیل دادههدف از پیش [.Fayyad et al, 1996است]شده یلتشک

آمده ارزیابی شده تا توانایی ستپردازش، دانش بدگردد. سپس در پسها کشف شده و الگو استخراج میپردازش، روابط بین داده

دسته  دو به توانمی را کاویداده پردازش مرحله در موجود وظایف .گیری تایید شودبه کار گرفتن آن در سیستم تصمیم

 نوع به توجه با های دسته اول،الگوریتم .[Tan et al, 2006]نمود بندیدسته 2کنندهو توصیف 1کنندههای پیشگووظیفه

 6انجمنیو قوانین 5بندیهای دسته دوم به دو دسته خوشهو الگوریتم 4رگرسیون و  3بندیدسته طبقه دو به کالس متغیر

را  واقعی و هدف هایمتغیر بین خطای بتواند که است مدلی ساخت بندی،طبقه هایاصلی الگوریتم هدف .شوندمی تقسیم

، ماشین  9مبتنی بر قانون ،8عصبی ، شبکه7تصمیمهای پرکاربرد در این حوزه عبارتند از: درختاز جمله الگوریتم .دهد کاهش

های عصبی بندی در حوزه پزشکی شبکههای پرکاربرد طبقه. یکی از روش12همسایه مجاور و 11، نیو بیز10بردار پشتیبان

  باشد.می

 دسته شش در پزشکی های هوشمند در علم پزشکی،  وظایفه کاربرد الگوریتمبا توجه به تحقیقات صورت گرفته در حوز

گردد. تشخیص فرایندی جهت می بندیبیماران دسته 18و مدیریت 17، درمان16، پایش15آگهیپیش 14گریغربال ،13تشخیص

کاوی در اهداف کاربرد دادهترین گردد. از مهمشناسایی ماهیت بیماری بوده که بر اساس آن  روش درمانی مناسب انتخاب می

                                                           
1 Predictive 

2 Descriptive 

3 Classification 

4 Regression 

5 Clustering 

6 Association Rules 

7 Decision Tree 

8 Nural Network 

9 Rule-Based 

10 Support Vector Machine 

11 Naïve Bays 

12 K Nearest Neighbor 

13 Diagnosis 

14 Screening 

15 Prognosis 

16 Monitoring 

17 Treatment 

18 Management 
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توان به می تشخیص 

های داده شده توسط تشخیص دقیق، تشخیص زودهنگام و کشف ریسک فاکتورها اشاره نمود. اکثر تصمیمات و تشخیص

باشد. این تصمیمات در مواردی های مختلف مانند سرطان براساس اطالعات بالینی و هیستوپاتولوژیک میپزشکان در بیماری

 ,Esfandiari et alتواند گمراه کننده و ناقص باشد ]نادر بودن نوع  بیماری می و یل مختلف مانند: کم تجربگی پزشکبه دال

 ضرورت   بیماری  زودهنگام  و تشخیص بینی پیش پیشگو جهت  [. از این رو نیاز به سیستمی 2014

 

ترین کند. امروزه سرطان مهمگیری کمک میاو در تصمیم این سیستم به هیچ عنوان جایگزین پزشک نبوده و تنها به یابد.می

موقع و درمان ترین نوع سرطان در زنان بوده که با تشخیص به باشد. سرطان سینه یکی از شایععامل مرگ و میر در دنیا می

گری د. بنابراین غربالتوان تا حد زیادی سبب بهبود این بیماری شده و نرخ زنده ماندن را در آن افزایش دازودهنگام آن می

تواند حوزه تحقیقاتی جدیدی به محققین ارائه دهد. اگر چه تعداد بیماران مبتال به سرطان سینه و تشخیص زودهنگام آن می

های عصبی بوده ولی محدودیت استفاده از زیادی از  مطالعات انجام شده در حوزه پزشکی با استفاده از الگوریتم یادگیری شبکه

در فقدان یک رویه استاندارد و بصری برای ارزیابی و پیکربندی و نیاز به دانش شخص خبره برای تنظیم برخی از این روش 

باشد. این محدودیت سبب کاهش کارایی مدل می ی در هر الیههاتعداد نرون و هاپارامترهای این الگوریتم مانند تعدادالیه

گردد برخی از کارهای انجام شده در ادامه سعی می گردد.های پزشکی میبینیهای عصبی در پیشاستخراج شده توسط شبکه

های ارائه شده در این های عصبی در حوزه تشخیص پزشکی و روششبکه جهت پیکربندی بهینه و افزایش کارایی الگوریتم

های عصبی به شبکه [ روشی جدید جهت پیکربندی الگوریتمM.Vukicevic et al, 2014] گردد. در مقالهزمینه معرفی 

است. در این روش متغیرها و وظایفی که باید در ابتدای سازی ژنتیک الگوریتم انجام شدهصورت خودکار توسط روش بهینه

بینی زودهنگام گردد. از این مدل جهت پیشانتخاب می 19الگوریتم توسط شخص خبره تعیین گردد توسط نظریه پشیمانی

های عصبی به نظر است. همچنین به منظور کاهش وابستگی نتایج شبکهه مثانه استفاده شدهافراد مبتال به سرطان پیشرفت

است. ایده اصلی این رویکرد  های عصبی تکاملی پیشنهاد شده[ رویکرد شبکهRivero et al, 2010] هشخص خبره در مقال

باشد. به تنظیم برخی از ضوابط و معیارها می های عصبی با توجهسازی جهت افزایش کارایی شبکههای بهینهاستفاده از روش

سازی باشد. بهینهسازی همگرایی میهای مقابله با پدیده خطی بودن در کالسیفایرهای چندگانه، روش بهینهیکی از روش

ذیری پباشد. با افزایش تنوعپذیری میافزایش تنوع ها وهمگرایی روشی جهت انتخاب کالسیفایرها با هدف کاهش تعداد آن

است. برای مثال های اخیر در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفتهیابد. در سالکالسیفایرها درجه خطی بودن کاهش می

عصبی و برنامه نویسی ژنتیک  مدلی جهت  های شبکهتوسط ترکیبی از الگوریتم [Wongseree et al, 2007در مقاله ]

های تکاملی کارایی است. در این مقاله سعی گردیده با استفاده از الگوریتمشده بینی بیماری تاالسمی ساختهتشخیص و پیش

های تشخیص سرطان سینه در مراحل اولیه بوده های عصبی افزایش یابد. ماموگرافی یکی از روشمدل استخراج شده از شبکه

توان رویکردی جدید عصبی چندگانه میشبکه با استفاده از روشباشد. می درصد 70تا  60که کارایی آن در برخی موارد بین 

و   [Luo and Cheng, 2012] ه هایدر مقال .های ماموگرافی ارائه نمودجهت تشخیص توده سرطان سینه در داده

[Ramos et al, 2012] است. در های عصبی از رویکرد کالسیفایرهای چندگانه استفاده شده جهت افزایش کارایی شبکه

 Saritas et ] آگهی[ و پیشCınar et al, 2009] های عصبی جهت تشخیصاورولوژی از الگوریتم شبکه حوزه تومورشناسی

al, 2010بینی نتیجه بیوپسی سرطان توان از این الگوریتم جهت پیشاست. همچنین می[ سرطان پروستات استفاده شده

بینی توان [ سیستمی جهت پیشJonsdottir et al, 2008] در مقالهاستفاده نمود.  [Meijer et al, 2009پروستات]

زندگی بیماران مبتال به سرطان سینه ارائه کردند. در این مقاله، نظر پزشک متخصص به عنوان یک فیلد جهت باال بردن دقت 

کاوی و روش ها به سه صورت دستی )با نظر متخصص(،  ترکیب روش دستی با دادهانتخاب ویژگیاست. مدل استفاده شده

                                                           
19 Regret Theory 
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شود. انجام می خودکار 

گردد با استفاده از است. در این مقاله سعی میهای عصبی استفاده شدهشبکه هایبینی توان زندگی از روشجهت پیش

ژنتیک و درخت تصمیم کارایی مدل استخراج شده جهت تشخیص بیماران مبتال به سرطان  الگوریتم شبکه عصبی و ترکیب با

 سینه را افزایش دهیم.

 
 تحقیق  روش

باشد. این سرطان در صورت تشخیص در مراحل اولیه به راحتی به درمان های شایع در زنان میسرطان سینه در زمره سرطان

خیمی و یا بدخیمی دهد. از عوامل مهم در تعیین میزان امید به زندگی، نوع درمان و داروهای مورد استفاده، خوش پاسخ می

و استفاده از  22های برداری بیوپسیتوده از طریق نمونه 21و یا بدخیمی 20خیمیخیص خوشباشد. تشتوده شناسایی شده می

تواند موجب تسریع های هوش مصنوعی در این زمینه میگیرد. استفاده از تکنیکاطالعات ظاهری و ساختاری آن صورت می

های خطی سازی دادهبه دلیل توانایی مدل های عصبیفرآیند تشخیص و همچنین افزایش قابلیت اعتماد شود. استفاده از شبکه

است. اما مهمترین عیب این روش، و غیرخطی و همچنین دستیابی به کارایی باال در تحقیقات فراوانی مورد بررسی قرار گرفته 

گردد. های شفاف و فاقد پارامتر میپارامتریک بودن آن و غیرشفاف بودن مدل نهایی بوده که موجب تمایل به سمت الگوریتم

در این مقاله مدلی جهت تشخیص زودهنگام بیماران مبتال به سرطان شود. بندی میها تقسیمدرخت تصمیم در زمره این روش

های آموزش . برای این منظور اقدام به تعیین بهترین دادهارائه می کنیمعصبی توسعه یافته سینه با استفاده از الگوریتم شبکه

های بیوپسی سرطان سینه از از داده همچنین انیم کارایی کالسیفایر ساخته شده را افزایش دهیم.ها بتونموده تا توسط آن

های بهینه جهت ساخت مدل به کمک الگوریتم درخت تصمیم و همچنین تعیین داده  UCIپایگاه داده در دسترس عموم 

های های این مجموعه داده بر اساس ویژگییاست. ویژگآموزش و تست به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی استفاده شده

 باشد.بدست آمده از آزمایشگاه پاتولوژی می

 عصبی های شبکه

سازی روابط این الگوریتم دارای شبکه چندالیه با حداقل یک الیه مخفی و مینیمم محلی بوده و به دلیل  دارا بودن قابلیت مدل

های هوشمند همانند سیستم های عصبی در مدل کردن نرونباشد. ایده اصلی شبکهپیچیده بین متغیرها دارای محبوبیت می

سازی یک رفتار هوشمند برای مقاصد مختلف و شبیه  (b)و  بایاس  (w)عددی وزن عصبی انسان توسط تنظیم پارامترهای 

باشد. از جمله مزایای این روش عمومی بودن، دارای خطوط جداسازی مورب، مدل کردن بندی میطبقه و شگویییمانند پ

ودن، وابسته به پارامتر بودن، حساس های تکراری و پایداری است. همچنین فاقد ساختار شفاف بروابط پیچیده، مقاوم به ویژگی

 [.Castellani, 2013باشد]های مخفی از معایب این روش میبه نویز و مقادیر گمشده و افزایش زمان یادگیری با افزایش الیه

روموزوم توان از آن در مرحله محاسبه امتیاز هر کها بوده که میشبکه عصبی دارای ویژگی قدرت و پایداری در برابر انواع داده

 استفاده نمود.

 ژنتیک الگوریتم

برای  از اصول انتخاب طبیعی داروینسازی محدود و نامحدود بوده که الگوریتم ژنتیک یک روش تکاملی برای مسائل بهینه

ب مبتنی بر تکرار است که اغلژنتیک طورکلی الگوریتم هب .کنداستفاده می بینی یا تطبیق الگویافتن فرمول بهینه جهت پیش

                                                           
20 Benign 

21 Malignant 

22 Biopsies 
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آن به صورت  های بخش

آیند. در این بین های بهتری پدید میهای بهتر، نسلدر طبیعت از ترکیب کروموزوم .شوندفرایندهای تصادفی انتخاب می

دهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. الگوریتم ژنتیک نیز ها روی میهایی نیز در کروموزومگاهی اوقات جهش

. الگوریتم ژنتیک فرایند کلی خود را با جمعیت اولیه ای از نمونه های تصادفی کنداین ایده اقدام به حل مسائل میبا استفاده از 

کند. هر نمونه در جمعیت نشان دهنده یک جواب بالقوه در مسئله مورد بحث است . نمونه ها طی تکرار های متوالی به آغاز می

 یار های برازندگی ارزیابی می شوند. جمعیت نسل نام نسل تکامل یافته و طی هر نسل با مع

 

 ,Vallada and Ruizیابد]بعدی توسط عملگرهای ژنتیکی ساخته شده و فرایند تکرار تا رسیدن به شرط پایانی ادامه می 

2011.]  

 شود:عملگرهای الگوریتم ژنتیک در زیر مشاهد می

  بهترین ژن ها را از افراد مختلف استخراج کرده و آنها را در عملگر ترکیب: این عملگر الگوریتم را قادر می سازد تا

 استفاده شده است . 23قالب فرزندان ممتازتر دوباره ترکیب کنند. در روش پیشنهادی از  ترکیب دو نقطه

  عملگر جهش: عملگر جهش منجر به افزایش گوناگونی در جمعیت و در نتیجه افزایش کارآیی الگوریتم می شود.در

 استفاده شده است . 24از  جهش انطباقی همقالاین 

 تعیین کننده کسری از افراد نسل بعدی است که با توجه به عملیات ترکیب تولید می شوند .مقدار این 25نرخ ترکیب :

 است. 0.8قرار داده می شود .مقدار پیش فرض آن  1تا  0فیلد برابر با کسری بین 

  تعداد جمعیت: افزایش اندازه جمعیتGA  ، را قادر می سازد تا نقاط بیشتری را مورد جستجو قرار دهد و در نتیجه

در هر نسل می شود .  GAنتیجه بهتری حاصل شود.از طرفی اندازه جمعیت بزرگتر باعث افزایش حجم محاسبات 

م به صرفه در این راستا مقادیر مختلف امتحان می شود و آن مقداری که عالوه بر حصول نتیجه خوب از نظر زمانی ه

 کروموزوم در هر نسل در نظر گرفته شده است . 60بود انتخاب می شود .در این روش تعداد 

 به بهترین مقدار شایستگی دست پیدا کرد و بعد از  10: با در نظر گرفتن معیار زمان الگوریتم در نسل 26تعداد نسل

 آن هیچ تغییری حاصل نشد.

 را با شبیه سازی چرخ رولت انتخاب می کند.به این صورت که هر قسمت  :این روش والدین 27تابع انتخاب چرخ رولت

چرخ ، متناظر با یک فرد می باشد.الگوریتم از یک عدد تصادفی برای انتخاب یکی از قسمت ها استفاده می کند. 

 بنابراین احتمال انتخاب یک فرد برابر با مساحت ناحیه متناظر با آن روی چرخ می باشد.

 10-3ها و یا رسیدن به خطای مام نسلشرط توقف: ات 

                                                           
23 Crossover Two Point 

24 Mutation Adapt Feasible 

25 Crossover  Fraction 

26 Generation 

27 Selection Roulette 
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درخت  تصمیم

 استراتژی از استفاده با که است نظارت با یادگیری و داده مراتبی سلسله ساختار با پارامتریک غیر یک روش تصمیم درخت

کند که از  یم یدسته بند یاست که در آن نمونه ها را به نحو یدرخت یمتصم درخت .می شود حل پیاده سازی و تقسیم

مشخص  یژگیو یک با برگ غیر یا ی. هر گره داخلی رسدبرگ م یبه گره ها یتو در نها ی کنندم ین رشدبه سمت پائ یشهر

که  یجرا یتک مرحله ا یکننده ها یبرخالف دسته بند کند. یمطرح م یرا در رابطه با مثال ورود یسوال ین ویژگیا شود، یم

  یها یرمجموعهز ینمونه فقط رو یککننده درخت،  یدسته بند یک در شود، یتمام دسته ها امتحان م یرو یهر نمونه داده ا

 

سوال  ینممکن با ا یبه تعداد جواب ها یهر گره داخل در شود. یحذف م یرالزمغ محاسبات از دسته ها امتحان شده و یخاص

دسته از جواب ها  یک یاکالس و  یکدرخت با  ینا یاشود. برگ ه یم مشخص با مقدارآن جواب یکشاخه وجود دارد که هر 

آزمایی، از اهمیت درخت تصمیم به دلیل توانایی در تولید مدل شفاف و قابل فهم و قوانین قابل راستی . ی شوندمشخص م

 . [Perner et al, 2001]ای در حوزه پزشکی برخوردار استویژه

 

 روش پیشنهادی شامل سه مرحله است.

های اصلی به دو مجموعه آموزش در این مرحله، ابتدا داده عصبی: ها و تنظیمات اولیه شبکهجداسازی داده -مرحله اول

های تست جهت ارزیابی نهایی شوند. از مجموعه آموزش در طی فرآیند الگوریتم ژنتیک استفاده شده و از دادهوتست تقسیم می

فرض به صورت پیش ها به دو دسته مجزا شود. پس از تقسیم دادهمیمدل ساخته شده توسط الگوریتم درخت تصمیم استفاده 

همچنین، جهت نگارش تابع سود در الگوریتم  رویم.اندازی اولیه شبکه عصبی می به سراغ راه %30به  %70به صورت  ،قراردادی

آموزشی است. در مجموع،  هایکنیم که این مجموعه نیز زیرمجموعه دادهژنتیک، اقدام به ساخت مجموعه اعتبارسنجی می

در این کار از الگوریتم شبکه عصبی گیرند. تست قرار می %30اعتبارسنجی و  %20های آموزشی، ها در زمره دادهداده 50%

و   29عصبی مورد استفاده از میانگین مربعات خطااست. در شبکهاستفاده شده 10با تعداد نرون های مخفی  28خور چندالیهپس

 قابل مشاهده است. 1ساختار شبکه عصبی در شکل  است.استفاده شده 30همچنین تابع یادگیری مقیاس گرادیان مزدوج

در این مرحله وارد  :تعیین امتیاز هر کروموزوم در مرحله الگوریتم ژنتیک توسط کالسیفایر شبکه عصبی -مرحله دوم

باشد. در وزوم شامل اطالعات باینری برای تعیین رکوردهای آموزش میشویم. در این الگوریتم هر کرومالگوریتم ژنتیک می

که هر ژن با رکورد متناظر مرتبط است. اگر از کل رکوردها( ژن باینری بوده به طوری %70) 490نتیجه هر کروموزوم شامل 

بودن، به معنای آن است که  0 های آموزش بوده و در صورتباشد یعنی رکورد متناظر جزء داده داشته 1ژن مورد نظر مقدار 

هر ژن تنها  ،2با توجه به ساختار کروموزوم باینری نشان داده شده در شکلدر مجموعه اعتبارسنجی استفاده خواهد شد. 

کل رکوردها باشد. پس در  %50را بپذیرد. از طرفی دیگر، تعداد رکوردهای آموزش باید در نهایت  1یا  0تواند یکی از مقادیر می

شد، باید آن کرومزوم حذف شود. پس  1ه در الگوریتم ژنتیک اگر کروموزوم فعلی کمتر و یا بیشتر از این مقدار، دارای ژن نتیج

های آموزشی تعیین شود. در این تابع، بر اساس دادهدهی یا سود میاز تعیین ساختار هر کروموزوم، نوبت به تعریف تابع ارزش

های اعتبارسنجی دقت شبکه عصبی حاصل شود. سپس بر اساس دادهموزش داده میشده توسط کروموزوم، شبکه عصبی آ

                                                           
28 Feed Forward ANN 

29 Mean Squared Error 

30 Scale Conjugate Gradient 
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شده و به  محاسبه 

  است.های اعتبار سنجی جهت تست ابتدایی مدل استفاده شدهشود. پس به نحوی از دادهعنوان امتیاز کروموزوم ثبت می

اتمام کار الگوریتم ژنتیک،  در این مرحله  پس از :ساخت مدل نهایی پیشگو توسط کالسیفایر درخت تصمیم -مرحله سوم

 های بدست آمده درخت دهیم. سپس بر اساس دادههای نهایی را تشکیل میاساس اطالعات کروموزوم خروجی، مجموعه دادهبر

 

 

 قابل مشاهده است. 3کنیم.چارچوب روش پیشنهادی در شکل های تست اعتبارسنجی میتصمیم را آموزش و بر اساس داده

 معیارهای ارزیابی

بندی وابسته به های طبقه روند. کارایی الگوریتمهای توصیفی به کار میبندی جهت پیشگویی مدل دادههای طبقهالگوریتم

باشد، به طوری که در شرایط  یکسان، متوسط کارایی دو الگوریتم طبقه های مختلف مجموعه داده مورد استفاده میویژگی

 Yدهنده مقادیر واقعی با دو مقدار مثبت و منفی و نشان Xمسائل متفاوت، مشابه است.  اگر فرض کنیم بندی مختلف بر روی 

دارای دو  Xواقعی  است. متغیر Yو   Xدهنده مقادیر پیشگویی شده باشد، هدف از ارزیابی مدل پیشگو بررسی شباهت نشان

نمایش داده  1به صورت جدول  P(X,Y)ینری، توزیع احتمال های باباشد. متغیرو منفی می مقدار باینری و گسسته مثبت

متغیر  yمتغیر پیشگوی مثبت و  yمتغیر واقعی منفی، xدهنده متغیر واقعی مثبت،نشان x است. در این جدولشده

هایی که به اشتباه منفی دهنده تعداد متغیرراست نشان به ترتیب ازTP, FP, TN, FN باشد. مقادیر پیشگوی منفی می

اند و های مثبتی که اشتباه پیشگویی شدهاند، تعداد متغیرهای منفی که درست پیشگویی شدهاند، تعداد متغیرپیشگویی شده

دهنده کل نشاننیز به ترتیب از راست  Pos, Nos, PP, PNاند. مقادیر تعداد متغیرهای مثبتی که درست پیشگویی شده

اند، کل مقادیر واقعی منفی و کل مقادیر واقعی اند، کل مقادیری که مثبت پیشگویی شدهمقادیری که منفی پیشگویی شده

گیری های مختلف عددی اندازهتوان با روشتوانایی مدل پیشگو را میدهد. می ها را نشانتعداد کل نمونه  Nباشد. مثبت می

های درست و غلط و تفکیک آنها اشاره نمود. در این توان به سادگی نمایش و تفسیر نمونهها میی این روشنمود. از جمله مزایا

 است.مقاله، از معیارهای ارزیابی دقت، حساسیت، ویژگی و تعداد عمق درخت استفاده شده

 

  یافته ها

مقایسه نتایج روش پیشنهادی با دو روش دیگر بر روی  ودر این بخش به بیان ارزیابی نتایج بر اساس معیارهای مرسوم ارزیابی 

مجموعه داده های مورد  انتخاب شده است. UCIسه مجموعه داده از پایگاه داده  است.های مختلف پرداخته شدهمجموعه داده

سه مجموعه نتایج اجرای کالسیفایر ساخته شده توسط الگوریتم پیشنهادی بر روی  نشان داده شده است. 2بررسی در جدول 

گردد. مدل استخراج شده از های عصبی مقایسه و بررسی میو شبکه C4.5تصمیم داده مختلف با نتایج دو الگوریتم درخت

تواند ارزیابی کاملی از های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. ارزیابی منفرد متکی بر دقت نمیتوان از جنبهروش پیشنهادی را می

است. جه در این مطالعه، از معیارهای ارزیابی دقت، حساسیت، ویژگی و تعداد عمق درخت استفاده شدهمدل ارائه دهد. در نتی

معنی بوده و به همین دلیل جای آن خط تیره گذاشته های عصبی معیار عمق درخت بیبدیهی است که برای روش شبکه

 است.شده

دقت  ecoliشود که در مجموعه داده مشاهده می 3جدولبا توجه به  :Ecoli نتایج اجرای سه روش برروی مجموعه داده

ها بوده ولی دقت تست و معیار ویژگی در روش پیشنهادی در مقایسه با دو بیشتر از بقیه الگوریتم C4.5آموزش در الگوریتم 
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بیشتر است.  روش دیگر 

روش پیشنهادی نسبت به الگوریتم  باشد. عمق درخت نیز درهای عصبی بیشتر میهمچنین معیار حساسیت در الگوریتم شبکه

C4.5 توان دهنده کاهش اندازه درخت و پیچیدگی آن است. به طور کلی میاست. این امر نشانکاهش چشمگیری داشته

توانسته عالوه بر کاهش پیچیدگی درخت، دقت تست مدل پیشگو را  ecoliداده نتیجه گرفت که روش پیشنهادی در مجموعه

 نیز افزایش دهد.

 روش  است که دقت آموزش در دونشان داده شده4در جدول  :Breast Cancer ایج اجرای سه روش برروی مجموعه دادهنت

 

 

 باشد.ها میبوده ولی دقت تست و معیار ویژگی در روش پیشنهادی بیشتر از بقیه روش 100یکسان و برابر  C4.5پیشنهادی و 

های عصبی بیشتر از دو روش دیگر است. عمق درخت نیز در روش پیشنهادی نسبت همچنین معیار حساسیت در روش شبکه

دهنده کاهش اندازه درخت و پیچیدگی آن است. به طور کلی است. این امر نشانکاهش چشمگیری داشته C4.5به الگوریتم 

نیز توانسته عالوه بر کاهش پیچیدگی درخت،  Breast Cancerه دادتوان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی در مجموعهمی

 دقت تست مدل پیشگو را نیز افزایش داده و دقت آموزش را حفظ نماید.

در هر  شود که دقت آموزش و معیار حساسیتمشاهده می 5در جدول: Wine نتایج اجرای سه روش برروی مجموعه داده

باشد. عمق می 100برابر  C4.5بوده و دقت تست و معیار ویژگی در روش پیشنهادی و روش  100سه روش یکسان و برابر 

داده دهنده این است که روش پیشنهادی در مجموعهبرابر است. این امر نشان C4.5درخت نیز در روش پیشنهادی با الگوریتم 

Wine ش نتوانسته پیچیدگی را نسبت به روC4.5  کاهش دهد ولی دقت را در باالترین حد خود حفظ کرده است. این امر

 نیز زیاد بزرگ نبوده و پیچیدگی درخت زیاد نیست. C4.5ممکن است به این دلیل باشد که اندازه درخت ساخته شده با روش 
 

 

  نمودارها  و ها شکل ،ولاجد

 

 

 
 ساختار شبکه عصبی  – 1شکل 
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 کروموزوم پیشنهادیساختار  – 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چارچوب روش پیشنهادی – 3شکل 

 

 
 ماتریس توزیع احتمال  – 1جدول 
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مجموعه داده   – 2جدول 

 های مورد آزمایش

 
 

 Ecoliنتایج اجرای سه روش برروی مجموعه داده  - 3جدول 

 
 

 
 Breast Cancerنتایج اجرای سه روش برروی مجموعه داده  - 4جدول 

 
 

 Wineنتایج اجرای سه روش برروی مجموعه داده  - 5جدول 

 
 

 ها و روابط ریاضیفرمول

 
1. Accuracy= tp + tn / N 

2. Sensitivity= tp / Pos 

3. Specifisity= tn / Nos 
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بحث و   گیرینتیجه

های عصبی بر روی سه مجموعه داده و شبکه C4.5تصمیم های درختسازی روش پیشنهادی با روشآمده از پیادهنتایج بدست

است.نتایج بدست آمده مختلف و بر اساس معیارهای ارزیابی دقت، حساسیت، ویژگی و عمق درخت مقایسه و تحلیل شده 

های عصبی با توجه به معیارهای ارزیابی و شبکه C4.5از آن است که کارایی روش پیشنهادی در مقایسه با دو روش حاکی

تصمیم در حین حفظ دهنده قدرت روش پیشنهادی در کاهش پیچیدگی درختاست. این امر نشانشده افزایش یافته استفاده

 باشد.ها میدقت آموزش و تست و حتی در مواردی افزایش آن

تم ترین عیب روش پیشنهادی، نیاز به مجموعه مجزای اعتبارسنجی و مشکل بهینگی محلی در الگوریبا توجه به اینکه مهم

های اعتبارسنجی نداشته باشد و باشد. به عنوان کارهای آینده، باید بتوان روش را طوری توسعه داد که نیاز به دادهژنتیک می

های آموزش و تست کار کند. همچنین با ارائه معیاری جدید جهت غلبه بر مشکل بهینگی محلی الگوریتم ژنتیک بتواند با داده

 را افزایش داد. توان کارایی مدل یادگیرمی

 

  منابع
Fayyad,  Usama  and  Piatetsky-Shapiro,  Gregory  and Smyth, Padhraic. (1996). From Data Mining to 

Knowledge Discovery in Databases. AI Magazine. vol. 17. No. 3. 37-54 

 

 
 

 

Tan, Pang-Ning and Steinbach, Michael and Kumar, Vipin. (2006). Introduction to data mining. Pearson 

Addison-Wesley. 1-169 

M. Vukicevic, Arso and R. Jovicic, Gordana and M. Stojadinovic, Miroslav and I. Prelevic, Rade and D. 

Filipovic, Nenad. (2014). Evolutionary assembled neural networks for making medical decisions with 

minimal regret: Application for predicting advanced bladder cancer outcome. Expert Systems with 

Applications. 41 (2014). 8092–8100 

Esfandiari, Nura and Babavalian, Mohammad Reza and Eftekhari Moghadam, Amir-Masoud and Kashani Tabar, 

Vahid. (2014). Knowledge Discovery in Medicine: Current Issue and Future trend. Expert Systems with 

Applications. 41 (2014). 4434–4463 

Castellani, M. (2013). Evolutionary generation of neural network classifiers – an empirical comparison. 

Neurocomputing. 99 (2013). 214–229 

Rivero, Daniel and Dorado, Julian and Rabunal, Juan and Pazos, Alejandro. (2010). Generation and 

simplification of artificial neural networks by means of genetic programming. Neurocomputing. 73 (2010). 

3200–3223 

Wongseree, Waranyu and Chaiyaratana, Nachol and Vichittumaros, Kanjana and Winichagoon, Pranee and 

Fucharoen, Suthat. (2007). Thalassaemia classification by neural networks and genetic programming. 

Information Sciences. 177 (2007). 771–786 

Luo, Shu-Ting and Cheng, Bor-Wen. (2012). Diagnosing Breast Masses in Digital Mammography Using Feature 

Selection and Ensemble Methods. J Med Syst. 36 (2012). 569–577 

Ramos-Pollán, Raúl  and  Guevara-López, Miguel Angel and Suárez-Ortega, Cesar and Díaz-Herrero, Guillermo 

and Franco-Valiente, Jose Miguel and Rubio-del-Solar, Manuel and González-de-Posada, Naimy and Vaz & 

Joana Loureiro, Mario Augusto Pires and Ramos, Isabel. (2012). Discovering Mammography-based Machine 

Learning Classifiers for Breast Cancer Diagnosis. J Med Syst. 36 (2012). 2259–2269 

Çınar, Murat and Engin, Mehmet and Zeki Engin, Erkan and Atesçi, Y. Ziya. (2009). Early prostate cancer 

diagnosis by using artificial neural networks and support vector machines. Expert Systems with Applications. 

36 (2009). 6357–6361 

Saritas, Ismail and Ozkan, Ilker Ali and Unal Sert, Ibrahim.(2009). Prognosis of prostate cancer by artificial 

neural networks. Expert Systems with Applications. 37 (2010). 6646–6650 

Meijer, R-P and Gemen E-F-A and van Onna, I-E-W and der Linden, J-C and Beerlage, H-P and Kusters, G-C-

M. (2009). The value of an artificial neural network in the decision-making for prostate biopsies. World 

Journal of Urology. vol. 27. 593–598 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Jonsdottir, Thora and 

Thora 

Hvannberg, Ebba and Sigurdsson, Helgi and Sigurdsson, Sven. (2008). The feasibility of constructing a 

Predictive Outcome Model for breast cancer using the tools of data mining. Expert Systems with 

Applications. 34 (2008). 108–11 

Vallada, Eva and Ruiz, Rubén. (2011). A genetic algorithm for the unrelated parallel machine scheduling 

problem with sequence dependent setup times. European Journal of Operational Research. 211 (2011). 612–

622 

Perner, Petra and Zscherpel, Uwe and Jacobsen, Carsten. (2001). A comparison between neural networks and 

decision trees based on data from industrial radiographic testing. Pattern Recognition Letters. 22 (2001). 47–

54 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

