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 چکیده

 ريكامپیوت صیهاي تشخونوآوريها باعث نتايج چشمگیري دربخش سالمت شده وسیستم یتكنولوژ شرفتیامروزه پ

سرطان . دارد تیاهم زمان نيرتند. تشخیص سرطانها دركوتاهبودودمند س بیماريها كشف وكنترلدر انپزشك كمکاب

 یحتماا دارد ینقش مهم ،ودرمان اتیادامه حبموقع آن در صیكه تشخ ن استزنا عيشا يهاسرطانسینه جزء 

شند. بنابراين، ضرورت داشته با يیقابلیت تشخیص باال نمیتوانندزین ی مثل ماموگرافیاي تشخیصهمتداولترين تكنیك

مربوط  يداده كاو يهاكیمهم تكن يهاازكاربرد یكيخبره  يهاستمیسشوند. در یبررسداردتكنیكهاي تشخیص بهتري 

زمان  ،صیتشخ ریمسكمک دادههاي پزشكی میتوانند دراي تشخیصی اتوماتیک، باه. سیستمستهايماریب صیتشخبه 

چند سیستم  ی. هدف اين تحقیق بررسنديتر نماوجزئیات رادقیق كاهشتر، خطاي احتمالی كارشناسان رامراك

 قیتحق نيا. درستا میخو... براي تشخیص تومورسرطان بدخیم از خوشk-meansوsvmزا یبیتركتشخیصی اتوماتیک و

 يیتوانا ج،ي. نتاهاستفاده شدDDSM وMIASيهاگاهيپا يهاداده نیهمچنو ایفرنیدانشگاه كالازWDBCداده  گاهيپااز

زمان آموزش وكاهش آنها در هایژگيانتخاب و نیدهد، همچنینشان مسینه سرطان  صیتشخهارا درستمیسچشمگیراين 

استفاده مورهاواع گوناگون توان اتیخصوصدرک بهتر يتومورها برا يهایژگيوتوانند ازیمزیكند. پزشكان نیم يیصرفه جو

 . ندينما
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 مقدمه .1

و  ینایب شیامكاان پا ،یعلاو  از جملاه پزشاك یداده هاا درتماام يساز رهیو ذخ وتریكاربرد كامپ شرفتیبا پ

كاه سالول هاا  یشده اسات. زماان ريامكان پذ يداده كاو يها کیبا كمک تكن هايماریباز  ياریزود هنگا  بس صیتشخ

 یستي[. بمنظور توسعه سرطان با15است] هسرطان  آغاز شد يماریكنند ب ریشروع به رشد و تكث يبطور كنترل نشده ا

تاوده خواهناد  کيه ب ليتبد یسلول ریتكث قيجهش ها از طر نيدگرگون شود. سپس ا یسلول ریرشد و تكث میژن تنظ

برداشت. تشخیص  نهیسرطان س ینیب شیپ نهیدر زم یتوان گا  مهم یسرطان م نيژن انتقال دهنده ا يیشد. با شناسا

                                                 
 هنرآموز دانشگاه فنی و حرفه اي دختران كرمان1
 هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمان2
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از سارطان  یكاياست و طبق آمار بدسات آماده  تیحائز اهم اریزمان ممكن بس نيكوتاه تر درها و سرطان ها  يماریب

كناد.  یم فايرا ا ینقش مهم ماریب اتیبه موقع آن در ادامه ح صیكه تشخباشد  یم نهیدر زنان ، سرطان س عيشا يها

از  یكايكند.  یرا تجربه م نهیخود سرطان س اتیزن در طول دوران ح کياز هر هشت زن،  افتهيتوسعه  يدر كشورها

 يبارا یكینتك  يباشد. داده كاو یها م يماریب صیو تشخ یمربوط به حوزه پزشك يداده كاو کیمهم تكن يكاربرد ها

كارد.  دایادسات پ دیااطالعات مف يسر کيآن به  جيتوان از نتا یاست و م میحج يداده ها لیو تحل هيپردازش ، تجز

پنهاان  يتواناد الگوهاا یآن ما جيپردازد و نتا یم میعظ يداده ها انینهان در م يبه كشف الگوها يداده كاو کیتكن

 ،يداده كااو يهاا کیااز تكن یكيباشد.  یم تیو درمان حائز اهم يریشگیپزشكان را آشكار سازد كه در پ ديشده از د

در  نیباشاد. همچنا یم K-means تميالگور نهیزم نيمعروف در ا تمياز الگور یكي[ و 14اطالعات است]  يخوشه بند

 ياوداده كا يبارا ینيناو يتوانسته است روش ها يرقابت استعمار تميمثل الگور یتكامل يها تميالگور ریاخ يسال ها

 اطالعات ارائه دهند.

از  میخوش خا نهیتومور سرطان س يطبقه بند يبرا کیاتومات صیتشخ ستمیچند س یبررس قیتحق نيهدف ا

 .صیتشخ نيبه كار رفته در ا يكهایتكن ريو سا گريكديآنها با  سهيمقا نیاست و همچن میبدخ

شده اسات.  ليتبد يه داده كاوحوز يمسئله كالس بند کيبه  نهیسرطان س صیتشخ يبرا یميقد يها روش

 يتواناد بار اسااس داده هاا یما دياتوماور جد کيادو نوع توماور،  نيا يجداساز يبرا ديجد ريفایكالس کي نییبا تع

 يبار اسااس داده هاا يداده كااو يكهاایتكن ،یشاود. باه طاور كلا ینیب شیپ ر،يفایكالس یابيموجود و ارز يتومورها

 كنند. یم دایپ شيمربوط به تومورها افزا يهایژگيو

ماورد  150 ریو تفسا لیاتحل يبارا ساتيولوژيراد 10از  1994در ساال  ی[  در پژوهشا6و همكااران ] المور

اثباات شاده  یاعتباار اساتفاده از مااموگراف نكهيدعوت كردند. با وجود ا نه،ینوع تومور س ینیب شیپ يو برا یماموگراف

در صاد  90 ق،یاتحق نياشاود. در ا یهاا ما ینایب شیقات پاباعاث كااهش د ساتهايولوژيراد ریاست، اما تفاوت تفاس

جماع  يبارا يشاتریب اریبسا يها يدادند. امروزه، تكنولوژ صیدرصد از سرطانها را تشخ 3تنها كمتر از  ستهايولوژيراد

 نیسارطان در با يهاا یژگيو اتیجزئ یتمام يریادگيپزشک،  کي يشود. برا یداده ها به كار گرفته م لیو تحل يآور

سارطانها،  صاصیدر ماوارد تشخ يریاگ میدر هنگا  تصم نيمشكل است. بنابرا اریبس ،یموارد سرطان اديز اریحجم بس

دقات و كنتارل  شيافازا يپزشكان باشند. بارا يبرا يدیمناسب و مف ارانیتوانند دست یداده ها م زیآنال يها يمتدلوژ

 نهیسرطان س صیتشخ يبرا نیاز محقق ينها، تعدادمربوط به آ يتومورها و اطالعات داده ها شيرو به افزا يها یژگيو

 .آوردند يرو نیماش يریادگي يها هيو رو يداده كاو يهايبه تكنولوژ

 فیتعار .2

 .ميپردازیم قیتحق نياستفاده شده در ا يها تميو الگور میمفاه یبرخ یقسمت به معرف نيدر ا

 (SVMماشین بردار پشتیبان) .  1. 2

گااامی بااسیار  ساک،ير يحداقل ساز ي دهيوالديمیارپنیاک توسط امحققای روسای باه ناا   1965در سال 

است كاه دو  يیدودو يكننده  يطبقه بند کي بانیبردار پشت نیماش .مهام در طراحای طبقه بندي كننده ها برداشت

كند.  حداكثر حاشایه ابر صفحه را حاصل كهيكند بطور یابرصفحه از هم جدا م اي یمرز خط کيكالس را با استفاده از 

 اطحاداكثر كاردن حاشایه ابار صافحه منجار باه حاداكثر شادن تفكیاک باین طبقاات میشاود. باه نزديكتارين نقا
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شود. تنها از اين بردارها )نقاط( باراي مشاخص  یآموزشی به حاداكثر حاشایه ابار صافحه، بردارهاي پشتیبان گفته م

 خطی بین دو كالس به گونه اي محاسبه می شود كه : در اين روش مرز .ن مارز باین طبقات استفاده میشودكرد

 + در طرف ديگر مرز واقع شوند. 1-در يک طرف مرز و تما  نمونه هاي كالس  1تما  نمونه هاي كالس 

  مرز تصمیم گیري به گونه اي باشد كه فاصله نزديک ترين نمونه هاي آموزشی هر دو كالس از يكديگر در

 ي تا جايی كه ممكن است حداكثر شود.راستاي عمود بر مرز تصمیم گیر

 نوشت (1)يک مرز تصمیم گیري خطی را در حالت كلی می توان به صورت فرمول: 

(1               ) W.x+b=0   

X  يک نقطه روي مرز تصمیم گیري وw  يک بردارn  بعدي عمود بر مرز تصمیم گیري است.  فاصله مبدا تا مارز

 [. 3است] w,xاخلی دو بردار بیانگر ضرب د w.x تصمیم گیري و

  (k-means) الگوریتم کی مینز .  2. 2

تكنیک خوشه بندي يكی از تكنیک هاي معروف در داده كاوي محسوب می شود كه در آن از طريق فرآيند در 

خودكاري نمونه هاي موجود در يک فضاي داده را بر اساس ويژگی هايشان به دسته هاي متمايز تقسیم بندي می كند 

دسته خوشه  گفته می شود. بنابراين خوشه مجموعه اي از اشیاء مای باشاد كاه اشایاء موجاود در آن داراي  كه به هر

بیشترين میزان شباهت با هم و كمترين میزان شباهت با اشیاء درون خوشه هاي ديگر هستند. براي شباهت می تاوان 

ايی كه كمترين فاصله را باهم دارند در يک خوشه معیار هاي مختلفی از جمله معیار فاصله را در نظر گرفت يعنی نود ه

[ . سپس از طرياق بررسای 9قرار می گیرند كه به اين نوع خوشه بندي ، خوشه بندي مبتنی بر فاصله  گفته می شود]

 داده هاي هر خوشه و مقايسه آن ها با هم به اطالعات مفیدي دسترسی پیدا كرد. 

شه بندي اطالعات الگوريتم كی مینز اسات. ايان الگاوريتم از جملاه يكی از الگوريتم هاي مشهور در زمینه خو

 [:16الگوريتم هاي مبتنی بر مركز خوشه می باشد كه مراحل انجا  الگوريتم به شرح زير است ]

  ها به صورت رندو عنوان مراكز خوشهبه دست آوردن نقاطی به 

 صله تا مركز آن خوشه را دارا باشد.نسبت دادن هر نمونه داده به يک خوشه كه آن داده كمترين فا 

صاورت تصاادفی نقااطی انتخااب  ( ، باهKهاي مورد نیااز)در حالت استاندارد اين الگوريتم ، ابتدا به تعداد خوشه

يابناد و بادين ترتیاب ها تخصایص میها با توجه با میزان نزديكی )شباهت( به يكی از اين خوشاهشود. سپس دادهمی

ها مراكاز جديادي گیري از دادهتوان در هر تكرار با میانگینشود. با تكرار همین روال میمی هاي جديدي حاصلخوشه

كناد كاه هاي جديد اختصاص داد. اين روند تا زمانی ادامه پیادا میها را به خوشهها محاسبه كرد و مجدد دادهبراي آن

هاي تغییر در خوشاهمعیاار همگرايای آن، عاد  معموالً شرط توقف الگاوريتم و ها حاصل نشود.ديگر تغییري در خوشه

باشاد. انتخااب دقیاق مراكاز شده يا بر اساس معیار اتما  زماان میموجود ،دستیابی به تعداد تكرارهاي از پیش تعیین

هاي بهینه نهاايی دارد. ايان مراكاز بايساتی باا دقات خوشه اولیه تأثیر بسزايی بر روي همگرايی اين الگوريتم و خوشه

 اب شوند و فاصله مناسبی نسبت به يكديگر داشته باشند.انتخ

 الگوریتم رقابت استعماری .  3. 2

گیارد و شاامل اي از محاسبات تكاملی بوده كه در شااخه هاوش مصانوعی قارار میهاي تكاملی  زيرمجموعهالگوريتم

هاا بار ايان الگوريتم پاذيرد.ها عمل جستجو از چندين نقطه در فضاي مسئله صاورت میهايی است كه در آنالگوريتم

هاي ممكنای كاار اناد و بار روي پاسا مبناي جستجوي تصادفی بوده و از تكامل بیولوژيكی طبیعی الگاوبرداري نموده

 تري از پاس  بهینه ارائه دهند.كنند كه از ويژگی برتري برخوردار باشند و بتوانند تخمین نزديکمی
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شاود. سازي تكاملی، با تعدادي جمعیت اولیه شروع میاي بهینههالگوريتم رقابت استعماري، همانند ساير روش

شوند. گر تقسیم میها به دو دسته مستعمره و استعمارشود. كشوردر اين الگوريتم، هر نقطه داده ، يک كشور نامیده می

هاا را ه و آنهاي مساتعمره را باه سالطه خاود درآوردهر كشور استعمارگر، بسته به میزان قدرتش ، تعدادي از كشاور

كند. اين الگوريتم بر اساس رقابت استعماري و سیاست جذب، پايه ريزي شده است. در ارائاه ايان الگاوريتم، كنترل می

 .[1پذيرد]اين سیاست با حركت دادن مستعمرات يک امپراطوري، مطابق يک رابطه خاص صورت می

 انتخاب ویژگی .  4. 2

. باه طاور شاودیاساتفاده ما يطبقه بند ياز امكانات برا نهیمجموعه به ريز کياستخراج  يبرا یژگيانتخاب و

 d (dبا انادازه  يهایژگيمجموعه از و ريز کيكردن  دایپ فهی، وظDبا اندازه  يامجموعه يهایژگيخاص، با توجه به و

<D) [.17]را دارد ياست كه حداكثر دقت طبقه بند 

 بررسی و مقایسه تحقیقات مرتبط .3

[ يک مجموعه داده بر اساس دامنه سرطان سینه تهیه كردند كه در مركز پزشكی موسساه 7ک  ]ا . زويتر  و ا . ساكلی

 9قرار دارد. ايان ديتاا بایس بار اسااس  UCIسرطان، دانشگاه لیوبلیانا، يوگسالوي جمع آوري شده است و در سايت 

بار   "it40"و  "ge40 "و  "premeno"ركورد اطالعاتی از بیماران می باشد كاه در ساه دساته بنادي  286ويژگی و 

 اساس سايز تومور قرار گرفته است.

از اين پايگاه داده در تحقیقات خود استقاده كردند. پايه خوشه بنادي در آن بار  2014[ در سال 15رادها و همكارش ]

جود در ايان ويژگی مو 9اساس سايز تومور می باشد. آنها الگوريتم كی مینز را بر روي اين مجموعه داده اعمال كردند. 

           ( آمده است.1بانک اطالعاتی به همراه نوع آنها در جدول شماره )

 [15]یبانک اطالعات یهایژگی: اطالعات و1جدول
Details on attributes Type Attribute 
Patients age in integer 

premeno,ge40,it40 

tumor_size in integer 

inv_nodes in integer 

yes,no,? 

deg_malig in integer 

breast direction left,righ 

breast_quad_ directions 

yes,no 

Integer 

Categorial 

Integer 

Integer 

Categorial 

Intger 

Categorial 

Categorial 

Categorial 

age 

meno_pause 

tumor_size 

inv_nodes 

node_caps 

deg_malig 

breast 

breast_quad 

irradiat 

در فاز اول الگوريتم خوشه بندي كی مینز آنها از معیار فاصله منهاتن  باراي انادازه گیاري فاصاله باین ناود هاا         

 286روي  K=2استفاده كردند و انتخاب مركز خوشه اولیه بصورت تصادفی انجا  گرفت. پاس از اجاراي الگاوريتم در 

از  k-meansآمده است. در فاز دو  خوشه بندي  بدست ٪ 66.99نقطه داده، بطور متوسط احتمال طبقه بندي صحیح 

معیار فاصله اقلیدسی  براي اندازه گیري فاصله بین نود ها و انتخاب مركز خوشه اولیه بصورت تصاادفی انجاا  گرفات. 

بدسات آماده  %74.98نقطه داده،بطور متوسط احتمال طبقاه بنادي صاحیح  286روي  K=2پس از اجراي الگوريتم 

خوشه بندي كی مینز براي افزايش صحت خوشه بندي به مراكز خوشاه امتیااز داده شاد و از معیاار  در فاز سو  است.

همبستگی پیرسون   براي اندازه گیري فاصله بین نود ها و انتخاب مركز خوشه اولیه از روش انباشتگی  انجاا  گرفات. 

وشه بندي ها حاصل شاد . بطاور متوساط نقطه داده، نتايج يكسانی از تما  خ 286روي  K=2پس از اجراي الگوريتم 

 [.15يافت شد] % 100احتمال طبقه بندي صحیح 
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 .[ در تحقیقات خود از الگوريتم رقابت اساتعماري ومااتريس هام رخادادي اساتفاده كردناد2زارعی و همكارش ]

از الگاوريتم  اطالعات مكانی به صورت ماتريس هاي سطح خاكستري دوسطحی فراهم می شود . آنها ابتادا باا اساتفاده

رقابت استعماري خصوصیات مناسب را جهت تشخیص سرطان سینه استخراج نمودند و سپس توساط درخات تصامیم 

خاوش "گیري و با استفاده از مقادير استخراج شده خصوصیات منتخب براي هر تصوير ، اين تصاوير را به دساته هااي 

د. تصاوير ماموگرامی كه در اين آزمايش استفاده شدند ازپايگااه داده ندسته بندي می كن  "نرمال"و  "بد خیم"و "خیم 

در مراحاال اولیااه ي توسااعه ي الگااوريتم شاادت، تحلیاال  [4و13و10گرفتااه شااده انااد] MISAي میناای ماااموگرافی 

 [.2هیستوگرا  شدت مورد تحقیق وسیع قرار گرفته است]

گی فضايی سطح خاكستري نیاز معاروف اسات ماتريس هم رخدادي سطح خاكستري كه به عنوان ماتريس وابست

[ در اين حالت با جايگزين كردن ويژگی هاي 4و10روشی آماري است كه روابط فضايی پیكسل ها را در نظر می گیرد ]

glcm  و ويژگیهاي تراكمی هیستوگرا  به جاي جمعیت اولیه الگوريتم رقابت استعماري بهترين ويژگی هاا باه عناوان

 می شوند وبراي طبقه بندي به درخت تصمیم ارائه می شود. امپريالیست ها مشخص

پس از كاهش تعداد ويژگی توسط الگوريتم رقابت استعماري ويژگی هاي مناسب براي دسته بندي باقی مای ماناد 

نشان داده شده است مقادير اين ويژگی ها براي تمامی تصاوير استخراج می شود   2كه اين ويژگی ها در جدول شماره 

 [.2]س توسط درخت تصمیم تصاوير به دسته هاي خوش خیم و بد خیم و نرمال طبقه بندي می شوندوسپ

 ]2[منتخب  های : ویژگی2جدول 
 

 نا  ويژگی     

 

 شماره ويژگی

Clustershade 1 

Homogeneity 2 

Maximum probability 3 

Sum of sqaures variance 4 

Dissimilarity 5 

باراي بدسات آوردن و  ا را بصورت تصادفی انتخاب می كندامپريالیست ه ICAش ابعاد الگوريتم در ابتداي كاه   

وابی با كمتارين اشاتباه را از میان جواب هاي مورد نظر ، ج دتا بتوان میشودبهترين جواب شبیه سازي چندين بار اجرا 

 د. نپیدا ك

شود زيرا دقت بااليی در پیش بینی دارد. زنا   به طور وسیعی در تشخیص بیماريها استفاده می  SVMالگوريتم 

در تحقیقی ديگر براي استخراج ويژگیهاي مناسب و تشخیص تومور، تركیبی از الگوريتم  2014[ در سال 5و همكاران ]

باه طاور جداگاناه باراي شناساايی  K-meansرا معرفی كردند. در پژوهش آنهاا الگاوريتم   K-meansو  SVMهاي 

تومورهاي خوش خیم و بدخیم به كار گرفته می شود. درجه عضويت هر تومور باه هار ياک از ايان  الگوهاي پنهان در

باراي  SVMالگوها محاسبه شده و به عنوان يک ويژگی جديد در مدل آموزشی اساتفاده مای شاود. ساپس الگاوريتم 

آنها باراي پیااده ساازي  بدست آوردن يک كالسیفاير جديد و در جهت تمیز دادن تومورهاي ورودي استفاده می شود.

از دانشگاه كالیفرنیا استفاده كردناد. ايان مجموعاه داده در ساال  WDBCمتد پیشنهادي خود از مجموعه داده بانک 

متاد پیشانهادي آنهاا، براسااس روياه اعتباار . گروه اسات 10ويژگی از  32عه شامل ارائه شده است. اين مجمو 1995

ويژگای  32ويژگی مطلاق از باین  6درصد افزايش می دهد.  97.38دقت را تا  ،جی متقابل ده تايی، هنگا  آزمايشسن

-Kبا كاهش بعاد فضااي ويژگای ورودي در الگاوريتم  .اصلی از تومور استخراج شده و در فاز آموزش استفاده می شود

SVM  نشاان میدهاد كاه نسابت باه سااير روشاها دقات 3عدد، دقت تشخیص نیز افزايش يافت. جدول  6به  32از 

 بیشتري دارد.
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 SVM [5]مقایسه نتایج برخی الگوریتم های :3جدول

 
از لحاظ زمان محاسباتی ، اين متد زمان آموزش را با كاهش تعداد ويژگی هاي ورودي، به طور چشمگیري كاهش 

مقايسه شده است كه اهمیات انتخااب و اساتخراج  4اصلی در جدول  SVMمی دهد. زمان محاسباتی نیز با الگوريتم 

 ويژگی را نشان می دهد.

 [5زمان پردازش کالس بندی دو الگوریتم]:4جدول

 
آنها براي شناسايی الگوهاي تومورهاي خوش خایم و بادخیم و   k-SVM بر اساس نتايج نهايی، رويه پیشنهادي  

ساه باا ساختار و ويژگیهاي ورودي جديد با عضويت الگوهاي جديد مبتنی بار داده هااي اصالی، دقات بهتاري در مقاي

SVM  .دارد 

هاي انتخاب ويژگی براي طبقه بندي به بررسی روش 2013[  در سال 17ضیاومین  و همكاران ] در كاوشی ديگر

باا   (SVM-RFE) هااي حاذف بازگشاتیبار اسااس روش ويژگی (svm)توده پرداخته اند. يک ماشین بردار پشاتیبان

(NMIFS) normalized mutual information feature selection  آنهاا هار ياک از ادغا  شده است تاا از معاياب

جلوگیري شود در حالی كه هر يک مزاياي خود را دارند، و سپس يک روش انتخاب ويژگی جديد  پیشنهاد شده اسات 

نامیده اند. در اين تحقیق عالوه بر انتخاب ويژگی، مقداردهی اولیه  NMIFS   ،(SRN)با فیلتر  SVM-RFE،كه آن را 

رسای قارار گرفات، و هاي مختلف مقاداردهی اولیاه ماورد بربندي توده نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. روشتقسیم

( پاس K-NN)بنديمحدوديت مكانی به عنوان گا  اولیه پیشنهاد گرديد. الگوريتم طبقه با ،(FCM)بندي فازيخوشه

ي طبقه بندي نهايی مورد استفاده قرار گرفته برا SVMاستفاده شده و  بعاد با تجزيه و تحلیل تفكیک خطیاز كاهش ا

 دقیق تر از ساير روش هااي گذشاته به طور قابل توجهی SRNدهد كه روش پیشنهادي است. نتايج تجربی نشان می

 است.

 [ استفاده كردند11] (DDSM)هاي ديجیتال ماموگرافی آنها براي الگوريتم پیشنهادي خود از تصاوير پايگاه داده

تصاوير ماموگرافی براي آزمايش هااي ايان تحقیاق   804اي از است. مجموعهمورد ماموگرافی  2500ش از شامل بیكه 

 418ناحیه مورد نظر  كه حاوي تاوده اسات اساتخراج شاد. در میاان آنهاا،  826استفاده شده است كه از اين تصاوير، 

هاي جديد ارائاه مقاله يک روش انتخاب  ويژگیباقی مانده بدخیم بودند.  در اين  ناحیه 408خوش خیم بودند و ناحیه 

ند دقت طبقاه بنادي را و می توا ر انتخاب ويژگی را برقرار نمايدشده است، كه می تواند تعادل بین افزونگی و ارتباط د

الگوريتم اين مقاله شامل بخاش بنادي تاوده، اساتخراج ويژگای، انتخااب ويژگای، و طبقاه بنادي اسات. .بهبود بخشد

 [.17]باشدمورد استفاده براي طبقه بندي ويژگی هاي هندسه و بافت میهاي ويژگی

به عنوان ابزار انتخاب ويژگای اساتفاه مای شاود تاا  RS[ از الگوريتم كاهش 8در تحقیقی ديگر چن و همكاران ]

 بهبود پیدا كند.  SVMويژگی هاي كاهنده از بین رود و دقت تشخیص از طريق 
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انتخاب ويژگای از طرياق الگاوريتم . نه سازي پارامتر را تركیب می كندو بهی كه انتخاب ويژگی RS-SVMطرح 

روي كال  RSشبكه انجا  می شاود. در شاروع، الگاوريتم كااهش  يکو بهینه سازي پارامتر با استفاده از  RSكاهش 

كه تعداد زير  زير مجموعه كاهش يافته بدست می آيند. از آنجائی 20مجموعه داده هاي سرطان سینه اجرا می شود و 

كاه برخای از  شادهسعی در اين مقاله ور كاهش زير مجموعه ها، مجموعه هاي كاهش يافته آنقدر بزرگ است، به منظ

زير مجموعاه بااقی  7. در فاز دو ، هر زير مجموعه از دژي فیلترين  تركیب انتخاب كنزير مجموعه را طبق يک استرات

اليه اي روي هار  3، يک تحقیق شبكه اي با استفاده از اعتباردهی عرضی . در فاز سو تقسیم میشوندبخش  3مانده به 

مجموعه آموزش انجا  می شود تا جفت پارامتر بهینه اي پیدا شود  . در فاز چهار ، زير مجموعه با جفت پارامتر بهیناه 

ز مادل پایش بینای يک مدل پیش بینی كننده بدست آيد. در آخرين فااز، اتا اي بدست آمده   آموزش داده می شود 

 RS-SVMكارآمدي در اين مقاله  كننده بدست آمده براي پیش بینی موارد در هر مجموعه آموزش استفاده می شود.

با استفاده از دقت طبقاه بنادي، حساسایت، خااص باودن، مااتريس  (WBCD) روي مجموعه داده اي سرطان سینه

 5براي زير مجموعه اي كه داراي . ددادنمورد بررسی قرار فت كننده، آشفتگی و منحنی هاي هاي ويژگی عملیاتی دريا

نه تنها می تواند دقت باالئی در طبقه بندي داشاته باشاد بلكاه  RS-SVMويژگی بود. نتايج آزمايش نشان دادند كه 

ويژگی آگاهی و اطالعاتی را پیدا كند كه می تواناد ياک عالمات و سارن  مهام باراي پزشاكان در  5می تواند تركیب 

 خیص سرطان سینه باشد.تش

كااه ماای تواننااد خوشااه هاااي   CAD[  دو سیسااتم متفاااوت 12ماريااا رياازي و همكاااران در مقالااه اي ]

دو تكنیاک  میكروكلیسفیكاسیون را كه در تصاوير ماموگرافی كشف و موقعیت يابی می شوند، اجرا و پیاده سازي كنند.

و ماشین بردار حمايت تفااوت اصالی باین  ANNمصنوعی ند: شبكه عصبی كرد متفاوت طبقه بندي بررسی و مقايسه

، هدف يادگیري بدست آوردن مجموعه ANNطبقه كننده هاي استفاده شده در بهینه سازي خطاست. در حقیقت، در 

، SVMاي از ارقا  وزنی است كه خطاي آموزش را به حداقل می رساند )كااهش ريساک تجربای(، در عاین حاال در 

 در اين مقاله ديل می كند )كاهش ريسک ساختاري(.، آموزش ظرفیت ماشین را تنظیم و تعخطاي آموزش حداقل است

 استفاده شده است.مايش، فاز آز [ به عنوان داده هاي13] MIASاز پايگاه داده اي 

 جمع بندی و نتیجه گیری .4

كاوي قديمی در تشاخیص  می توان به طور رقابتی با هر يک از متدهاي داده مبتنی بر ويژگی ها K-SVM الگوريتماز 

سرطان مقايسه نمود. در فاز استخراج ويژگی ، متدهاي قديمی تر براي استخراج اطالعات مفیاد اساتفاده نمای شاوند. 

 يهاایژگاياز و کي چیمناسب نباشند. ه ياهداف طبقه بند يدارند ممكن است برا ٪50كه دقت كمتر از  يیهایژگيو

باه عملكارد بهتار  دنیرسا يبرا ديبا هایژگيموثر نخواهد بود. و اریتوده بس يبندهطبق يكاربرد يهابرنامه يمنفرد برا

. میكنا یرا بررسا هاایژگيو نياز ا یبیبه صورت جداگانه، بهتر است ترك یژگياز و کيهر  یابيشوند. پس از ارز بیترك

كه بتواناد دقات را  يبقه بندط يبرا یژگيهستند. انتخاب و دیتوده مف صیتشخ يهندسه و بافت برا يهایژگيهر دو و

 است. دیبهبود بخشد مف

 منابع و مراجع .5

سازي اجتماعی و بررسی كارايی آن، پايان نامه كارشناسی ارشد (، توسعه الگوريتم بهینه1387) لیآتش پز گرگري، اسماع [1]

 دانشكده مهندسی برق و كامپیوتر دانشگاه تهران.

تشخیص سرطان سینه با استفاده از روشهای داده کاوی و ویژگی ( 1393عسگرعلی بویر ) ؛ ، سهیلزارعی [2]

، اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی  glcm های تراکمی هیستوگرام و ویژگی های ماتریس هم رخدادی

 .93خرداد  7 -تبریز
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