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چكيده

با استفاده از ابزارهاي دادهكاوي در حوزه تشخيص پزشكي محدوديتهايي همچون هزينههاي باﻻي برخـي از

آزمايشات يا زمانبر بودن آنها مرتفع ميگردد .به عﻼوه ،وجود خطا در برخي از آزمايشات موجب شده تا روشهاي

دستهبندي مـورد اسـتقبال پژوهشـگران قـرار گيـرد .در همـين راسـتا ،پـژوهش جـاري بـا تكيـه بـر تركيـب روشهـاي
خوشهبندي و دستهبندي ،روش جديدي را براي تشـخيص بـدخيمي سـرطان سـينه ارائـه نمـوده اسـت كـه در آن عمـل

تركيب با استفاده از يك الگوريتم ابتكاري تكرار شونده و الگوريتم خوشهبندي انتشار وابسـتگي انجـام مـيشـود .ايـن
روش با استفاده از يك الگوريتم ابتكاري وزنهايي را براي متغيرها توليد نموده و بر اساس الگوريتم انتشـار وابسـتگي،
خوشههاي موزون تشكيل ميدهد .سپس شماره خوشهها به عنوان يك متغير جديد به دادهها افـزوده شـده و در مرحلـه

بعد ،الگوريتم دستهبند روي مجموعه داده اصﻼح شده حاوي دادههاي اصلي و شماره خوشهها اجرا ميگردد .با توجـه
به شاخص دقت ،توليد اوزان تا رسيدن به بيشترين دقت ممكن ادامه مييابد .طبق آزمايشات عددي انجام شـده در ايـن
پژوهش ،تركيب الگوريتم خوشهبندي انتشار وابستگي بـا ميـانگين دقـت  ٩٨/٣٦داراي بيشـترين دقـت بـوده اسـت .بـه
عﻼوه ،آزمون فرض ويلكاكسون برتري شبكه عصبي تركيبي را نسبت به ساير روشها مورد تأييد قرار داده است.

كلمات كليدي :آزمون فرض ويلكاكسون ،خوشهبندي ،سرطان سينه ،شبكه عصبي مصنوعي ،ماشين بردار پشتيبان.

 تاريخ دريافت٩٧/٨/٢٨ :؛ تاريخ پذيرش.٩٧/١٠/٢٥ :

 .١استاديار گروه مهندسي كامپيوتر ،دانشكده برق و كامپيوتر ،دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد تهران غرب ،تهران ،ايران )نويسنده مسئول(
dami@wtiau.ac.ir

 .٢كارشناس ارشد مهندسي كامپيوتر ،دانشكده برق و كامپيوتر ،دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد تهران غرب ،تهران ،ايران
zeinab.hatam.ch@gmail.com
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مقدمه
بطور كلي سرطان يا چنگار ،تقسيم نامتقارن و از كنترل خـارج شـده سـلولهـاي بـدن
است كه منشأ آن نامعلوم بوده و از نظر محققان ممكن است به دﻻيل ژنتيكـي و اخـتﻼل در
هسته سلول باشد .سرطان سينه نوعي از اين بيماري است كه از بافت سينه شروع مـيشـود و
عﻼئم آن ممكن است بهصورت يك توده در سينه ،تغييـر شـكل در سـينه ،گـودي پوسـت،
ترشــح مــايع ي ـا پوســته شــدن باشــد .در بيمــاراني كــه ســلولهــاي ســرطاني در بــدن آنهــا
چنگاندازي كرده باشد عﻼئمي از قبيل درد استخوان ،غدد لنفاوي متـورم ،تنگـي نفـس يـا
زردي وجـود دارد .تشـخيص سـرطان سـينه بـا انجــام نمونـهبـرداري از تـوده مربوطـه تأييـد
ميشود .پس از تشخيص سرطان ،آزمايشهاي بيشتري انجام ميشوند تا مشخص شـود كـه
آيا سرطان به قسمتهاي ديگر بدن نيز سرايت كرده است يا خير؟ و چه درمانهايي ممكـن
است نسبت به بيماري واكنش نشان دهند.
طبق گزارشات صندوق جهاني پژوهش سرطان سينه ،شايعترين نوع سـرطان در ميـان
زنان با تعدادي بالغ بر  ١/٧ميليون تشخيص در سال  ٢٠١٢ميباشد .بطـور متوسـط  ٣٧/٣%از
مبتﻼيان اين بيماري بطور كامل سﻼمت خود را بازيافتهاند كـه بيشـتر ايـن موفقيـت مرهـون
تشخيص زودهنگام و نيز تشخيص صحيح شدت بدخيمي توده سرطاني مـيباشـد .از همـين
رو ،تشخيص شدت بدخيمي يك تـوده سـرطاني و در ايـن ميـان سـرطان سـينه كـه مبحـث
اصلي اين پژوهش خواهد بود بسيار حائز اهميت است .بنابراين ،توسعه مـدلهـايي بـا دقـت
سال چهارم ،شماره ،٢پاييز و زمستان ١٣٩٧
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قابل قبول و عملكرد مناسب همچنان موضوع اصلي بسياري از پژوهشها ميباشد.

پيشينه پژوهش
در ادبيات موضوعي مرتبط با اين حوزه تحقيقات بسيار زيادي انجام شده اسـت .ايـن
پژوهشها برخي بر روي كشف عوامل مؤثر در بيماريها متمركز بوده و برخـي ديگـر نيـز
مدلهاي پيشبيني را براي آنها به كار گفرتهاند .بطور كلي ،دادهكـاوي بـه دو صـورت در
پزشكي مورد استفاده قرار ميگيرد :
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///

٢٩

گرفتن وزن متغيرها

 رويكردهاي توصيفي ،كه در آنها با استفاده از روشهـاي توصـيفي در
دادهكاوي )خوشهبندي ،قواعد انجمنـي و (...اقـدام بـه مشـخص نمـودن
تأثير عوامل بر روي يكديگر نموده و متغيرهاي اثرگذار در بيماريهـا را
تعيين ميكنند .اين رويكرد معموﻻً در پيشگيري از بيماريها مؤثر است.
 رويكردهــاي پــيشگويانــه ،كــه در آنهــا بــا اســتفاده از تكنيــكهــاي
پيشبيني و دستهبنـدي اقـدام بـه سـاخت مـدلهـايي جهـت تعيـين نـوع
بيماري يا درجه بـدخيمي نمـوده و عـﻼوه بـر آن در برخـي مـوارد ايـن
روشها را جايگزين برخي آزمايشات زمانبر /هزينهبر مينمايند.
تشخيص صحيح و به موقع ،از مهمترين عوامل موفقيت در درمان سرطان سينه اسـت.
به عنوان مثال ،يكي از روشهاي تشخيصي سرطان سينه آزمـون ايمنوهستوشـيمي بـوده كـه
در برخي موارد از تشخيص صحيح بيماري عاجز است .ايـن حقيقـت باعـث شـده اسـت تـا
روشهـايي همچــون دادهكـاوي در حــوزههـاي تشخيصــي مـذكور توســعه يابـد .در حــوزه
استفاده از ماشين بردار پشتيبان براي تشخيص سرطان سينه ،برخي از پژوهشگران بـا اسـتفاده
از ماشين بردار پشتيبان تصاوير مربوط به سـلولهـاي سـرطاني را پـردازش نمـوده و بـر ايـن
اساس يك مدل دستهبندي براي تعيين سلولهاي سرطاني ارائه نمودنـد .وانـگ و همكـاران
) (٢٠١٦در پژوهشي ديگر ،با استفاده از ماشين بردار پشتيبان دادههاي مربوط به مـاموگرافي
را براي تعيين توده بدخيم استفاده نموده و به دقت  ٩٢/٩٩%دست يافتند .سامپيا و همكـاران

كه در آن نرخ خطاي تشخيص سـالم بـودن فـرد در صـورتي كـه واقعـاً مبـتﻼ باشـد مقـدار
بيشتري در نظر گرفته شده است .روش پيشـنهادي آنهـا نسـبت بـه روشهـاي سـنتي دقـت
باﻻتري را نشان داده است )روحي و جعفري .(٢٠١٦ ،در بررسيهاي ديگر نيـز يـك روش
مجموعه فعال براي افزايش سرعت ماشين بردار پشتيبان ارائه گرديـد و سـپس ايـن روش را
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) (٢٠١٦با تركيب الگوريتم نزديكترين همسايگان و ماشـين بـردار پشـتيبان سـرطان سـينه را
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بر روي دادههاي مربوط به سرطان سينه پيادهسازي نمودنـد .نتـايج مربوطـه نشـان از برتـري
روش پيشنهادي و افزايش سرعت در آموزش آن داشته است )سوﻻم و همكاران .(٢٠١٠
در سال  ٢٠١٦پژوهشي در زمينه تشخيص توده از روي آزمايشات مـاموگرافي انجـام
گرفته است كه در نهايت بـه دقـت  ٨١%دسـت يافتـه اسـت )آروﻻ و همكـاران .(٢٠١٦ ،در
همان سال پژوهشي با موضوع دستهبندي و تشخيص عوامل مؤثر به منظور انتخاب مشخصـه
انجام داده است و در اين پژوهش  ٩عامل از بين  ١٧متغيـر موجـود بـه عنـوان عوامـل مـؤثر
انتخاب شده و دستهبندي با اسـتفاده از آنهـا تـا دقـت  ٩٦/٧%گـزارش شـده اسـت )جيـا و
وانگ .(٢٠١٦ ،در پژوهشي ديگر با استفاده از شـبكه عصـبي پـيشخـور در تحليـل عوامـل
ژنتيكي مؤثر در سرطان سينه به دقت  ٩٤/٢%و ايجاد  ١١/٣%بهبود نسبت به روشهاي پيشين
دست يافته است )نوشاد و همكاران.(٢٠١٦ ،
برخي از محققين با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم  K-meansيـك روش
خوشهبندي -دستهبندي ارائه نمودهاند .در اين تحقيق دادههـا در ابتـدا خوشـهبنـدي شـده و
سپس براي هر خوشه يك دستهبند مورد استفاده قرار گرفته است .روش مذكور بـا افـزايش
دقت و سرعت همگرايي همراه بوده است )ژانگ و همكاران.(٢٠١٤ ،
عدهاي از پژوهشگران با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم كلوني مورچگان
توانستند به بهبود دقت نسبت به حالت سنتي دست يابند .ايـن پژوهشـگران علـت اسـتفاده از
الگوريتم كلوني را تنظيم پارامترهـاي ماشـين بـردار پشـتيبان از قبيـل پـارامتر جريمـه و تـابع
سال چهارم ،شماره ،٢پاييز و زمستان ١٣٩٧
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كرنل اعﻼم نمودهاند )ميشرا و همكاران.(٢٠١٥ ،
برخي از پژوهشگران بهصورت همزمان از الگوريتم درخـت تصـميم و ماشـين بـردار
پشتيبان در پژوهش خود استفاده نمودهاند )سيواكامي.(٢٠١٥ ،
برخي از پژوهشگران با استفاده از نقشههاي خودسازمانده براي تعيين نقاط مشـكوك
و انجام عمل دستهبندي از طريق دادن مراكز خوشه به ماشين بردار پشتيبان به دقت بـاﻻتري
دست يافتهاند )قيومي.(١٣٩٢ ،
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در همين راستا ،اين تحقيـق بـا مـوزون در نظـر گـرفتن دادههـا و همچنـين اسـتفاده از
تركيب روش خوشهبندي انتشار وابستگي و الگـوريتمهـاي دسـتهبنـدي موجـود در ادبيـات
موضوع قصد دارد روش جديدي را براي پيشبيني سرطان سـينه مـورد اسـتفاده قـرار دهـد.
همين مسئله ،ايده اصلي اين تحقيق خواهد بود .در اين رابطه ،برخي از متغيرهاي موجود در
مجموعه داده كه در مدلسازي به كار گرفته ميشوند عبارتند از :ضخامت توده ،يكنـواختي
اندازه سلولهاي سرطاني ،يكنواختي شكل سلولهاي سرطاني ،چسبندگي حاشيهاي ،عـادي
بودن هستك ،ميتوز و ...خواهد بود .رويكرد مورد بحـث در بهبـود شـاخصهـاي عملكـرد
دستهبندي دو روش مذكور را تركيب خواهد نمود.
تركيب الگوريتم خوشهبندي انتشار وابستگي و روشهاي دستهبندي ،انعطافپـذيري
مدل ساخته شده را باﻻ برده و ميتواند منجر به افزايش دقت شود .به عﻼوه ،به نظر ميرسد
از بين عواملي همچون سن ،نوع رژيم غذايي ،عوامل ارثي و ...يك يا چنـد متغيـر بيشـترين
تأثير را روي بـدخيمي تـوده خواهنـد داشـت .ايـن پـژوهش تركيبـي از تحقيـق توصـيفي و
تجربي خواهد بود .به طوري كـه در بخـشهـاي اوليـه تحقيـق يـك مطالعـه پيمايشـي روي
تحقيقات گذشته صورت گرفته و پس از آن با استفاده از تحليل نتايج حاصل از حـل مـدل،
در م ـورد عملكــرد آن نتيجــهگي ـري خواهــد شــد .در اي ـن راســتا ،در ابتــدا جمــعآوري و
پيشپردازش دادهها صورت گرفته و سپس مدل تركيبي پيشنهادي بـر روي آن پيـادهسـازي
ميشود و در نهايت نيز دقت مدل پيشگو با اسـتفاده از شـاخصهـاي مناسـب انـدازهگيـري

روش پيشنهادي ،با استفاده از يك الگوريتم ابتكـاري ،وزنهـايي را بـراي متغيرهـا در
نظر گرفته و عمل دستهبنـدي را بـه صـورت مـوزون انجـام مـيدهـد .وزندهـي بـه دادههـا
ميتواند ضمن بهبود دقت نهايي مدل ،در تشخيص عوامل مؤثر در ابتﻼ به سرطان سـينه نيـز
مؤثر باشد .در اين راستا ،گامهاي مربوط به متدولوژي تحقيق كه در زيربخشهاي بعدي به
صورت دقيقتر مورد بحث قرار ميگيرد مطابق با مراحل زير خواهد بود:

سال چهارم ،شماره ،٢پاييز و زمستان ١٣٩٧
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 .١جمعآوري دادهها
 .٢پيشپردازش دادهها
 .٣پيشبيني مقادير مفقوده
 .٤تشخيص دادههاي پرت
 .٥الگوريتم تركيبي پيشنهادي
 .٦شاخصهاي عملكرد

جمعآوري دادهها
دادههاي مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق متعلـق بـه پايگـاه داده  UCI Repositoryدر
دانشگاه كاليفرنيا به آدرس  https://archive.ics.uci.edu/ml/datasetsميباشد كه مربوط
به بيماري سرطان سينه بوده و شـامل  ٦٩٩مشـاهده اسـت كـه هـر يـك داراي  ١٠مشخصـه
)صفت( ميباشند .خروجي مربوط به اين مجموعه داده به صـورت صـفر و يـك اسـت كـه
مقـدار صـفر بــه معنـاي عـدم وجــود بيمـاري يـا خــوشخـيم بـودن تــوده مشـاهده شــده در
عكسبرداريهاي پزشكي است و مقدار  ١نيز بـه معنـاي بـدخيم بـودن تـوده مـيباشـد .ايـن
مجموعه توسط گروه آنكولوژي دانشگاه علوم پزشـكي الجوبليانـا در كشـور يوگوسـﻼوي
جمعآوري شده و در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.

پيشپردازش دادهها
سال چهارم ،شماره ،٢پاييز و زمستان ١٣٩٧
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پيشپردازش دادهها در دو بخش انجام خواهد شد .بخـش اول شـامل تكميـل مقـادير
مفقوده و بخش دوم نيز دربرگيرنده تشخيص مقادير پرت و حذف آنها است كه ميتوانـد
روي نتايج نهايي اثرگذار باشد.

پيشبيني مقادير مفقوده
بطوركلي روشهاي پركردن مقادير مفقوده عبارتند از :
 حذف داده

پيش بيني سرطان سينه با استفاده از روش خوشهبندي انتشار وابستگي با در نظر
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 درنظرگرفتن يك مقدار سراسري براي همه مقادير مفقوده
 استفاده از مقدار ميانگين متغير براي همه مقادير مفقوده
 استفاده از مقدار ميانه دادهها براي مقادير مفقوده

 تعيين مقـادير مفقـوده بـا اسـتفاده از روشهـاي يـادگيري :در ايـن روشهـا
متغيري كه مقدار آن مفقود شده است به عنوان متغير وابسته انتخاب شـده و
ساير متغيرها نيز نقش متغير مستقل را خواهنـد داشـت .سـپس بـا اسـتفاده از
يك روش يادگيري مثـل رگرسـيون خطـي )كـه خطـر بـيش بـرازش آن را
تهديد نميكند( مقدار مفقوده پيشبيني ميشود.
روش پنجم از چهـار روش ديگردقيـقتراسـت .زيـرا دادههـاي پـرت ،نامتقـارن بـودن
توزيع دادهها و ...كه به شدت بر روي روشهاي  ١تا  ٣اثرگذار است ،در روش پنجم تـأثير
كمتري را نشان ميدهد .از سـوي ديگـر ،اسـتفاده از روش پـنجم خطـر بـيشبـرازش را نيـز
خواهد داشت .زيرا استفاده از يك روش پيچيده )مثﻼً شـبكه عصـبي بـا تعـداد زيـادي ﻻيـه
پنهان( ممكن است روي دادههاي آموزش كامﻼً منطبق شود ولي در فاز تست مدل دقـت و
صحت بسيار پاييني داشته باشد .معموﻻً براي غلبه بر خطر بيشبرازش از مـدلهـاي پيچيـده
غيرخطي استفاده نميشود .به همـين دليـل بـه منظـور تخمـين مقـادير مفقـوده از رگرسـيون
خطي چندگانه استفاده خواهد شد.

ساير اعضا بسيار كوچكتر يا بزرگتر باشند .وجود ايـن دادههـا مـيتوانـد نتـايج را تحـت
تأثير قرار داده و در واقع صحت نتايج حاصل را خدشهدار كنـد .بنـابراين ﻻزم اسـت چنـين
مواردي مورد تحليل قرار گرفته و در صورت وجود از ميان دادهها حذف شوند.
برخي از روشهاي موجود در حوزه تشخيص دادههاي پرت به صورت زير است:
 آزمون گرابز
 روش بونفروني

سال چهارم ،شماره ،٢پاييز و زمستان ١٣٩٧
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 روش خوشهبندي
 شبكه عصبي
 ماشين بردار پشتيبان تك كﻼسه .بطور كلي ايـن روش بـراي حـل مسـئلهاي
است كه در آن يك دسته به عنوان دسته هدف موجود بوده و بقيه دسـتههـا
به عنوان دادههاي پرت شناخته ميشوند .مقصـود اصـلي ايـن روش عبـارت
است از يافتن يك مرز در اطراف دادههاي مربـوط بـه دسـته هـدف كـه بـا
استفاده از آن دادههاي پرت شناسايي شوند.

الگوريتم تركيبي پيشنهادي
مدل تركيبي خوشهبندي-دستهبندي پيشنهادي شامل استفاده از الگوريتم خوشهبنـدي
انتشار وابسـتگي ،الگـوريتم ابتكـاري وزندهـي و تركيـب آنهـا بـا روشهـاي دسـتهبنـدي
همچون ماشين بردار پشتيبان و شبكه عصبي ميباشد .به همين منظور ،گامهـاي زيـر پـس از
پيشپردازش دادهها براي ساخت مدل طي خواهد شد:
 .١الگوريتم ابتكاري پيشنهادي جمعيتي از اوزان را توليد ميكند.
 .٢مجموعه داده مربوط به بيماري سـرطان سـينه بـا ضـرب اوزان توليـد شـده،
موزون گرديده و براي انجام عمل خوشـهبنـدي در حافظـه قـرار مـيگيـرد.
الگوريتم خوشهبندي انتشار وابسـتگي بـر روي مجموعـه داده مـوزون اجـرا
دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم
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شده و خوشههاي بـه دسـت آمـده بـراي هـر يـك از دادههـا ذخيـرهسـازي
ميشود .الگوريتم خوشهبندي انتشار وابستگي ،نوعي از روشهاي يادگيري
بدون نظارت است كه بر پايـه عبـور پيـام ميـان دادههـا توسـعه يافتـه اسـت.
برخﻼف ساير روشهاي خوشهبندي موجود در ادبيات موضـوع ،الگـوريتم
انتشار وابستگي نياز به تعيين تعداد خوشههـا نـدارد و در تكرارهـاي متـوالي
تعداد خوشـههـا را بـه صـورت خودكـار تعيـين مـيكنـد .بـه عبـارت بهتـر،
الگوريتم مذكور مشابه الگوريتم  k-medoidsدادههاي نمونه را مييابد كـه
در واقع نماينده خوشهها هستند.
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 .٣خوشههاي حاصل شده به عنوان يك متغير جديد بـه مجموعـه داده افـزوده
ميشود .پس از انجـام ايـن كـار ،تعـداد مشخصـههـاي موجـود برابـر بـا ١١
خواهد بـود .بـا انجـام ايـن عمـل ،يـك مجموعـه داده اصـﻼح شـده ايجـاد
گرديده و در حافظه ذخيرهسازي خواهد شد.
 .٤الگوريتمهاي ماشين بردار پشتيبان و شبكه عصبي به صورت جداگانـه روي
مجموعه داده اصﻼح شده اجرا ميشود .در اين مرحلـه بـا اسـتفاده از روش
اعتبارسنجي متقاطع -١٠ﻻيه مجموعههاي آموزش و تست انتخاب شـدهانـد
كه  %٩٠دادهها را براي آموزش و  %١٠را براي تست به كار ميگيرند.
 .٥شاخص دقت براي سنجش عملكرد مدل محاسـبه شـده و سـپس در حافظـه
ذخيره ميشود .در صورتيكه شاخص دقت نسبت به تكرارهاي پيشين برتـر
باشد ،وزن توليد شده جايگزين وزن پيشين ميشود.
 .٦در صورتي كه شرط توقف برقرار باشد ،الگوريتم متوقف ميشـود .در غيـر
اين صورت ،به گام ) (١باز ميگرديم.
در واقع ،مدل تركيبي پيشنهادي در تكرارهاي متوالي سعي مـيكنـد بهتـرين اوزان را
كه منجر به بهبود دقت عملكـرد مـيشـود توليـد نمـوده و از ايـن طريـق دقـت نهـايي مـدل
دستهبند را بهبود دهد.
در اين رابطه ،اندازه جمعيت در الگوريتم ابتكاري وزندهي برابر با  ١٠در نظر گرفتـه

الگوريتم ،دقت ماشين بردار پشتيبان و شبكه عصبي محاسـبه شـده و ميـانگين آن بـه عنـوان
دقت نهايي الگوريتم مدنظر قـرار گرفتـه اسـت كـه در واقـع ،ميـانگين دقـت ماشـين بـردار
پشتيبان و شبكه عصبي توسط الگوريتم وزندهـي حداكثرسـازي مـيشـود .بنـابراين در هـر
اجراي الگوريتم ،تعداد  ١٠٠٠وزن توليد شده و عمل خوشهبندي بر روي دادههـاي مـوزون
بر اساس آنها انجام ميشود .در مرحله بعد ،دادههاي اصلي به همراه شماره خوشـههـا وارد
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گرديده و مقدار دقت نهايي نيز ثبـت شـده اسـت .شـايان ذكـر اسـت كـه در هـر تكـرار از
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مدل دستهبندي شده و ميانگين دقت محاسبه ميگردد .الگوريتم در هـر تكـرار بـه گونـهاي
سعي در بهبود اوزان توليد شده مينمايد كه ميانگين دقت در هر تكرار بهبود يابد.
در هــر تكــرار از الگــوريتم ،بهتــرين دقــت ب ـه دســت آمــده از  ١٠وزن توليــد شــده
ذخيرهسازي شده و اين عمـل بـراي  ١٠٠تكـرار انجـام مـيشـود .در نهايـت ،پـس از پايـان
الگوريتم ،بهترين دقت به دست آمده به عنوان دقت نهايي گـزارش مـيشـود .بهبـود دقـت
مدل بر حسب تكرارهاي متوالي الگوريتم در شكل ) (١نشان داده شده است.

شكل  .١ميانگين دقت مدل پيشنهادي در تكرارهاي متوالي الگوريتم
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يافتههاي پژوهش
پس از اجراي مدل به تعداد  ١٠٠مرتبه ،نتايج حاصل بر پايه شاخص دقت به صـورت
جدول ) (١خﻼصهسازي شده است.
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شاخصهاي عملكرد

بــراي ارزيــابي عملكــرد مــدل پيشــنهادي و همچنــين مقايســه بــا روشهــاي ســنتي از
شاخصهاي متفاوتي ميتوان استفاده نمود .براي تشريح بيشـتر نمادگـذاري زيـر را در نظـر
بگيريد:
 :Tتعداد كل دادهها.
 :TPتعداد افراد بيماري كه توسط سيستم به درستي بيمار معرفي شدهاند.
 :FPتعداد افراد سالمي كه توسط سيستم به اشتباه بيمار تشخيص داده شدهاند.
 :TNتعداد افراد سالمي كه توسط سيستم به درستي سالم معرفي شدهاند.
 :FNتعداد افراد بيماري كه توسط سيستم به اشتباه سالم تشخيص داده شدهاند.
در اين صورت شاخص دقت براي ارزيابي دستهبندي به صورت زير تعريف ميشوند:

دقت :نشاندهنده تعداد كل دادههـايي بـه درسـتي دسـتهبنـدي شـدهانـد بـه كـل دادههـاي
موجود.
رابطه (١

=
جدول  .١دقت حاصل از حل مدل پيشنهادي و مدل مرسوم )(%
رديف

مدل پيشنهادي

مدل مرسوم )بدون خوشهبندي(

٢

٩٧/٩٩

٩٨/٤٩

٨٨/٤٢
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٣
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٤

٩٨/٠٩

٩٨/٤٩

٨٨/٧١

٩٦/٠٩

٥

٩٨/١١

٩٨/٤٩

٨٨/٢٧
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٦
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٧
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٩٨/٤٤
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٨

٩٨/١١

٩٨/١١
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٩٥/٥٠

٩

٩٨/٢٢

٩٨/٤٩

٨٨/٤٢
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ماشين بردار پشتيبان

شبكه عصبي

ماشين بردار پشتيبان

شبكه عصبي
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نتيجهگيري و پيشنهادها
بــه منظــور مقايســه دو روش مــدل پيشــنهادي و مرســوم ،از آزمــون رتبــه عﻼمــت
ويلكاكسون استفاده ميشود .در نهايت ،براي رتبهبندي روشهـاي مـورد اسـتفاده از شـبكه

غلبه ١استفاده شده است كه در آن ،براي هر زوج روش يك يال جهتدار بـه سـمت روش
برتر ترسيم ميشود .در نهايت ،روشي كه بيشترين تعداد يالهاي ورودي را داشـته باشـد بـه
عنوان روش برتر شناسايي ميشود.
طبق آزمايشات عددي انجام شـده در ايـن پـژوهش ،تركيـب الگـوريتم خوشـهبنـدي
انتشار وابستگي با ميانگين دقت  ٩٨/٣٦داراي بيشترين دقت بوده اسـت .بـه عـﻼوه ،آزمـون
فرض ويلكاكسون برتري شبكه عصبي تركيبي را نسبت به سـاير روشهـا مـورد تأييـد قـرار
داده است.
در راستاي مدل توسعه يافته در اين پژوهش ،يك مورد به عنوان پيشنهاد آتـي مطـرح
ميگردد:
يكي از چالشهاي موجود در حوزه دستهبندي ،ساخت روشهايي اسـت كـه بتواننـد
ساختارهاي غيرخطي را تفكيك نموده و از اين طريق عمل دستهبنـدي را بـا دقـت بـاﻻتري
انجام دهند .معموﻻً براي افزايش انعطاف دستهبندها و بهبود دقت از نگاشتهـاي غيرخطـي
استفاده ميشود .در همـين مـورد اسـتفاده از محـور مختصـات قطبـي بـراي بهبـود عملكـرد
مدلهاي دستهبند پيشنهاد ميگردد .به اين صـورت كـه دادههـا بـه محـور مختصـات قطبـي
سال چهارم ،شماره ،٢پاييز و زمستان ١٣٩٧
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نگاشت شوند و سپس عمل دستهبندي بر روي آنها صورت پذيرد.
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