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مقدمه :سرطان پستان یک ی از رایجتری ن انواع سرطانها است و رشد قابل مالحظهای از آن در سالهای اخیر گزارش شده است .به
منظور تشخیص این بیماری ،پارامترهای زی ادی باید بررسی گردد که خطاهای انسان ی و یا عوامل محیطی امکان اشتباه را ممکن میکند.
به همین دلیل در چند دهه اخیر از هوش مصنوعی برای تشخیص این بیماری در جهت کمک به پزشکان استفاده میشود .
روش :در این مطالعه توصیفی -کاربردی ،تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از پشته تعمیم ی افته در قالب یک مدل ترکیبی
مبتنی بر سه روش شبکه عصبی  ،MLPدرخت تصمیم  ID3و ماشین بردار پشتیبان ارائه شد .برای بهبود عملکرد مدل طبقهبندی
ترکیبی از یک رو یکرد جدید تحت عنوان بالک جداکننده استفاده شد .این بالک وظیفه تشخیص نمونههایی را دارد که باعث ایجاد خطا
در مدل طبقهبندی میشوند.
نتایج :به منظور ارزی ابی دقت روش پیشنهادی از پایگاه داده ویسکانسین مرتبط با بیماری سرطان پستان استفاده شد .نتایج آزمایشها
برتری روش پیشنهادی را در مقابل سایر روشهای مشابه نشان داد .دقت مدل طبقهبندی ارائه شده رو ی مجموعه دادههای ،WBCD
 WDBCو  WPBCاز پایگاه داده و یسکانسین به ترتیب  %99/45 ،%99/45و  %99/55بود.
نتيجهگيري :با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی میتوان سیستمهای نوین و با صرفهتری در نظام سالمت و درمان ارائه کرد که با
دقت باالیی قادر به تشخیص سرطان پستان باشند .در این تحقیق ضمن تشخیص بیماری به کمک روشهای دادهکاوی ،توانست با
استفاده از تکنیک پشته تعمیم یافته به دقت باالیی در تشخی ص بیماری دست ی ابد.
كليد واژهها :پشته تعمیم یافته ،طبقهبندی دادهها ،پایگاه داده وی سکانسین ،داده کاوی ،سرطان پستان
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مدل تركيبی براي تشخيص سرطان پستان

منطق فازی توسعه دادند [ .]5آنها از روش حداکثر انتظار برای
خوشهبنزدی دادههزا و قزرار دادن آنهزا در گزروههزای مشزابه
استفاده کردند ،سپس از درخت رگرسیون  CARTبرای قوانین
فازی در هر خوشه بهره گرفتند.
 Dizو همکاران ،یک رویکزرد مبتنزی بزر دادهکزاوی بزرای
غدهشناسی در سزرطان پسزتان ارائزه دادنزد [ .]9ایزن روش بزا
استفاده از طبقهبندی چگالی پسزتان بزه شناسزایی تمزایزات در
مجموعه دادهها کمک میکنزد از الگزوریتم بیززین بزرای کزار
طبقهبندی بهره میگیرد Devi .و همکارش ،یک الگوریتم سزه
مرحلهای را برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان ارائه دادند
[ .]18در مرحله اول دادهها با استفاده از الگزوریتم خوشزهبندی
 Farthest Firstگروهبنززدی مززیشززوند .در مرحلززه دوم از
الگززوریتم (ODA )Outlier Detection Algorithm
برای طبقهبندی و در مرحله سوم ،شناسایی خوشخیم یا بدخیم
سرطان با پیشپردازش مجموعزه داده بزا اسزتفاده از الگزوریتم
طبقهبندی  J48انجام مزیشزود .نتزایج دقزت  %99/9را بزرای
Wisconsin
Breast
مجموعززززززه داده (Cancer
 )Diagnosisنشان میدهد Vaidehi .و همکاران ،تشزخیص
سرطان پستان را با استفاده از طبقهبندی  KNNترکیبزی ارائزه
دادنززد [ .]11آنهززا از ترکی زب سززه مززاتریس فاصززله متفززاوت
یوکلی زدان ،کززوزین و  CITY-BLOCKبززرای طبقززهبنززدی
استفاده کردنزد ،Onan .یزک مزدل طبقزهبنزدی نزدیزکترین
مجزاور گنز – سزخت ترکیب زی را بزا زیرمجموعزه سززازگار و
گزینش موردی برای تشخیص اتوماتیک سرطان پسزتان مزورد
مطالعه قرار دادند [.]12
 Shenو همکاران ،یک مدل هوشزمند پزیشبینزی سزرطان
پستان با استفاده از تکنیکهزای دادهکزاوی ارائزه دادنزد [.]13
آنها برای انتخزا ویژگزیهزای مزؤثر در تشزخیص سزرطان
پستان از روش خصیصه انتخزابی و بزرای کزار طبقزهبنزدی از
 SVMاستفاده کردند Aalaei .و همکاران ،انتخا ویژگزی را
با استفاده از الگوریتم ژنتیک بزرای تشزخیص سزرطان پسزتان
مطرح کردند و از مرتزبسزازی  PSبزرای بهبزود دقزت بهزره
گرفتند [ .]15در تحقیقی مشابه  Raoو همکاران ،مطالعهای در
مورد تشخیص  DNAدر بیماران مبتال به سزرطان پسزتان بزا
اسززتفاده از الگززوریتم ژنتیززک ارائززه دادنززد [ Ahmad .]14و
همکاران ،یک مدل تشخیص سرطان پستان مبتنی بر الگوریتم
ژنتیک و شزبکه عصزبی ()Network Artificial Neural
 ANNارائه دادند [ ]16و از الزگوریتم ژنتزیک به طور همزمان
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مقدمه
سرطان پستان یکی از سرطانهای شایع زنان میباشد .احتمال
ابتالء به سرطان پستان با باالرفتن سن افززایش مزییابزد ،بزه
طوری که  58درصد موارد بعد از سن  48سالگی اتفاق میافتزد
[ .]1علیرغم اینکزه میززان شزیوع سزرطان پسزتان در زنزان
آمریکایی بیشتر از زنان آسیایی است؛ ولی مزر ومیزر ناشزی از
آن در کشورهای آسیایی بیشتر اسزت کزه علزت آن تشزخیص
دیرهنگززام بیمززاری اسززت [ .]2علززت اصززلی ایززن تشززخیص
دیرهنگام ،نداشزتن آگزاهی از بیمزاری و بزدون عالمزت بزودن
بیماری است .اگرچه سرطان پستان اخیراً از جنبههزای مختلفزی
موضوع تحقیقات گسترده در اغلب مراکز پژوهشزی سزرطان در
جهان قرار گرفته ،ولی با این حال تحقیقات همچنان ادامه دارد.
در ایران سرطان پستان اولین نوع سرطان تشزخیص داده شزده
در میان زنان است که  %25/5از همه انزواع بزدخیمیهزا را بزه
خود اختصاص میدهد .از این رو ارائه مزدلهزای تشخیصزی و
یاری رساندن بزه پزشزکان در ارائزه تصزمیمات مناسزب بزرای
درمان این بیماری اهمیت دارد و لزوم انجزام تحقیقزات مزرتبط
است [.]3 ،5
با توجه به زمانگیزر بزودن فرآینزد تشزخیص توسزط افزراد
کارشناس ،استفاده از سیستمهای کامپیوتری میتواند به سرعت
بخشیدن و کاهش قابلتوجه حجزم کزار عامزل انسزانی منجزر
شود .در این راستا در سالهای اخیر کوشزشهزای بسزیاری در
این زمینه صورت گرفته است که مهمترین آنها شامل بررسزی
تصاویر پزشکی و آسانسازی فرآیند تشخیص برای پزشزک بزه
کمک کامپیوتر و نیز تشخیص مستقیم به وسیله تکنیزکهزای
دادهکاوی بر اساس فاکتورهای مؤثر در این زمینه مزیباشزد .در
سالهای اخیر اسزتفاده از تکنیزکهزای دادهکزاوی بزه منظزور
تشخیص بیماریها ،مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفتزه
است [.]3
بهطورکلی روشهایی که در این حیطه ارائه شدهاند از دو شیوه
برای تشخیص سزرطان پسزتان اسزتفاده مزیکننزد .روش اول
مبتنزی بزر پززردازش تصزویر اسزت کززه بزا اسزتفاده از تصززاویر
ماموگرافی و یا ترموگرافی اقدام به تشخیص سزرطان مزیشزود
[ .]5 ،4روش دوم اسززتفاده از مززدلهززای دادهکززاوی نظیززر
طبقهبندی برای تشخیص سرطان مبتنی بر پایگاههزای دادهای
اسزت کزه بزا تسزت (FNA)Fine Needle Aspiration
تولید میشوند [ Nilashi .]6 ،7و همکزاران ،سیسزتمی مبتنزی
بر دانش برای تشزخیص سزرطان پسزتان بزا اسزتفاده از روش
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به منظور انتخا ویژگزی و بهینزهسزازی پارامترهزای شزبکه
عصبی  ANNاستفاده شده است .نتایج دقت بهتزرین %99/25
و میززانگین  %95/29را در مجموعززه داده  WBCDنشززان
مزززیدهزززد Kabir .و همکزززاران ،مزززدل (Constructive
 CAFS)Approach Feature Selectionرا بزر مبنززای
شبکه عصبی  ANNارائه دادند [ CAFS .]17به طور خودکزار
به تعیین تعداد نودهای الیزه مخفزی در طزول فرآینزد انتخزا
ویژگی میپردازد.
این پژوهش بر اساس مجموعه دادههای استاندارد از مخززن
( UCI)University of California, Irvineکززه بززا
استفاده از تسزت  FNAایجزاد شزده اسزت ،جهزت تشزخیص
سرطان پستان ارائه گردید [ .]15در عین حال در این تحقیق به
بررسی مهمترین روشهزای ارائزه شزده در ایزن زمینزه ،یعنزی
روشهای شبکه عصزبی [ ،]19ماشزین بزردار پشزتیبان [ ]28و
درخت تصمیم [ ]21پرداخته و ضمن مقایسزه ایزن روشهزا بزا
یکدیگر ،روش پشته تعمیمیافته را در قالب یک مدل طبقهبندی
ترکیبی ارائه داد .هدف نهایی ایزن تحقیزق ترکیزب مزدلهزای
طبقهبندی مختلف بر اساس تکنیک پشته تعمیمیافته به منظزور
بهبود تشخیص سرطان پستان بود.
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و با کالس اصزلی نمونزههزا (سزرطان دارد یزا سزرطان نزدارد)
متفاوت است .در واقع نمونزههزای مجموعزه داده بزه دو گزروه
تقسیم شده که نمونههای گزروه اول مربزوب بزه کزالس  Aو
نمونههای گروه دوم مربوب بزه کزالس  Bهسزتند .بزه منظزور
جداسازی اولیزه و تخصزیص کزالس مجزازی بزه نمونزههزا از
الگوریتم خوشهبندی  k-meansاسزتفاده شزد .در مرحلزه بعزد
یک مدل طبقهبندی برای نمونههای بالک جداکننده با کزالس
جدید  Aو  Bایجاد شد .این مدل تصمیم میگیرد که در مرحله
بعد نمونهها چگونه مزدل شزوند .نمونزههزای خروجزی بزالک
جداکننده با کالس  Aو  Bدر بخشهای مستقل و متفاوتی بزر
مبنای تکنیک پشته تعمیمیافتزه آمزوزش داده مزیشزوند .از آن
یک مدل طبقهبندی ترکیبی بر مبنای پشته تعمیمیافتزه ایجزاد
میشود .مدل طبقهبنزدی ارائزه شزده بزر اسزاس ترکیزب سزه
الگوریتم شبکه عصبی ،ماشین بردار پشتیبان و درخزت تصزمیم
ایجاد میشود .روش ترکیب بر مبنای پشته تعمیمیافتزه اسزت و
هر یک از الگوریتمهای طبقزهبنزدی نقزش متفزاوتی در مزدل
طبقهبندی نهایی ایفا میکنند.
مدل طبقهبندی مرتبط با بزالک جداکننزده باعزث ایجزاد دو
گروه نمونه با کالس  Aو  Bشده که برای هر یک از گزروههزا
یک مدل طبقهبندی متفاوت طراحی میشود .نمونههای موجود
در هر یک از گروههزا مزیتوانزد شزامل هزر دو کزالس اصزلی
مجموعه داده (سرطان دارد یا سرطان ندارد) باشند؛ بنزابراین در
ساختار ارائه شده سه مدل متفاوت ایجاد شده که دقت هزر سزه
مدل برای ارزیابی نهایی محاسزبه مزیشزود .در نهایزت بزالک
جداکننده به منظور بهبود گروهبندی نمونهها به دو کزالس  Aو
 Bدر یک فرایند تکراری بهروزرسانی میشود.
برای تعیزین کزالس نمونزه ورودی در فزاز آزمزایش ،ابتزدا
کالس مجازی  Aیا  Bتوسط مدل طبقهبندی مرتبط با بزالک
جداکننده تشخیص داده میشود .سپس با تعیین کالس مجازی
نمونه ورودی ،جهتدهی نمونه بزه سزمت یکزی از مزدلهزای
طبقهبندی (گروه  Aیا گروه  )Bانجزام شزده و کزالس نهزایی
نمونه با مدل طبقهبندی مربوطه پیشبینی میشود .خروجی این
مدل طبقهبندی در واقع کزالس خروجزی تشزخیص داده شزده
ب زرای نمونززه ورودی اسززت و از آن در محاسززبه دقززت نهززایی
استفاده میشود .شکل  1روند جریان روش پیشنهادی را نشزان
میدهد.
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روش
در این مطالعزه توصزیفی-کزاربردی ،بزرای بهبزود تشزخیص و
پیشبینی سرطان پستان از ترکیب سه الگوریتم شزبکه عصزبی
( ،NN )Neural Networkماشزززین بزززردار پشزززتیبان
( SVM )Support Vector Machineو درخززت تصززمیم
( DT )Decision Treeبر مبنای تکنیک پشته تعمزیم یافتزه
[ ]22استفاده شد .مفهوم پشته تعمیمیافته در حیطه دادهکزاوی،
پیشبینی دقیقتر بر اساس ترکیب چند مدل طبقهبنزدی اسزت.
روش پیشززنهادی ترکیب زی ب زوده و از چنززدین مرحلززه تشززکیل
میشود.
در ابتززدا دادههزززای سزززرطان پسزززتان در فزززاز آموزشزززی
پیشپردازش شده و پس از آن یک بالک جداکننده بزه منظزور
تقسیمبندی نمونهها به  kکالس (برچسب) جدید طراحی شزد.
در ایزن تحقی زق  k= 2در نظززر گرفتززه شززد ،از ای زن رو بززالک
جداکننده به هزر نمونزه کزالس جدیزد  Aیزا  Bرا تخصزیص
میدهد .کالس تخصیص داده شده به صورت مجازی میباشزد

تابستان  ،3111دوره هفتم ،شماره دوم
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شکل  :3روند جریان روش پيشنهادي

()1

ei , j   j

j

eiz, j score 

جایی که  ei, jمقدار ویژگی  iرا برای نمونه  jنشان میدهد.
  jو   jبه ترتیب میانگین و انحراف معیار مقادیر ویژگی i
برای تمام نمونهها میباشد.
بالک جداكننده :در این تحقیق از یک بزالک جداکننزده بزه
منظور تقسیمبندی نمونزههزا بزه  kکزالس مجزازی (در ایزن
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جزئیات هر بخش از روش پیشنهادی
پيشپرردازي دادههرا :پزیشپزردازش دادههزا بزه منظزور
آمادهسازی و بهبود کیفیت دادههای اولیه انجام میشود .در ابتدا
فیلدهایی از مجموعه داده نظیر شناسه بیمار که به دانش نهفتزه
در اطالعات مرتبط نمیباشد ،حذف گردید .همچنین نمونههایی
که دارای مقادیر گم شده [ ]23هستند (بزا نمزاد «؟» مشزخص
شدهاند) نیز از مجموعه داده حذف شدند .عالوه بر این ،از روش
 Z-scoreبززرای نرمززالسززازی اسززتفاده شززده اسززت [Z- .]25
 scoreروی مرکزیت صفر قرار میدهزد و میزانگین و انحزراف
معیار نمونهها را برای هر ویژگی به ترتیب  8و  1میکند .رابطزه
( )1نرمالسازی  Z-scoreرا تعریف میکند.

تحقیق  ) k  2استفاده شد .در واقع نمونههزای مجموعزه داده
به دو گروه تقسیم شده که نمونزههزای گزروه اول مربزوب بزه
کالس  Aو نمونههای گروه دوم مربوب به کزالس  Bهسزتند.
فرض کنیزد یزک مجموعزه داده بزا  nنمونزه روی یزک روش
طبقهبندی انفرادی اعمال شود .در اکثر مواقع مدل طبقزهبنزدی
موفق به تشخیص و آموزش صحیح برخی از نمونهها نمیشزود.
دالیل ایجاد خطا در طبقهبندیها را میتوانزد بزه صزورت زیزر
توصیف کرد.
 مقادیر برخی از ویژگیها در بعضی نمونههزا ممکزن اسزت درحاالت بسیار نادر و خاصی رخ داده شده باشند که در مقایسزه بزا
سایر نمونهها مقادیر متفاوتی هستند.
 ممکن است تعداد برخی از نمونهها با مقادیر ویژگی خاصبرای یک کالس در داده آموزشی بسیار کم باشد.
 شرایط تقسیمبندی دادههای آموزش و آزمایش ممکن استمنجر به کاهش فرکانس یک یا چند کالس خاص برای نمونهها
شود.
 برخی از نمونهها نویز هستند و در واقعیت نیز مشاهدهنمیشوند.

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

آموزش مدل طبقهبندي با بهررهگيرري از تکنيرک پشرته

تعميم یافته :در پشته تعمیم یافته خروجزی هزر یزک از طبقزه
بندها ،یک ورودی برای یادگیر سطح باالتر در دیگر طبقهبندیها
میباشد که مشخص میکند به چه خوبی آنها را ترکیب نمزوده
301

اسززت .در ای زن تحقی زق ی زک روش ابتکززاری بززر مبنززای پشززته
تعمیمیافته برای ترکیب سه طبقهبند شبکه عصبی ،ماشین بزردار
پشتیبان و درخزت تصزمیم ارائزه شزد .سزاختار الگزوریتم پشزته
تعمیمیافته برای ترکیب مدلهای طبقهبندی از دوالیزه تشزکیل
شده اسزت .در الیزه اول ،طبقزهبنزدهایی قزرار دارنزد کزه روی
دادههای مجموعه یزادگیری آمزوزش مزیبیننزد .پزس از اتمزام
آموزش خروجی طبقهبندهای الیه اول بزه ازای تمزام دادههزای
مجموعه یادگیری جمعآوری شده و در مجموعه داده جدید قزرار
میگیرند .این مجموعه به عنوان ورودی به طبقزهبنزد الیزه دوم
(فراطبقهبند) داده میشود .سپس فراطبقهبنزد الیزه دوم نگاشزت
میان خروجیهای هر یک از طبقهبندهای معمولی الیه اول را بزا
کالسهای خروجی واقعی یاد میگیرد .با توجه به تکنیک پشزته
تعمیم یافته ،مجموعزه داده جدیزد ایجزاد شزده شزامل کزالس
خروج زی هززر ی زک از طبقززهبنززدیهززای الی زه اول و همچن زین
ویژگیهای مجموعه داده اصلی میباشد .در الیه اول بزرای هزر
گروه از نمونهها به طور مشابه سه طبقهبنزدی درخزت تصزمیم،
ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی وجزود دارد .الگزوریتمهزای
درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان به ترتیب برای نمونههزای
کالس  Aو  Bدر الیه دوم استفاده میشزود ،ایزن دو الگزوریتم
بهترین عملکرد را در ایجاد مدل این بخشها داشتهانزد .در ایزن
بخش کالس مجازی از نمونهها حذف شده و کالس واقعی هزر
نمونه برای ایجاد مدل استفاده میشود.
دقت مدل طبقهبندي تركيبی :در فرآیند تکرار و بزهروزرسزانی
بالک جداکننده ،دقت کل مدل طبقهبندی پیشنهادی به صورت
رابطه ( )2محاسبه میشود.
()2

) TrainAccuracy  Average(C1  C2  C3

در این رابطه  C1دقت طبقهبندی بالک جداکننده C2 ،دقت
خروجی مدل برای نمونههای کالس  Aو  C3دقت خروجی
مدل برای نمونههای کالس  Bاست .اگر دقت محاسبه شده در
طی  تکرار متوالی تغییر نکند ،فرآ یند اجرای الگوریتم متوقف
میشود .در اینجا    35در نظر گرفته شده است.
فرایند بهروزرسانی بالک جداكننده :با توجه به هدف
الگوریتم در بهینهسازی بالک جداکننده و اهمیت جداسازی
نمونهها ،نیاز به تکرار و بهروزرسانی بالک جداکننده میباشد.
در این تحقیق از یک الگوریتم تپه نوردی برای جستجوی
بهینهترین بالک جداکننده (مناسبترین جداسازی نمونهها)
استفاده شد .در هر تکرار از الگوریتم تپهنوردی ،بالک جداکننده
با هدف بهبود دقت طبقهبندی بهروزرسانی میشود .در اینجا
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تکنیک بالک جداکننده پیشنهادی به منظزور آمزوزش دو مزدل
طبقهبندی به جای یزک مزدل ارائزه شزد .در ایزن تحقیزق بزه
نمونزههزای ورودی ،در دادههزای آموزشزی دو برچسزب  Aو B
بهصورت مجازی اختصاص داده شد .این برچسبها بدون توجزه
به برچسبهای واقعی نمونهها میباشند .وظیفه بالک جداکننزده
تعمیم نمونههای آموزشی به دو کالس  Aو  Bاست بزه طزوری
که هر برچسب با یک مدل مجزا طبقهبنزدی شزود .تشزخیص و
نحوه جداسازی نمونهها به دو برچسب  Aو  Bچالش این تحقیق
است که در یک فرآیند تکراری بهینهسازی میشزود .بزه منظزور
جداسازی اولیه و تخصزیص برچسزب مجزازی بزه نمونزههزا از
الگوریتم خوشهبندی  ]24[ K-meansبا سه خوشه استفاده شد.
به نمونههای موجود در خوشههایی با تعداد اعضاء بیشتر کزالس
 Aو  Bو به نمونههای موجود در خوشه با کمترین اعضاء هزر دو
برچسب  Aو  Bتخصیص داده شد .دلیزل اسزتفاده از ایزن روش
جداسازی حفظ شباهت بین اعضاء دو کالس  Aو  Bو همچنین
عدم کاهش نمونه در هر یک از برچسبها و ایجاد اشتراک بزین
آنها است .در واقع نمونههزایی کزه بزا یزک روش طبقزهبنزدی
مستقل به راحتی مدل شده و باعث افزایش کارایی مزیشزوند در
هر دو گروه  Aو  Bقرار میگیرند .عالوه بر این ،نمونههایی کزه
بنا به دالیل مختلف تشخیص صحیح کالس آنها با اسزتفاده از
یک طبقهبندی مستقل ممکن نمیباشد را جداسازی کرده و بین
دو گروه تقسیم میشوند.
برای مدل کردن این جداسازی از یک مدل طبقهبندی انفزرادی
استفاده شد .بررسیهای انجام شده نشان داد که الگوریتم شزبکه
عصبی عملکرد بهتری در این بخش داشته است ،از این رو مزدل
طبقهبندی مرتبط با بالک جداکننزده شزبکه عصزبی مزیباشزد.
بهینگ زی ای زن مززدل نقززش م زؤثری در افزززایش کززارایی مززدل
طبقززهبنززدی نهززایی دارد ،لززذا نحززوه جداسززازی و تخصززیص
برچسبهای مجازی بایزد بهینزهسزازی شزود .عزالوه بزر ایزن،
نمونززههززای خروج زی بززالک جداکننززده بززا کززالس  Aو  Bدر
بخشهای مستقل و متفاوتی بر مبنای تکنیک پشته تعمیمیافتزه
آموزش داده میشزوند .از ایزن رو بزرای هزر گزروه از نمونزههزا
(نمونهها بزا کزالس  Aو نمونزههزا بزا کزالس  )Bیزک مزدل
طبقهبندی ایجاد میشود.

تابستان  ،3111دوره هفتم ،شماره دوم
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 DS Aبه نمونههای آموزشی کالس  Aو  DSBبه نمونههای
آموزشی کالس  Bاشاره دارد .بهروزرسانی بالک جداکننده به
صورت زیر انجام میشود.
 هر نمونه از  DS Aکه به اشتباه طبقهبندی شده است،به احتمال  به مجموعه داده  DSBانتقال پیدا می-
کند و به احتمال  1  با یک نمونه از  DSBکه به
اشتباه طبقهبندی شده است ،جابهجا میشود (در اینجا
   0.5در نظر گرفته شده است).
 هر نمونه از  DSBکه به اشتباه طبقهبندی شده است،به احتمال  به  DS Aانتقال پیدا میکند و به
احتمال  1  با یک نمونه از  DS Aکه به اشتباه
طبقهبندی شده است ،جاب هجا میشود.
 اگر در یکی از دو گروه  DS Aو  DSBنمونهای باکالس بندی اشتباه یافت نشد ،همواره احتمال 
برقرار است و جابهجایی انجام میشود.
تعيين كالس نمونه ورودي در فاز آزمایش :برای
پیش بینی کالس نمونه ورودی جدید در فاز آزمایش ،ابتدا نمونه
ورودی با استفاده از مدل طبقهبندی بالک جداکننده ارزیابی
شده و کالس  Aیا  Bآن مشخص میشود .کالس نمونه
پیشبینی شده نوع طبقهبندی جهت تعیین کالس واقعی را
تعیین میکند .در اینجا نمونههای کالس  Aاز مدل فراطبقهبند

درخت تصمیم و نمونههای کالس  Bاز مدل فراطبقهبند
ماشین بردار پشتیبان جهت پیشبینی سرطان استفاده میکنند.
دقت نهایی دادههای آموزشی از رابطه ( )3حاصل میشود.
()3

1 ci  ti
0 ci  ti

 

N

 ,
i 1

1
N

TestAccuracy 

در این رابطه  Nتعداد نمونههای آزمایش ci ،کالس
پیشبینیشده نمونه ورودی و  tiکالس واقعی نمونه ورودی
میباشد.
نتایج
برای انجام شبیهسازی و تجزیهوتحلیل روش پیشنهاد شده از
نرمافزار  Matlabنسخه  2817روی مجموعه دادههای
 699( WBCDنمونه و  9ویژگی) 469( WDBC ،نمونه و
 31ویژگی) و  195( WPBCنمونه و  32ویژگی) از پایگاه
داده ویسکانسین [ ]26استفاده شده است .همه ویژگیها به
صورت مقادیر عدد صحیح هستند .عالوه بر این ،همه نمونهها
دارای دو کالس «سرطان پستان دارد» و «سرطان پستان
ندارد» میباشند .جدول  1چند نمونه از رکوردهای مجموعه
داده  WBCDرا با  9ویژگی نشان میدهد.

جدول  :3چند نمونه از ركوردهاي مجموعه داده WBCD

شناسه
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در این تحقیق از تکنیک اعتبارسنجی  10-Foldبرای ارزیابی
مدل استفاده میشود [ .]27در هر مرحله از اعتبارسنجی،
مجموعه داده اصلی به دو بخش ( ETآموزش) و E P
(آزمایش) تقسیم شده ،جایی که  % 98نمونهها برای  ETو
 %18دیگر برای  E Pاستفاده میشود .به منظور حصول

اطمینان از نتایج ارائه شده میانگین  28بار اجرای الگوریتم در
تمام آزمایشها محاسبه شده است .جدول  2نتایج روش
پیشنهادی را برای سه مجموعه داده  WDBC ،WBCDو
 WPBCنشان میدهد.

تابستان  ،3111دوره هفتم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :2نتایج روش پيشنهادي براي سه مجموعه داده  WDBC ،WBCDو WPBC

مجموعه داده

دقت مدل بالک
جداكننده ()%

دقت مدل
برچسب )%( A

دقت مدل
برچسب )%( B

ميانگين

بهترین

WBCD

97/93

95/98

97/88

99/45

99/57

WDBC

99/85

99/35

99/53

99/45

99/93

WPBC

95/64

97/35

95/84

99/55

99/94

در روش پیشنهادی برای ساخت مدل بالک جداکننده از
طبقهبندی شبکه عصبی ( ،)NNبرای مدل کردن نمونههای
برچسب  Aاز طبقهبندی درخت تصمیم ( )DTو برای مدل
کردن نمونههای برچسب  Bاز طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان
( )SVMبهره گرفته شد .بررسی صحت انتخا این
الگوریتمها برای بخشهای مختلف در شکل  2انجام شده
است .نتایج این بررسی نشان میدهد که ترکیب NN, DT,
 SVMبهترین عملکرد را برای مدل طبقهبندی دارد.

دقت روش پيشنهادي ()%

در ادامه نتایج روش پیشنهادی با تعدادی از روشهای
طبقهبندی کالسیک مقایسه شد .روشهای طبقهبندی مورد
مقایسه شبکه عصبی ()Multi-Layer Perceptron
 ،MLPدرخت تصمیم  ID3و ماشین بردار پشتیبان هستند.
نتایج این مقایسه برای سه مجموعه داده WDBC ،WBCD
و  WPBCدر جدول  3گزارش شده است.

شکل  :2نتایج استفاده از سه طبقهبند مستقل در بخشهاي مختلف روش پيشنهادي

مجموعه داده

شبکه عصبی MLP

درخت تصميم ID3

WBCD

59/33
4/68
55/18

92/54
93/17
98/78

WDBC
WPBC

301

ماشين بردار پشتيبان
93/45
98/23
91/57

روش پيشنهادي
99/45
99/45
99/55
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جدول  : 1نتایج مقایسه دقت تشخيص سرطان پستان در روش پيشنهادي و سه طبقهبند  ID3 ،MLPو SVM
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برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی ،نتایج این تحقیق با
تعدادی از جدیدترین روشهای تشخیص سرطان پستان که از

پایگاه داده ویسکانسین در آزمایشهای خود بهره گرفتهاند،
مقایسه شده است .جدول  5نتایج این مقایسه را نشان میدهد.

جدول  :1مقایسه دقت تشخيص سرطان پستان مدل پيشنهادي با سایر روشها مشابه روي پایگاه داده ویسکانسين
مجموعه داده

EM-Fuzzy, 2017

ODA, 2016
][30

RS-BPNN, 2015

SMO-IBK, 2012

[]21
97/38

[]21
97/25

99/45

97/81

99/45

95/22

99/55

[]1
93/28

99/98

WDBC

95/18

99/68

95/68

WPBC

-

-

98/5

WBCD

بحث و نتيجهگيري

تشخیص بیماریها مورد توجه بسیاری از محققین در سالهای
اخیر قرار گرفته است .عالوه بر این برای گروه نمونههایی با
کالسهای مجازی  Aو  Bبه ترتیب الگوریتمهای طبقهبندی
درخت تصمیم ( )DTو ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبهترین
دقتها را گزارش میدهند.
بهطورکلی نتایج مقایسه در جدول  3نشان میدهد که روش
پیشنهادی در مقایسه با سایر مدلهای طبقهبندی کالسیک
برتری قابلتوجهی دارد .تجربه نشان داده است که ترکیب
پیشگوییها ی انجام شده توسط چند روش معمو ًال
پیشگوییهای دقیقتری را نسبت به مدلهای انفرادی حاصل
می کند .برتری روش پیشنهادی به طور میانگین در مجموعه
داده  WBCDنسبت به شبکه عصبی  MLPحدود % 11
است .برای مجموعه دادههای  WDCBو  WPBCاین
برتری حدود  %16و  %13است .همچنین برتری روش
پیشنهادی در مقایسه با درخت تصمیم  ID3روی مجموعه
دادههای  WDCB ،WBCDو  WPBCبه ترتیب % 7 ،%7
و  % 18می باشد .عالوه بر این ،به طور مشابه روش پیشنهادی
برتری  %18 ،%7و  %9را نسبت به روش  SVMگزارش
میدهد.
روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشهای مشابه نیز نتایج
قابل قبولی را ارائه داده است .با توجه به جدول  5روش
پیشنهادی پس از الگوریتم (Outlier Detection
 ODA)Algorithmدر رتبه دوم قرار دارد ODA .یک
الگوریتم سه مرحلهای است که از گروهبندی ویژگیها و ترکیب
الگوریتمهای  ODAو  J48برای شناسایی خوشخیم یا
بدخیم بودن نمونههای سرطانی استفاده میکند .دلیل برتری
این الگوریتم استفاده از فرآیند انتخا ویژگیهای مؤ ثر میباشد
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با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی میتوان سیستمهای نوین
و با صرفه تری در نظام سالمت و درمان ارائه کرد که با دقت
باالیی قادر به تشخیص سرطان پستان باشند .تحقیق حاضر با
هدف تشخیص سرطان خوشخیم و بدخیم پستان با استفاده از
یک مدل طبقهبندی ترکیبی دو الیه مبتنی بر تکنیک پشته
تعمیم یافته انجام شد .تشخیص و جداسازی نمونههایی که
باعث ایجاد خطا میشوند ،با استفاده از یک بالک جداکننده در
راستای افزایش دقت طبقهبندی رویکرد جدیدی در روش
پیشنهادی است .نتایج این بررسی به وضوح نشان از اثربخشی
مدل طبقه بندی ترکیبی و تکنیک پشته تعمیم یافته در
تشخیص سرطان پستان را دارد؛ بنابراین استفاده از این روش
میتواند در کنار سایر روشهای تشخیصی غیرتهاجمی ،به
عنوان یک سیستم پشتیبان تشخیص با دقت باال برای
تشخیص این بیماری مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر این،
استفاده از این روش میتواند موجب کاهش آسیبهای احتمالی
روشهای تهاجمی و عملهای غیرضروری شود و دقت
تشخیص سرطان پستان را بهبود بخشد.
نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهد که استفاده از شبکه
عصبی ( )NNبرای مدل کردن کالسهای مجازی بالک
جداکننده بهترین دقت را فراهم میکند .این دقت برای
مجموعه داده  WBCDحدود  %95و برای مجموعه دادههای
 WDCBو  WPBCحدود  % 99و  % 94است .با توجه به این
که تقسیمبندی صحیح نمونهها باعث کاهش خطا در مدل
طبقهبندی نهایی خواهد شد؛ لذا کارایی مدل طبقهبندی این
بخش از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .به همین دلیل است
که شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان روش نوین در

روش پيشنهادي

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

2. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics,
2015. CA Cancer J Clin 2015;65(1):5-29.
doi: 10.3322/caac.21254
3. Asghar U, Witkiewicz AK, Turner NC, Knudsen ES.
The history and future of targeting cyclin-dependent
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گزارش دهد .بهطورکلی روش تشخیص سرطان پیشنهادی در
مقایسه با سایر روشهای مورد بررسی و به ازای برخی از
پایگاههای داده دقت بیشتری داشته و در بقیه موارد نیز دقت
مناسبی را ارائه میدهد.
روش پیشنهادی بر مبنای بالک جداکننده ،نمونههایی که باعث
ایجاد خطای طبقهبندی میشوند را شناسایی کرده و با ایجاد
مدلهای طبقهبندی متفاوت سعی در کاهش این خطا دارد ؛
بنابراین این روش برای مجموعه دادههایی که احتمال وجود
نویز و نمونههای با مقادیر خاص در آنها بیشتر است عملکرد
بهتری خواهد داشت .با توجه به عدم بررسی وجود نویز و
پاالیش آنها در این تحقیق ،پیشنهاد میشود این مورد در
تحقیقات آینده در نظر گرفته شود .از جمله محدودیتهای این
تحقیق ،مقادیر زیاد دادههای از دست رفته به دلیل حذف
نمونهها در بخش پیشپردازش است .از دیگر پیشنهادهای این
تحقیق اعمال سیاستهای بهتری نظیر میانگین گرفتن در
برخورد با چنین نمونههایی میباشد .عالوه بر این ،اگرچه به
نظر می رسد روش پیشنهادی عملکرد خوبی در پایگاه داده
ویسکانسین دارد؛ اما هیچ بینش کیفی وجود ندارد که برای
سایر مجموعه دادهها نیز این عملکرد مناسب باشد .از این رو
پیشنهاد میشود عملکرد این روش برای سایر مجموعه دادهها
نیز بررسی شود .یکی دیگر از محدودیتهای این تحقیق،
پیچیدگی محاسباتی نسبتاً باالیی است که این روش برای
جداسازی نمونهها دارد .این مسئله برای مجموعه دادههایی با
تعداد نمونههای زیاد بحرانی است و پیشنهاد میشود برای
بهروزرسانی بالک جداکننده از الگوریتمهای اکتشافی نظیر
ژنتیک استفاده شود .همچنین با توجه به این که کاهش ابعاد
دادههای واقعی بر عملکرد مدلهای طبقهبندی مؤثر است،
پیشنهاد میشود تأثیر انواع روشهای انتخا ویژگی نیز مورد
بررسی قرار گیرد.
تعارض منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد
منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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Introduction: Breast cancer is one of the most common types of cancer whose incidence has
increased dramatically in recent years. In order to diagnose this disease, many parameters must be
taken into consideration and mistakes are possible due to human errors or environmental factors.
For this reason, in recent decades, Artificial Intelligence has been used by medical practitioners to
diagnose this disease.
Method: In this applied-descriptive study, the diagnosis of breast cancer using stacked
generalization was presented in the form of an ensemble model based on MLP neural network, ID3
decision tree, and support vector machine methods. To improve the performance of the ensemble
classification model, a new approach called separator block was used. This block is responsible for
identifying instances that cause errors in the classification model.
Results: In order to evaluate the accuracy of the proposed method, the Wisconsin database for
breast cancer was used. The experimental results showed the superiority of the proposed method
over other similar methods. The accuracy of the classification model presented on the WBCD,
WDBC, and WPBC datasets from the Wisconsin database was 99.54%, 99.58% and 99.84%,
respectively.
Conclusion: Data mining algorithms can provide new and more cost-effective systems in the field
of health and treatment that can diagnose breast cancer with high accuracy. In this study, modeling
based on the stacked generalization technique was of high accuracy in the diagnosis of breast
cancer.
Keywords: Stacked Generalization, Data Classification, Wisconsin Database, Data Mining, Breast
Cancer
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