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تشخیص سرطان پستان با استفاده از کاهش دو مرحلهای ویژگیهای استخراج شده
آسپیراسیون سوزنی و الگوریتمهای دادهکاوی
راضيه شيخپور :دانشكده مهندسی برق و کامپيوتر ،گروه کامپيوتر ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
مهدي آقا صرام* :دانشكده مهندسی برق و کامپيوتر ،گروه کامپيوتر ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
محمدرضا زارع ميرک آباد :دانشكده مهندسی برق و کامپيوتر ،گروه کامپيوتر ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
رباب شيخپور :دانشكده پزشكی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران

چکیده
مقدمه :تشخيص زودهنگام سرطان پستان نقش بسيار کليدی در درمان و حيات بيمار ایفا میکند .امروزه با استفاده از
خصوصيات استخراج شده از آزمایش آسپيراسيون سوزنی و الگوریتمهای دادهکاوی میتوان روشهای نوین و هوشمندی در
نظام سالمت و درمان ارایه داد که با دقت باالیی قادر به تشخيص سرطان پستان باشند ،هدف از انجام این مطالعه تشخيص
سرطان پستان با استفاده از کاهش دو مرحلهای ویژگیهای استخراج شده آسپيراسيون سوزنی و الگوریتمهای دادهکاوی است.
روش بررسی :در این مطالعه از دادههای پایگاه داده  WDBCموجود در  UCIاستفاده شد .این پایگاه شامل  965نمونه
خوشخيم و بدخيم توده پستان با  13ویژگی است که ویژگی اول شماره شناسه پرونده بيمار و بقيهی ویژگیها نتایج کمی
آزمایش آسپيراسيون سوزنی برای هر نمونه است .در این تحقيق ،برای افزایش کارایی سيستمهای تشخيص سرطان پستان
روش کاهش ویژگی دو مرحلهای پيشنهاد شد و عملكرد روشهای درخت تصميم  ،J48بيزین ساده ،طبقهبندیکننده درجه
دوم ،ماشين بردار پشتيبان و روش  kنزدیكترین همسایه بر روی ویژگیهای کاهش یافته مورد بررسی قرار گرفت.
يافتهها :بررسیهای صورت گرفته نشان دادند که کاهش ویژگی دو مرحلهای موجب افزایش دقت الگوریتمهای دادهکاوی در
تشخيص سرطان پستان میشود .دقت مدل ایجاد شده با استفاده از کاهش ویژگی دو مرحلهای مبتنی بر ضریب همبستگی و
الگوریتم  PCAدر روش نزدیكترین همسایه براساس فاصله اقليدسی %59/95میباشد که نسبت به سایر روشها دارای
باالترین دقت است.
نتيجهگيري :نتایج این مطالعه نشان داد که با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی و کاهش ویژگی دو مرحلهای مبتنی بر
انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی می توان با دقت باالیی سرطان پستان را تشخيص داد .در واقع با استفاده از این روشها
میتوان سيستمهای نوینی برای کمک به پزشكان طراحی نمود که موجب تسهيل در فرآیندهای تشخيصی و درمانی شوند.
واژههاي کليدي :سرطان پستان ،دادهکاوی ،کاهش ویژگی دو مرحلهای ،دستهبندی.

* نشانی نویسنده پاسخگو :یزد ،دانشكده مهندسی برق و کامپيوتر ،گروه کامپيوتر ،دانشگاه یزد ،مهدیآقا صرام.
نشانی الكترونيکmehdi.sarram@yazd.ac.ir :
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مقدمه
امروزه بهدليل گسترش دانش در حوزه پزشكی و
پيچيدگی تصميمات مرتبط با تشخيص و درمان ،توجه
متخصصين به استفاده از ابزارهای هوشمند و سيستمهای
پشتيبان تصميمگيری در امور پزشكی جلب شده است و
استفاده از انواع مختلف سيستمهای هوشمند در پزشكی
رو به افزایش است ( .)1،3استفاده از این ابزارها و
سيستمها ،میتواند خطاهای احتمالی ناشی از خستگی یا
بیتجربگی متخصصين بالينی را در امر تشخيص و درمان
بيماریها کاهش دهد .همچنين با استفاده از این
سيستمها ،میتوان پایگاه دادههای پزشكی را در زمان
بسيار کمتر و با جزیيات بيشتر تحليل نمود (.)3-5
سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان است .در این
بيماری ،سلولهای بدخيم (سرطانی) در بافت پستان
تشكيل میشوند ( 9و  .)6در حال حاضر شانس بروز
سرطان پستان در زنان آمریكایی یک نفر از هر  5تا  8نفر
است و ساالنه باعث مرگ حدود  55444زن مبتال میشود
( .)9همچنين این بيماری شایعترین علت مرگ و مير
ناشی از سرطان در زنان ایرانی است .اگرچه شيوع این
بيماری در سنين قبل از  14تا  19سالگی نادر است اما
بروز این سرطان در سنين کمتر حتی در سن جوانی نيز
گزارش شده است (.)6-8
با تشخيص زودهنگام سرطان پستان و ارایه درمان مؤثر و
راهکارهای ویژه ،می توان به افزایش بقا ،کاهش مرگ و
ارتقا کيفيت زندگی بيماران کمک شایانی نمود .آمار نشان
میدهد که ميزان بقای بيماران مبتال به سرطان پستان تا
پنج سال پس از تشخيص %88 ،و ده سال پس از
تشخيص  %84بوده است (.)5
مرسومترین و قطعیترین روش تشخيص سرطان پستان
بيوپسی ضایعه میباشد ،ولی ازآنجاییکه  %94موارد
بيوپسی تودههای پستان مربوط به ضایعات خوشخيم
است ،لذا استفاده از روشهای کمتر تهاجمی مانند
آسپيراسيون سوزنی ظریف (FNA) 3از اتالف هزینه
بيمار و نيز تغييرات بافتی در ضایعه جلوگيری میکند.
آزمایش آسپيراسيون سوزنی روشی ساده ،ارزان و
غيرتهاجمی برای تشخيص دقيق و زودهنگام این سرطان
است ( .)34،9پس از استخراج خصوصيات سيتولوژی بيمار
Fine Needle Aspirate
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از مایع استخراج شده از بافت پستان توسط روش
آسپيراسيون سوزنی ظریف ،نياز است تا خوشخيم یا
بدخيم بودن تومور تشخيص داده شود .در مواردیکه با
قاطعيت نتوان خوشخيم یا بدخيم بودن بيماری را
تشخيص داد ،استفاده از سيستمهای هوشمند و
الگوریتمهای دادهکاوی راهنمای خوبی برای پزشک و
متخصصين بالينی هستند ( .)34پژوهشها نشان دادهاند
که فرآیندهای تشخيص و دستهبندی سرطانها با استفاده
از فناوریهای نوین کامپيوتری موفق عمل کردهاند (-31
 .)33بنابراین با استفاده از ویژگیهای استخراج شده از
آزمایش آسپيراسيون سوزنی و با کمک الگوریتمهای داده-
کاوی میتوان سرطان پستان را با دقت باالیی تشخيص
داد.
تاکنون تحقيقات زیادی در رابطه با تشخيص سرطان
پستان با کمک الگوریتمهای دادهکاوی انجام شده است
که از این ميان به چند مورد از مطالعات انجام شده بر
روی پایگاه دادهی  WDBC1میپردازیم.
 Tanو همكاران یک تكنيک دستهبندی دو مرحلهای
ترکيبی برای استخراج قوانين طبقهبندی ارایه دادند که
توانست با دقت  %51/45سرطان پستان را تشخيص دهد
( Ster .)35و  Dobnikarنشان دادند که روش تجزیه و
تحليل گسسته خطی در تشخيص سرطان پستان با
استفاده از پایگاه  WDBCدارای دقت  %56/8است (.)39
 Arunaو همكاران از شبكههای عصبی مصنوعی ،درخت
تصميمگيری و روش بيزین ساده برای مقایسه و توسعه
مدلهای پيشبينی سرطان پستان استفاده نمودند .نتایج
آزمایشات آنها بر روی مجموعه دادههای پایگاه WDBC
نشان داد که شبكه عصبی دارای دقت  ،%51/69روش
بيزین ساده دارای دقت  %51/63و درخت تصميم  J48و
 CARTدارای دقت  %51/59است (.)36
در این مطالعه ،با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی و
کاهش دو مرحلهای ویژگیهای استخراج شده از آزمایش
آسپيراسيون سوزنی موجود در پایگاه داده ،WDBC
سيستمی کارآمد برای تشخيص سرطان پستان طراحی
میگردد که با دقت باالیی خوشخيم یا بدخيم بودن
تومورهای پستان را تشخيص دهد.

Wisconsin Diagnostic Breast Cancer

2

Archive of SID
زمستان 3131

مواد و روشها
به منظور استفاده موفقيت آميز از دادهکاوی ،معموالً یک
فرآیند کلی دنبال میشود .یكی از متدولوژیهای انجام
پروژههای دادهکاوی متدولوژی  CRISPاست که
بيشترین استفاده را در بين بقيه روشها دارد .این
متدولوژی شامل فازهای شناخت سيستم ،شناخت دادهها،
آمادهسازی دادهها ،مدلسازی ،ارزیابی و توسعه است
( .)39این مطالعه از نوع مطالعات گذشتهنگر است و مدل
پيشنهادی آن براساس فازهای متدولوژی CRISPارایه
شده است .مراحل مدل پيشنهادی در ادامه شرح داده
میشوند.
شناخت سيستم:
مرحله شناخت سيستم شامل تعيين اهداف مورد نظر و
عوامل موفقيت کليدی سيستم است .رشد گسترده
سرطان پستان در ميان زنان و آمار باالی مرگ ومير ناشی
از آن ،نياز به سيستمی برای تشخيص زودهنگام آن را
ضروری میسازد .در واقع هدف سيستم مورد نظر
تشخيص هوشمند سرطان پستان بدون انجام عمل
جراحی ،با استفاده از روشهای کمتر تهاجمی مانند
آسپيراسيون سوزنی ظریف بود که از اتالف هزینه بيمار و
نيز تغييرات بافتی در پستان جلوگيری نماید و اطالعات
ضروری و دانش مورد نياز را برای تصميمگيری بهتر
پزشكان ارایه دهد.
شناخت دادهها:
در مرحله شناخت دادهها جمعآوری دادههای اوليه،
توصيف دادهها ،بازرسی و بررسی دادهها و اعتبارسنجی
کيفيت دادهها انجام میشود .دادههای مورد استفاده در
این مطالعه مبتنی بر ویژگیهای استخراج شده
آسپيراسيون سوزنی پروندههای بيماران مبتال به سرطان
پستان در بيمارستان  Wisconsinبود و از پایگاه داده
 WDBCبهدست آمده است (.)38
ویژگیهای پایگاه داده  WDBCبه صورت زیر بهدست
آمده است .ابتدا توسط آزمایش آسپيراسيون سوزنی مایع
بافت پستان استخراج میشود .معاینه بصری این نمونه در
زیر ميكروسكوپ انجام شده و تصویر به یک تصویر
خاکستری تبدیل میشود .سپس با یک برنامه کامپيوتری
و تكنيکهای پردازش تصویر ،مرز هسته سلولها در این
تصویر ميكروسكوپيک مشخص شده و ویژگیهایی مانند

راضيه شيخ پور و همکاران

شعاع ،بافت ،محيط ،مساحت ،همواری ،فشردگی ،تقعر،
نقاط مقعر ،تقارن و بعد فراکتالی برای هر هسته محاسبه
میشود .سرانجام ميانگين ،خطای استاندارد و بزرگترین
مقدار (ميانگين سه تا از بزرگترین مقادیر) این ویژگیها
محاسبه شده و به این ترتيب  14ویژگی با مقدار عددی
حقيقی برای هر نمونه بهدست میآید.
مجموعه دادههای پایگاه  WDBCشامل اطالعات 965
بيمار با  13ویژگی است که ویژگی اول شماره شناسه
پرونده بيمار و بقيهی ویژگیها نتایج کمی آزمایش
آسپيراسيون سوزنی برای هر بيمار است .هر بيمار با یک
برچسب خوشخيم یا بدخيم مشخص میگردد که نشان
دهنده وضعيت تومور در وی میباشد .از  965نمونه
موجود در این پایگاه 199 ،نمونه دارای برچسب
خوشخيم و  131نمونه دارای برچسب بدخيم هستند.
آمادهسازي دادهها:
دادهها1

مرحله آمادهسازی دادهها با عنوان پيشپردازش
شناخته میشود و جهت بهبود کيفيت دادههای واقعی
برای دادهکاوی الزم است.)35( .
در مرحله آمادهسازی دادهها در مدل پيشنهادی ،ابتدا
شماره شناسه بيمار را حذف نموده و سپس دادهها را
نرمالسازی نمودیم .نرمالسازی دادهها روشی است که
هنگامیکه دادهها در محدوده یا دامنه متفاوتی قرار داشته
باشند آنها را در دامنه مشابه قرار میدهد و معموالً منجر
به کسب نتایج بهتر میشود ( .)35از آنجاییکه دادههای
پایگاه داده  WDBCدارای دامنههای متفاوتی هستند،
ممكن است ویژگیهای دارای مقادیر بزرگ اثر زیادتری در
تابع هزینه نسبت به ویژگیهای با مقادیر کم داشته باشند
که این مشكل با نرماليزه نمودن ویژگیها در دامنههای
مشابه برطرف خواهد شد .برای نرمالسازی دادههای پایگاه
 WDBCاز روش نرمالسازی مينيمم -ماکزیمم5
استفاده نمودیم.
یكی دیگر از روشهای پيشپردازش دادهها ،کاهش
ویژگیها است .روشهای کاهش ویژگی ،نمایش کوتاهتری
از مجموعه دادههای اوليه را محاسبه و ارایه میکنند .این
روشها به دو دسته انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی
(ترکيب ویژگی) تقسيم میشوند ( .)14مسئله انتخاب
ویژگی در واقع شناسایی و انتخاب یک زیرمجموعه مفيد
Preprocessing
min-max normalization
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از ویژگیها از ميان مجموعه دادههای اوليه است که
حداکثر توان را در پيشگویی خروجی دارا باشند (،13
 .)14استخراج ویژگی فرآیند نگاشت و انتقال ویژگیها از
فضای با ابعاد بيشتر به فضای با ابعاد و متغيرهای کمتر
است (.)11،14
در مدل پيشنهادی این مطالعه برای دستهبندی دادههای
سرطان پستان ،از کاهش دو مرحلهای ویژگیها استفاده
شد .بدین صورت که در مرحله اول براساس یک روش
انتخاب ویژگی ،زیرمجموعهای مفيد از ویژگیها انتخاب
شد .برای این منظور با استفاده از روشهای انتخاب ویژگی
مبتنی بر درخت تصميم ،انتخاب ویژگی مبتنی بر ضریب
همبستگی و انتخاب ویژگی ( CfsSubsetEvalروش
انتخاب ویژگی موجود در ابزار دادهکاوی )Weka
زیرمجوعهای مهم از ویژگیها را انتخاب کردیم .سپس در
مرحله بعد با اعمال روش استخراج ویژگی  PCAبر روی
ویژگیهای باقيمانده ترکيبی از این ویژگیها با ابعاد کمتر
به دست آمد .بدین صورت با کاهش دو مرحلهای
ویژگیها ،ترکيبی از ویژگیهای مفيد با ابعاد کمتر حاصل
شد .تكنيکهای کاهش ویژگی دو مرحلهای پيشنهادی ،به
صورت زیر نامگذاری شدند:
 -3کاهش ویژگی با استفاده از روش انتخاب ویژگی
مبتنی بر درخت تصميم ( J48موجود در ابزار
دادهکاوی  )Wekaو اعمال روش استخراج
ویژگی  PCAبر روی آن ).(J48+ PCA
 -1کاهش ویژگی با استفاده از روش انتخاب ویژگی
(Correlation
مبتنی بر ضریب همبستگی
) Coefficientدادهها با پارامتر تصميمگيری
(برچسب کالس) و اعمال روش استخراج ویژگی PCA
بر روی آن ).(CC+ PCA
 -1کاهش ویژگی با استفاده از روش انتخاب ویژگی
( CfsSubsetEvalموجود در ابزار دادهکاوی
 )Wekaو اعمال روش استخراج ویژگی  PCAبر روی
آن ).(Cfs+PCA
مدلسازي:
در این مرحله با استفاده از الگوریتمهای مختلف دادهکاوی
به مدلسازی دادههای پردازش شده پرداختيم .مدلسازی
با استفاده از نرمفزار  Matlab R2013aو ابزار دادهکاوی
 Wekaانجام گرفت .برای مدلسازی از روشهای درخت
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تصميم  ،J48بيزین ساده ،9طبقهبندیکننده درجه دوم،
ماشين بردار پشتيبان ) (SVM-RBFو روش k
نزدیکترین همسایه استفاده نمودیم که در ادامه شرح
داده شدهاند.
 طبقهبندی کننده درجه دوم :این روش براساس قانون
بيزین است و فرض میکند که نمونهها از یک توزیع
آماری پيروی میکنند .در این روش با تخمين
کوواریانس و ميانگين دادهها و جایگذاری آنها در مدل
فرضی میتوان به تصميمگيری در مورد برچسب دادهها
پرداخت (.)14
 روش بيزین ساده :این روش مبتنی بر قانون بيزین
است و فرض میکند ویژگیها از هم مستقل هستند .در
روش بيزین ساده تنها نياز است تا واریانس ویژگیها به
ازای هر کالس محاسبه شود و نيازی به محاسبه
ماتریس کوواریانس نيست (.)14،35
 روش  kنزدیکترین همسایه :(KNN) 6این روش یک
تكنيک دستهبندی است که تصميمگيری در مورد
اینكه یک نمونه جدید در کدام کالس قرار گيرد با
بررسی تعدادی ) (kاز شبيهترین نمونهها یا همسایهها
انجام میشود .این روش برای یافتن شباهت بين
نمونهها نياز به یک معيار فاصله نظير فاصله اقليدسی یا
فاصله منهتن دارد (.)35
 درخت تصميم :درخت تصميم ساختاری شبيه به
فلوچارت دارد و با مرتب کردن نمونهها در درخت از
گره ریشه به سمت گرههای برگ آنها را دستهبندی
میکند (.)35

 روش ماشين بردار پشتيبان ) :(SVMاین روش با
ساخت یک ابرسطح (که عبارت است از یک معادله
خطی) ،سعی دارد بهترین ابرسطحی را پيدا کند که با
حداکثر فاصله ،دادههای مربوط به دو طبقه را از هم
تفكيک کند (.)14
در مورد روش ایجاد مدل پيشبينی ،ابتدا باید با استفاده
از تكنيكی مجموعه دادهها را به زیرمجموعههایی جداگانه
برای آموزش و آزمایش مدل تفكيک کرد .تكنيک انتخاب
شده در این مطالعه ،روش اعتبارسنجی متقاطع با ده
تكرار 9بود .اعتبارسنجی متقاطع به این دليل انتخاب شد
5

NaïveBayes
Nearest Neighbors
7 Fold Cross Validation
6
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که آزمایشها نشان دادهاند بهترین انتخاب برای بهدست
آوردن دقيقترین تخمين است.
ارزيابی:
در این مرحله به ارزیابی نتایج حاصل از مدلسازی
پرداختيم .برای ارزیابی مدلها از شاخصهای دقت،
حساسيت و ویژگی استفاده شد.
توسعه:
در این مرحله ،با توجه به نتایج بهدست آمده در مرحله
قبل ،مدلی که دارای عملكرد مناسبی است برای
دستهبندی دادهها انتخاب شد.

یافتهها
بعد از اعمال تكنيکهای کاهش ویژگی پيشنهاد شده بر
روی دادههای ،WDBCتعداد ویژگیها به صورت نشان
داده شده در جدول  3کاهش یافت.
همانگونهکه در جدول  3مشخص شده است ،تعداد
ویژگیهای پایگاه  WDBCبا استفاده از تمام روشهای
کاهش ویژگی دو مرحلهای به طور قابل توجهی کاهش
یافت .پس از کاهش ویژگیهای پایگاه ،WDBC
روشهای درخت تصميم  ،J48بيزین ساده،
طبقهبندیکننده درجه دوم ،ماشين بردار پشتيبان
) (SVM-RBFو روش  kنزدیكترین همسایه بر روی
این دادهها اجرا گردیدند و دقت ،حساسيت و ویژگی

هرکدام از روشها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع
10-foldمحاسبه شدند .جدول  1نتایج بررسی روشهای
گوناگون دستهبندی را با استفاده از شاخص دقت بر روی
دادههای پایگاه  WBCDنشان میدهد.
همانگونه در جدول  1مشاهده میشود ،با استفاده از
کاهش ویژگی دو مرحلهای  J48+ PCAدقت روشهای
درخت تصميم  SVM-RBF ،J48و روش بيزین ساده
بهبود یافت  .دقت تمام روشها با استفاده از کاهش
ویژگی دو مرحلهای CC+ PCAافزایش یافت .این بدان
معنی است که در تمام روشها ،حذف ویژگیهای با
ضریب همبستگی پایين و اعمال الگوریتم  PCAبر روی
دادههای باقيمانده باعث افزایش عملكرد روش دستهبندی
با استفاده از شاخص دقت شد .با استفاده از کاهش ویژگی
دو مرحلهای  Cfs+PCAدقت تمام روشها به جز روش
 kنزدیكترین همسایه بهبود یافت .در ميان تمام روشها،
روش  kنزدیكترین همسایه براساس فاصله اقليدسی با
استفاده از کاهش دو مرحلهای  CC+ PCAبه باالترین
عملكرد براساس شاخص دقت دست یافت.
در روشهای درخت تصميم  ،J48طبقهبندیکننده درجه
دوم و روش  kنزدیکترین همسایه ،کاهش ویژگی دو
مرحلهای  CC+PCAدر مقایسه با روشهای کاهش
ویژگی  J48+ PCAو  Cfs+ PCAدارای عملكرد
بهتری براساس شاخص دقت بود .در روش  kنزدیکترین

جدول  :3تعداد ويژگیها پس از اعمال هر يک از تکنيکهاي کاهش ويژگی
تعداد ويژگیها

نام روش

14
5
9
5

دادههای نرمال بدون کاهش ویژگی
کاهش ویژگی با استفاده از درخت تصميم  J48و االگوریتم (J48+ PCA) PCA
کاهش ویژگی با استفاده از ضریب همبستگی و الگوریتم (CC+ PCA) PCA
کاهش ویژگی با استفاده از روش  CfsSubsetEvalو الگوریتم (Cfs+ PCA) PCA

جدول :2نتايج بررسی روشهاي دستهبندي گوناگون با استفاده از شاخص دقت
KNN+
Manhattan
59/43
59/56
59/43
56/13

KNN+
Euclidean
59/16
56/55
59/95
56/31

Quadratic

NaiveBayes

SVM-RBF

J48

Method

59/56
59/63
56/55
56/31

51/39
56/31
51/39
55/14

54/93
59/19
55/54
59/63

51/11
55/18
55/91
55/41

Full dataset
J48+PCA
CC+PCA
Cfs+PCA
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تشخيص سرطان پستان با استفاده از کاهش ....

همسایه با استفاده از فاصله اقليدسی و منهتن ،کاهش
ویژگی دو مرحلهای  CC+ PCAباعث بهبود دقت شد .به
طور کلی روش  kنزدیکترین همسایه مبتنی بر فاصله
اقليدسی در مقایسه با روشهای دیگر دارای دقت باالتری
برای تشخيص سرطان پستان بود.
جدول  1نتایج بررسی روشهای دستهبندی را با استفاده
از شاخص حساسيت بر روی دادههای حاصل از تكنيک-
های کاهش ویژگی نشان میدهد.
همانگونهکه در جدول  1نشان داده شده است ،با استفاده
از کاهش ویژگی دو مرحلهای  J48+ PCAعملكرد
روشهای درخت تصميم  SVM-RBF ،J48و روش
بيزین ساده براساس شاخص حساسيت بهبود یافت.

جدول  5نتایج بررسی روشهای گوناگون دستهبندی را با
استفاده از شاخص ویژگی بر روی دادههای حاصل از
تكنيکهای کاهش ویژگی نشان میدهد.
همانگونه در جدول  5مشاهده میشود ،با استفاده از
کاهش ویژگی دو مرحلهای  J48+ PCAعملكرد
روشهای درخت تصميم  SVM-RBF ،J48و روش
بيزین ساده براساس شاخص ویژگی بهبود یافت .روشهای
کاهش ویژگی دو مرحلهای  CC+PCAو Cfs+PCA
باعث بهبود عملكرد روشهای درخت تصميم،J48
 ،SVM-RBFروش بيزین ساده و طبقهبندیکننده
درجه دوم براساس شاخص ویژگی شدند.

جدول :1نتايج بررسی روشهاي دستهبندي گوناگون با استفاده از شاخص حساسيت
KNN+
Manhattan
51/51

KNN+
Euclidean
51/54

55/83

53/58
51/89

51/59
55/15

53/58
59/18

51/89
88/86

53/93

51/51

51/59

54/99

Quadratic

NaiveBayes

SVM-RBF

J48

Method

85/61

53/58

51/51

59/18
59/99

53/93
53/58

55/83

54/45

Full dataset
J48+PCA
CC+PCA
Cfs+PCA

جدول :4نتايج بررسی روشهاي دستهبندي گوناگون با استفاده از شاخص ويژگی
KNN+
Manhattan
55/55
58/11
58/88

KNN+
Euclidean
55/91
58/88
55/55

56/65
59/96
59/14

55/36

58/45

58/11

Quadratic

NaiveBayes

SVM-RBF

J48

Method

59/15
59/58
59/84

85/65
59/15
55/54

51/96
56/48
56/16

Full dataset

56/16

56/48

56/16

حساسيت روشهای  ،SVM-RBFطبقهبندیکننده
درجه دوم و روش  kنزدیکترین همسایه براساس فاصله-
های اقليدسی و منهتن با استفاده از کاهش ویژگی دو
مرحلهای  CC+PCAبهبود یافت .با استفاده از کاهش
ویژگی دو مرحلهای  Cfs+PCAعملكرد روشهای
 SVM-RBFو بيزین ساده براساس شاخص حساسيت
بهبود یافت .در ميان تمام روشها ،روش  SVM-RBFبا
استفاده از کاهش دو مرحلهای  CC+PCAدارای
باالترین عملكرد براساس شاخص حساسيت بود.

44

J48+PCA
CC+PCA
Cfs+PCA

بحث
در این مطالعه با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی و
کاهش ویژگی دو مرحلهای بهدستهبندی سرطان پستان
بر اساس ویژگیهای استخراج شده آسپيراسيون سوزنی
پرداختيم .مدل کاهش ویژگی دو مرحلهای پيشنهادی
باعث کاهش قابل مالحظهای در ابعاد دادهها شد.
با انجام سه روش انتخاب ویژگی با استفاده از درخت
تصميم  ،J48ضریب همبستگی و  CfsSubsetEvalبر
روی دادههای  WDBCمشخص گردید که پنج ویژگی
ميانگين بافت ،ميانگين تقعر ،خطای استاندارد مساحت،
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بزرگترین مساحت و بزرگترین نقاط مقعر دارای اهميت
بيشتری هستند .در واقع این پنج ویژگی توسط هر سه
روش به عنوان ویژگیهای تأثيرگذار در تشخيص سرطان
پستان انتخاب شدند که در مطالعات قبلی گزارش نشده
است .نتایج مدلسازی نشان دادند که دقت تمام
الگوریتمهای دادهکاوی با استفاده از روش کاهش ویژگی
دو مرحلهای مبتنی بر ضریب همبستگی و الگوریتم PCA
) (CC+PCAبهبود یافته است .همچنين نتایج
مدلسازی نشان دادند که روش  kنزدیکترین همسایه با
استفاده از فاصله اقليدسی و کاهش ویژگی دو مرحلهای
 CC+PCAدارای باالترین دقت در تشخيص سرطان
پستان است .مزیت مدل پيشنهادی نسبت به سيستمهای
مشابه ( 36و  ،) 11استفاده از تعداد ویژگی کمتر است که
این امر موجب افزایش سرعت ،ساده سازی و کاهش
پيچيدگی مدل میشود.
 Bamakanو همكاران در سال  1435روشی برای
انتخاب ویژگی براساس تحليل پوششی دادههای مجتمع و
مدل آنتروپی ارائه دادند که با استفاده از روشهای
دستهبندی  ،SVMدرخت تصميم  C5.0و رگرسيون
لجستيک بر روی پایگاه  WDBCبه ترتيب به دقت
 %51/51 ،%85/86و  %59/59دست یافت .آنها همچنين
با استفاده از روش رگرسيون لجستيک و تكنيک انتخاب
ویژگی  CfsSubsetEvalبه دقت  %59/59و با استفاده
از روش رگرسيون لجستيک و تكنيک انتخاب ویژگی فيلتر
به دقت  %56/61دست یافتند .در مطالعه آنها روش
 SVMبا تكنيکهای انتخاب ویژگی فيلتر و
 CfsSubset Evalبا دقت  %89/85دادهها را به درستی
پيشبينی نمود ( Xue .)11و همكاران در سال  1431با
استفاده از روش  BPSOدو مرحلهای بر روی دادههای
 WDBCبه دقت  %51/58و در سال  1435با استفاده
از ) PSO(4-2به دقت  %51/58دست یافتند ( 15و .)19
 Yaoو همكاران در سال  1431با استفاده از روشهای
 MARS ،RFو  RF&MARSبر روی دادههای
 WDBCبه ترتيب به دقت  %56/9 ،%56/16و %56/15
دست یافتند .آنها همچنين نشان دادندکه روش درخت
تصميم  C4.5دارای دقت  %51/36و روش SVMMaj
دارای دقت  %59/89است (.)16
 Arunaو همكاران در سال  1433به بررسی و مقایسه
طبقهکنندههای یادگيری با نظارت بر روی مجموعه
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دادههای پایگاه  WDBCپرداختند تا بهترین
طبقهبندیکننده را بر روی این دادهها پيدا نمایند .در
آزمایشات آنها روش بيزین ساده به دقت  ،%51/63شبكه
عصبی به دقت  %51/69و درخت تصميم  J48و CART
به دقت  %51/59دست یافت ( Tan .)36و همكاران در
سال  1441یک تكنيک دستهبندی دو مرحلهای ترکيبی
برای استخراج قوانين طبقهبندی ارایه دادند .روش
پيشنهادی آنها به دقت  %51/45بر روی پایگاه داده
 WDBCدست یافت ( Lavanya .)35و  Raniدر سال
 1433به بررسی کارایی درخت تصميم CARTبا انتخاب
ویژگی و بدون انتخاب ویژگی بر روی پایگاه WDBC
پرداختند ( .)19در مطالعه آنها درخت تصميم CART
توانست بدون انتخاب ویژگی با دقت  %51/59و با انتخاب
ویژگی با دقت  %51/45دادههای  WDBCرا به درستی
پيش بينی نماید.
 Salamaو همكاران در سال  1431با استفاده از روش
بيزین ساده و درخت تصميم  J48به ترتيب به دقت
 %51/59و  %51/39بر روی پایگاه داده  WDBCدست
یافتند ( Maldonado .)31و همكاران در سال  1433با
استفاده از تكنيک انتخاب ویژگی  Fisherو طبقهبندی
کننده  SVMبه دقت  %55/9و با تكنيک انتخاب ویژگی
 RFEو طبقهبندیکننده SVMبه دقت  %59/19دست
یافتند ( Ster .)18و  Dobnikarنشان دادند که روش
تجزیه و تحليل گسسته خطی بر روی پایگاه WDBC
دارای دقت  %56/8است ( Abonyi .)39و  Szeifertبا
تكنيک خوشهبندی فازی نظارت شده بر روی دادههای
 WDBCبه دقت  %59/99دست یافتند (.)15
 Joachimsنشان داد که تكنيک فازی -عصبی بر روی
دادههای  WDBCدارای دقت  %59/46است (.)14
نتایج مطالعات ذکر شده محققان بر روی دادههای پایگاه
 WDBCدر مقایسه با روش کاهش دو مرحلهای ویژگی
پيشنهادی حاکی از برتری روش پيشنهادی این مطالعه
است.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی و
روش کاهش ویژگی دو مرحلهای مبتنی بر روشهای
انتخاب و استخراج ویژگی ،دقت شناسایی سيستمهای
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دومرحلهای از روشهای دیگر انتخاب ویژگی نظير بهرهی
PCA اطالعاتی و نسبت بهره در ترکيب با الگوریتم
 همچنين میتوان از روشهای دیگر استخراج.استفاده شود
 در ترکيب با روشهای مختلفLDA ویژگی نظير روش
انتخاب ویژگی استفاده کرد و اثر اعمال این روشها بر
روی دادههای استخراج شده از تومورهای پستان را با
.استفاده از الگوریتمهای مختلف دادهکاوی بررسی نمود

.... تشخيص سرطان پستان با استفاده از کاهش

 در واقع با استفاده از.سرطان پستان افزایش یافت
الگوریتمهای دادهکاوی میتوان سيستمهای نوین و با
صرفهتری در نظام سالمت و درمان ارائه کرد که با دقت
 استفاده از.باالیی قادر به تشخيص سرطان پستان باشند
این سيستمها میتواند موجب کاهش بيوپسیهای غير
ضروری شود و دقت تشخيص سرطان پستان را بهبود
 پيشنهاد میشود که برای کاهش ویژگی.بخشد
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