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ارزیابی تأثیر انتخاب ویژگی و توابع کرنل مختلف در عملکرد  SVMبرای تشخیص سرطان پستان
اعظم اروجی ،1مصطفی لنگری زاده*2
 دریافت مقاله96/11/29 :

 پذیرش مقاله97/4/21 :

مقدمه :سرطان پستان یکی از رایجترین سرطانها در میان زنان است .در تصاویر ماموگرافی ،تشخیص تومورهای خوشخیم از بدخیم
به دلیل شباهت ساختاری کاری دشوار و زمانبر است .یادگیری ماشین یک شاخه از هوش مصنوعی است که میتواند به صورت ابزاری
کمکی در کنار پزشک قرار گیرد و آنها را در تصمیمگیری یاری کند .ماشین بردار پشتیبان  SVMیکی از رایجترین روشهای یادگیری
ماشین است که عملکرد آن به نوع تابع کرنل و ویژگیهای ورودی وابسته است .هدف این مطالعه ،بررسی تأثیر انتخاب ویژگی و توابع
کرنل مختلف در عملکرد  SVMمیباشد.
روش :این مطالعه از نوع تحلیلی بود و با روش مقایسهای انجام گرفت .انتخاب بهترین ویژگیها توسط الگوریتم ژنتیک انجام شد.
سپس  SVMبا توابع کرنلی مختلف شامل چندجملهای ،خطی ،توابع شعاعی پایه ،درجه دو و پرسپترون چندالیه ابتدا با تمام ویژگیها و
سپس با ویژگیهای منتخب آموزش و ارزیابی شد .به منظور ارزیابی عملکرد طبقهبندها از مجموعه داده سرطان پستان ویسکانسین و
پیادهسازی مدلها در متلب انجام شد.
نتایج :نتایج نشان داد که بعد از انتخاب ویژگی عملکرد  SVMبا تابع کرنل پرسپترون چندالیه کاهش و با تابع کرنل درجه دو افزایش
یافت .با این حال ،عملکرد توابع کرنل خطی و تابع شعاعی پایه در هر دو حالت مطلوب بود .به طور کلی ،بعد از کاهش بعد ،بهترین مقدار
دقت ،ویژگی ،حساسیت و صحت به ترتیب به میزان  1/077 ،0/833 ،0/663و  0/138درصد کاهش یافت.
نتيجهگيري :روشهای مبتنی بر تکنیکهای یادگیری ماشین میتوانند پزشکان را در تصمیمگیری برای درمان یا تشخیص بیماری
یاری کنند.
كليد واژهها :یادگیری ماشین ،کاهش بعد ،سیستمهای پشتیبان تصمیم بالینی ،تشخیص زودهنگام سرطان
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تشخيص سرطان پستان با استفاده از SVM

( SVM)Support Vector Machineرایجترین تکنیرک
برای دسرتهبنردی دادههرای خطری و غیرخطری اسرت .بررای
دادههای خطی  SVMبا حداکثر کردن کردن فاصله دادهها ترا
ی رک  ،hyper planeبهینررهترررین  hyper planeرا
میسازد .برای دادههای غیرخطی SVM ،ابتردا برا اسرتفاده از
توابع کرنل داده را به فضایی با ابعاد بیشتر نگاشرت مریکنرد و
سرپس  hyper planeبهینره را مریسرازد [ .]13مهمتررین
مزایای  SVMعبارتاند از :مقاومت به نرویز ،تولیرد طبقهبنرد
دقیق ،عدم مشکل بریش بررازش و یرادگیری سرریع حتری در
صورت باالبودن تعداد ورودیها [ .]13،14مطالعات زیرادی بره
اثربخشی  SVMدر تشخیص سرطان پستان یعنیدسرتهبندی
تومورهای خوش خیم از بدخیم پرداختهاند [.]15-1،3،7،13
برای کار با  SVMیک سری موارد ضروری است که نوع تابع
کرنل و همچنین انتخاب زیرفضای بهینه ویژگی از آن دستهاند.
به منظور انتخاب زیر فضای بهینه از الگوریتمهای کاهش بعرد
استفاده میشود .کاهش بعد یکی از مهمترین تکنیکهای پیش
پردازش داده است .در کاهش بعد داده مزایای زیادی وجود دارد
برای نمونه الگوریتمهای  MLدر ابعاد کم بهتر عمل میکننرد،
به ع وه با کاهش بعد ویژگیهای نامرتبط حذف میشوند ،نویز
کاهش مییابد و در نتیجه مدل بهتری ساخته میشود .کراهش
بعدی که با انتخاب زیرمجموعهای از ویژگیها انجام مریشرود
«انتخاب ویژگی» نام دارد [ .]8در سالهای اخیر ،در میان تمام
تکنیکهای انتخاب ویژگی ،رویکردهای مبتنی بر جمعیت مانند
الگوریتم کلونی مورچگان و زنبورها و الگروریتم ژنتیرک بسریار
مورد توجه قرار گرفتهاند [ .]16الگوریتم ژنتیک یرک الگروریتم
جستجوی تصادفی هوشمند است که از تکامل در طبیعت الهرام
گرفته شده است .الگوریتم ژنتیک ()Algorithm Genetic
GAدارای همه ویژگیهایی است که یرک الگروریتم جسرتجو
برای حل مسائل دنیای واقعی باید داشته باشد GA :را میتوان
به سادگی برای مسائل جدید تغییر داد ،زیرا عملگرهرای آن بره
دانش خاص مسئله وابستگی کمی دارند .به ع وه GA ،جرامع
بوده و نسبت به نویز مقاوم است [ .]6هدف این مقالره ارزیرابی
اثر توابع کرنل مختلف و انتخراب ویژگری مبتنری برر  GAبرر
عملکرد  SVMدر پیشبینی سرطان پستان است.
روش
به منظور ارزیابی از پایگاه داده سرطان پستان ویسکانسین
(WBCD)Wisconsin Breast Cancer Database
UCI
پایگاه
در
موجود
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مقدمه
سرطان پستان از رایجتررین سررطانها ،چره در کشرورهای در
حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته ،میان زنران اسرت
[ .]1،2ساالنه نزدیک به  600000مرگ بر اثر سرطان پستان و
بیش از یک میلیون ابرت بره سررطان پسرتان در کرل جهران
گزارش میشود []3،4؛ اگرچه سررطان پسرتان یکری از دالیرل
اصلی مرگ بر اثر سرطان در میان زنران اسرت ،اگرر بره زودی
تشخیص داده شود امکران درمران آن بیشرتر خواهرد برود [.]5
تشخیص زودهنگام نه تنها منجر بره مردیریت و درمران بهترر
میشود که هزینرههرای درمران را نیرز کراهش مریدهرد [.]1
ماموگرافی روش قدیمی تشخیص سررطان پسرتان اسرت؛ امرا
تحقیقات نشان داده نه تنهرا رادیولوژیسرتهرا در تفسریر یرک
تصویر ماموگرافی بسیار متفراوت عمرل مریکننرد ،بلکره %90
رادیولوژیستها کمتر از  %3و تنها  %10از آنها حردوداً  %25از
سرطانها را تشخیص مریدهنرد []6؛ برا وجرود آزمرایشهرای
مختلف ،همچنان تشخیص میتواند ،حتی برای خبرگان ،دشوار
باشد .ظهور فناوریهای نوین پزشکی و حجرم زیراد دادههرای
بیماران مسیر را برای توسعه استراتژیهای جدید در پیشبینری
و تشخیص سرطان هموار کرده اسرت [ .]7در سرالهای اخیرر،
تکنیکهای یادگیری ماشین برای تشخیص بیماریها و کاهش
هزینههای پزشکی مورد توجه قرار گرفتهاند [Machine ( .]3
 ML )Learningشاخهای از هوش مصرنوعی اسرت کره بره
موضوع یادگیری از روی نمونههای داده و استنتاج بر اساس آن
میپردازد [ .]8در سالهای اخیر ،دقرت پیشبینری سررطان بره
واسطه اسرتفاده از تکنیرکهرای  ،MLبرین  15ترا  20درصرد
افررزایش داشررته اسررت [ .]8مطالعررات زیررادی برره کررارگیری
رویکردهای هروش مصرنوعی در پیشبینری سررطان سرینه را
موفقیتآمیز دانستهاند [.]6
روشهای یادگیری ماشرین  MLبره دو گرروه اصرلی تقسریم
میشوند :یادگیری بانراظر و بردون نراظر :در یرادگیری بانراظر،
مجموعهای از دادهها برای آموزش ماشین استفاده میشوند کره
با جواب درست برچسب خوردهاند؛ اما در یادگیری بردون نراظر،
هیچ داده برچسب خوردهای وجود ندارد و مشخص نیسرت کره
پاسخ مورد انتظار چیست [ .]7،8طبقهبندی یکری از روشهرای
یادگیری باناظر است که از دادههای برچسربدار بررای توسرعه
یک مدل پیشبینی استفاده میکند [ .]7در تحقیقرات سررطان،
این تکنیکها میتوانند برای شناسایی الگوهای میران دادههرا،
پیشبینی بقا و تشخیص تومورهای خوش خیم از بدخیم مرورد
استفاده قرار گیرند [.]12،7-9
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https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+
 Cancer+Wisconsin+%28Original%29استفاده

شد .این مجموعه داده شامل  699رکورد و  10ویژگی است
(بدون در نظر گرفتن شناسه) که اط عات مربوط به آنها در
جدول  1نشان داده شد .از این میان ،تعداد  241بیمار ()34%/5

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

دارای تومور بدخیم و  458بیمار ( )65%/5دارای تومور
خوشخیم هستند .در مرحله پیش پردازش داده 16 ،مقدار
مفقودی با استفاده از میانگین هر صفت پر شدند.

دامنه

نام متغير
1-10
ضخامت انبوه ()Clump Thickness
1-10
یکنواختی اندازه سلول ()Uniformity of Cell Size
1-10
یکنواختی شکل سلول ()Uniformity of Cell Shape
1-10
چسبندگی لبهها ()Marginal Adhesion
1-10
حجم سلول بافت اپیتلیال ()Single Epithelial Cell Size
1-10
هستههای عریان ()Bare Nuclei
1-10
کروماتین ب ند ()Bland Chromatin
1-10
هسته عادی ()Normal Nucleoli
1-10
میتوز ()Mitoses
( 2خوش خیم) و ( 4بدخیم)
ک س ()Class

در ایررن مطالعرره ،از الگرروریتم ژنتیررک برررای انتخرراب بهترررین
ویژگیهررا اسررتفاده شررد .تررابع برازشرری کرره برررای شناسررایی
ویژگیهای تأثیرگرذار در تشرخیص تومورهرای خروش خریم و
بردخیم ،در نظرر گرفتره شرد K ،نزدیرکترین همسرایه ( K-
 KNN)nearest neighborاست .به منظور کراهش ابعراد
داده تا حد ممکن ،در ایرن مقالره ،تعرداد همسرایهها  3در نظرر
گرفته شد تا بهترین  3ویژگی مشخص شوند.
به منظور بررسی اثر توابع کرنل برر عملکررد  5 ،SVMمردل

متفاوت با کرنلهای خطی ،درجه دو ( ،)Quadraticپرسپترون
چند الیه ( ،MLP)Multi-layer perceptronچند جملهای
( )Polynomialو توابررع شررعاعی پایرره (Radial basis
 RBF)functionایجاد شد .هر کدام دو بار ،بر اساس تمامی
ویژگیها و بر اساس ویژگیهرای انتخراب شرده توسرط ،GA
آمرروزش دیررده و سررپس تسررت میشرروند .الگرروریتم  1روش
پیشنهادی را نشان میدهرد .بره منظرور پیادهسرازی الگروریتم
پیشرررررنهادی از نرمافرررررزار  Matlabاسرررررتفاده شرررررد.

الگوریتم  :1الگوریتم روش پيشنهادي
گام اول :پیش پردازش داده و پر کردن نمونههای مفقودی
گام دوم :استفاده از داده به عنوان ورودی الگوریتم ژنتیک
گام سوم :ای
جاد جمعیت اولیه به صورت تصادفی
گام چهارم :محاسبه تابع برازش
گام پنجم :بررسی شرایط خاتمه ( GAرسیدن به حداکثر تعداد تکرار که دراینجا  100در نظر گرفته شد ،یا رسیدن به مقدار بهینه)
بله :گام نهم
خیر :گام ششم
گام ششم :انتخاب والدین (روش :چرخ رولت)
گام هفتم :اعمال عملگرهای تقاطع (روش  )Arithmeticو جهش (روش )Bit inversion
گام هشتم :تکرار از گام چهارم
گام نهم :خاتمه GA
گام دهم :استفاده از ویژگیهای منتخب به عنوان ورودی SVM
گام یازدهم :آموزش و آزمون  5مدل  SVMبا کرنلهای مختلف بر اساس تمام ویژگیها و ویژگیهای منتخب
گام دوازدهم :مقایسه عملکرد  SVMبا و بدون انتخاب ویژگی (روش )10 fold cross-validation
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جدول  :1ویژگیهاي مجموعه داده سرطان پستان Wisconsin

ميانگين (انحراف معيار)
(4/42 )2/82
(3/13 )3/05
(3/21 )2/97
(2/81 )2/85
(3/22 )2/21
(3/54 )3/6
(3/44 )2/44
(2/87 )3/05
(1/59 )1/72

تشخيص سرطان پستان با استفاده از SVM

نتایج

برای آموزش استفاده میشود.
در نتیجه کل مجموعه داده برای آموزش و تست پوشش داده
میشود .معیارهای ارزیابی عملکرد طبقهبند شامل دقت،
صحت ،حساسیت و ویژگی با میانگینگیری میان تعداد دفعات
تکرار محاسبه شد .جدول  2نحوه محاسبه هر یک از این
معیارها را نمایش میدهد .میانگین نتایج حاصل از  10مرتبه
اجرای  SVMبا توابع کرنل مختلف برای حالتی که تمام
ویژگیها وارد مدل شدهاند ،در شکل  1نشان داده شد.
جدول  :2نحوه محاسبه معيارهاي ارزیابی عملکرد طبقهبند –  :TPمثبت
درست :TN ،منفی درست :FP ،مثبت نادرست و  :FNمنفی نادرست

صحت
دقت
حساسیت
ویژگی

)Accuracy= (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN
)Precision= TP /(TP+FP
)Sensitivity = TP / (TP+FN
)Specificity = TN /(TN+FP

شکل  :1ميانگين معيارهاي ارزیابی براي  5مدل مختلف SVM

پس از اجرای  GAبه منظور انتخاب ویژگی 5 ،مدل  SVMبا
توابع کرنل مختلف بر اساس سه ویژگی انتخاب شده ،آمروزش

و سپس تست شدند .میانگین معیارها نیز برای تمامی مقادیر k
در شکل  2نشان داده شد.
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پس از پیش پردازش داده ،به منظور انتخاب ویژگی از  GAبا
تابع برازش  KNNمبتنی بر فاصله اقلیدسی استفاده شد.
ویژگیهای منتخب عبارتاند از (،BN)Bare Nuclei
( CT)Clump Thicknessو ()Normal Nucleoli
 NNدر مرحله بعد ،مدلهای  SVMبر اساس توابع کرنل
خطی ،چند جملهای MLP ،RBF ،و درجه دو بر اساس
تمامی ویژگیها و ویژگیهای منتخب ساخته شدند .یکی از
رایجترین روشهای ارزیابی عملکرد دستهبندها که مجموعه
داده برچسب دار را به چند زیرمجموعه تقسیم میکنند،
 Cross-Validationمیباشد .بدین منظور با استفاده از
روش  10 fold cross validationمجموعه داده به 10
زیر مجموعه مستقل تقسیم شد و هر بار یکی به عنوان
مجموعه تست و سایر دادهها به عنوان داده آموزش در نظر
گرفته شدند .بدین صورت هر داده یک بار برای تست و  9بار
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بحث و نتيجهگيري

باتوجه به نتایج ،مدلهای  SVMمبتنی بر توابع کرنل ،RBF
MLPو  Linearبه جوابهای بهتری دست یافتهاند؛ اگر چه
ویژگی در آنها پایین است؛ اما معموالً در تشخیص
بیماری هایی چون سرطان مدلی که حساسیت باالتری دارد
ترجیح داده میشود .در مدل با حساسیت باال احتمال این که
تومور بدخیم ،خوش خیم تشخیص داده شود ،کم است.
با توجه به یافتههای شکل  ،2در دستهبندی بر اساس
ویژگیهای انتخاب شده مدلهای  SVMمبتنی بر توابع کرنل
درجه دو ،خطی و  RBFعملکرد مناسبی داشتند .همچنین از
مقایسه شکلهای  1و  2مشاهده میشود که بعد از انتخاب
ویژگی عملکرد  SVMبا تابع کرنل  MLPکاهش و با تابع
کرنل درجه دو افزایش یافت .با این حال ،عملکرد توابع کرنل
 RBFو خطی در هر دو حالت مطلوب بود .به طور کلی ،بعد از
کاهش بعد ،بهترین مقدار دقت ،ویژگی ،حساسیت و صحت به
ترتیب به میزان  1/077 ،0/833 ،0/663و  0/138درصد
کاهش یافت.
در مقاله  Kumarو  ]13[ Sitamahalakshmiعملکرد
 SVMبا شبکه عصبی احتمالی ( Probabilistic Neural
 PNN)Networkبرای دستهبندی مقایسه شده است .بدین
منظور از سه مجموعه داده پزشکی استفاده شده که عبارتاند
از ،WBCD :ماموگرافی و هابرمن .از روش 10-fold
 cross validationو معیار صحت برای ارزیرابی مدلها
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استفاده شد .نتایج نشان داد که به ترتیب مجموعه دادههای
 ،WBCDماموگرافی و هابرمن  SVMبا تابع کرنل  RBFو
صحت  %82/2 ،%96/9و  %71/7عملکرد بهتری نسبت به
 PNNبا صحت  %79/5 ،%71/5و  %70/3دارد .در مطالعه
حاضر  SVMبا تابع  RBFبعد از کاهش بعد نیز به دقت قابل
مقایسهای رسیده است.
 Bazazehو  Shubairنیز در مقاله خود [ ]7به مقایسه سه
روش  ،SVMشبکه بیزین و جنگل تصادفی در دستهبندی
 WBCDپرداختند .نتایج نشان داد شبکه بیزین بر اساس
معیارهای حساسیت ( )97%/1و دقت ( )97%/2و جنگل
تصادفی با  AREA UNDER ROCبرابر با %99/9
بهترین روشها هستند.
 Gatuhaو  ]1[ Jiangنیز به مقایسه عملکرد شش روش
دادهکاوی پرداخته که عبارت انداز،SVM ،Bagging :
 KNN ،J48 ،Decorateو  .Naïve Bayesبدین منظور از
 ،WBCDروش ارزیابی  10-fold cross validationو
معیارهای حساسیت ،ویژگی و صحت استفاده شده است .بر
اساس معیار حساسیت  ،)97%/5( Naïve Bayesمعیار ویژگی
 )97%/5( Baggingو معیار صحت  )97%( SVMبهترین
عملکرد را داشتند .همچنین از میان ترکیبهای مختلف این
شش روش ،ترکیب  J48 ،KNN ،SVMو Naïve
 Bayesبا صحت  %97/3بهترین رویکرد بود .در این مقاله نوع
تابع کرنل مورد استفاده تعیین نشده؛ اما صحت مدل SVM
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شکل  :2ميانگين معيارهاي ارزیابی براي  5مدل مختلف  SVMبعد از كاهش بعد

تشخيص سرطان پستان با استفاده از SVM

برای  39/35 ،ANNثانیه برای  RBF-NNو  8/33ثانیه
برای  SVMشده است.
دستهبند پیشنهادی  Mittalو همکاران [ ]3ترکیبی از شبکه
عصبی خودسازمانده و stochastic gradient descent
است که عملکرد آن با سه روش درخت تصمیم SVM ،و
جنگل تصادفی مقایسه شده است .برای ارزیابی عملکرد این
روشها از  10-fold cross validationو معیار صحت
استفاده شده است .نتایج نشان داد که برای هر دو مجموعه
داده ،تبلیغات اینترنتی و سرطان پستان  ،Wisconsinروش
 SVMبرای دادههای آموزش با صحتی برابر  %96/745و
 99%/782بهترین روش بوده است؛ اما در مرحله تست ،روش
پیشنهادی با صحت  %96/872و  %99/692بهتر از SVM
عمل کرده است .در این مقاله تابع کرنل  SVMذکر نشده به
همین دلیل نتایج آن با مطالعه حاضر قابل مقایسه نیست.
تابع کرنل  RBFرایجترین تابعی است که در طراحی مدلهای
 SVMاستفاده شده است و معموالً از نظر صحت از سایر
روشهای یادگیری ماشین بهتر عمل کرده است .تنها در
مطالعه  Mertو همکاران [ ]14به موضوع انتخاب ویژگی
پرداخته شد که در آن نیز کاهش اندک در معیارهای ارزیابی و
افزایش سرعت نشان دهنده مؤثر بودن الگوریتمهای کاهش
بعد است .در این مطالعه همچنین مشخص شد که  SVMاز
نظر زمانی نیز پیچیدگی کمی دارد .هیچ کدام از مطالعات قبلی
به بررسی تأثیر انواع توابع کرنل بر عملکرد  SVMنپرداختهاند.
در این مطالعه به بررسی تأثیر انتخاب ویژگی و توابع کرنل بر
عملکرد طبقهبند  SVMدر دستهبندی تومورهای خوشخیم و
بدخیم سرطان پستان پرداخته شد؛ اگر چه نتایج نشان داد که
توابع کرنل  RBFو خطی با هر تعداد ویژگی به نتایج مطلوبی
دست یافتند ،اما در مطالعات آینده بایستی این موارد با مجموعه
دادههای بزرگ و واقعی نیز آزمایش شود .با توجه به این که
معموالً ابعاد دادههای واقعی باال است ،بررسی تأثیر انواع
روشهای انتخاب ویژگی بر عملکرد طبقهبندها میتواند مفید
باشد.
تضاد منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد
منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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توسعه داده شده حدود  0/4از  SVMبا انواع تابع کرنل ،بعد از
کاهش بعد بیشتر است.
در مطالعه  Sewakو همکاران [ ]15نیز از ترکیب دستهبندها
به منظور بهبود عملکرد تشخیص استفاده شده است .ابتدا بر
اساس  30 ،10-fold cross validationمدل  SVMبا
توابع کرنل خطی RBF ،و چندجملهای آموزش دیده و سپس
بهترین  5مدل برای پیادهسازی دستهبند ترکیبی به کار گرفته
شدند .مجموعه داده تشخیص سرطان پستان ویسکانسین با
 569رکورد و  32ویژگی برای ارزیابی مدل استفاده شده است.
از میان مدلها تابع کرنل چند جملهای بهترین عملکرد را
داشت در حالیکه برای مجموعه داده مورد استفاده در مطالعه
حاضر ،تابع چند جملهای عملکرد مناسبی نداشت؛ اما روش
ترکیبی با صحت  ،%99/29دقت  ،%98/89ویژگی  %98/11و
حساسیت  %100عملکردی بهتر از  5مدل انتخابی داشت.
در مطالعه  Mertو همکاران [ ]14نیز از مجموعه داده
ویسکانسین استفاده شده؛ اما با استفاده از آنالیز اجزای مستقل
( ICA )Independent component Analysisابعاد
داده به یک ویژگی کاهش یافته است .در بخش ارزیابی،
عملکرد روشهای  RBF-NN ،ANN ،KNNو SVM
قبل و بعد از کاهش بعد بر اساس روشهای 5/10-fold
 cross validationو بخشبندی  %20و  %40بررسی شده
است .در  10-fold cross validationبا در نظر گرفتن
تمامی ویژگیها ANN ،با صحت  ،%97/53ویژگی ،%93/39
حساسیت  ،%100معیار F-برابر با  ،%98/07شاخص Youden
برابر با  ،0/934قدرت تشخیصی ()Discriminant power
بینهایت و  AUCبرابر با  0/956بهترین روش بود .بعد از
کاهش بعد با  ،ICAروش  SVMبا تابع کرنل  RBFبا
معیار F-برابر با  ،%93/04قدرت تشخیصی  2/769و حساسیت
 97%/47و روش  KNNبا شاخص  Youdenبرابر با ،0/795
صحت  %91/03و ویژگی  %84/9و  RBF-NNبا AUC
مساوی با  0/881بهترین عملکرد را داشتند؛ اگرچه مدل
 SVMبا تابع  RBFحساسسیت باالتری از مدل مطالعه حاضر
بعد از انتخاب ویژگی دارد؛ اما از نظر معیارهای صحت
( )90%/86و ویژگی ( )79%/71مدل پژوهش حاضر عملکرد
بهتری داشته است .از نظر زمان  CPUکاهش بعد باعث
کاهش زمان به اندازه  1/25ثانیه برای  41/49 ،KNNثانیه
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Introduction: Breast cancer is one of the most common cancers affecting women. In
mammography, differentiating a malignant tumor from a benign one is a very tedious task due to
their structural similarities. Machine Learning (ML) is a subfield of Artificial Intelligence that can
be used as an effective tool to help physicians to make decisions. Support vector machine (SVM) is
one of the most common ML techniques that its performance depends on kernel parameters tuning
and input features. The aim of this study was to investigate the effect of feature selection and
different kernel functions on SVM performance.
Methods: This analytic study was performed through comparative method. Genetic algorithm was
used for feature selection. SVM models based on different kernel functions, including polynomial,
Linear, Radial Basis Function (RBF), Quadratic and Multi-Layer Perceptron (MLP), were first
performed with all features and then, with the selected features. The Wisconsin original breast
cancer data set was used as a training set to evaluate the performance of the classifiers. All
implementations were done in MATLAB environment.
Results: According to the obtained results, by applying feature selection, the performance of SVM
with MLP kernel function decreased and with quadratic kernel function increased. However, the
performances of the linear and RBF kernels were desirable in both conditions. Generally, after the
dimension reduction, the best accuracy, specificity, sensitivity and accuracy were dropped by 0.663,
0.833, 1.077 and 0.138 percent respectively.
Conclusion: The ML-based methods can help physicians in diagnosis and decision makings for
treatment.
Keywords: Machine Learning, Dimension reduction, Clinical decision support systems, Early
cancer diagnosis
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