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    چکیده

های موثر در بروز سرطان پستان دارای اهمیت است. وجود عالیم مختلف این بیماری، کشف ویژگی 

کند. پیشگیری از ابتال به سرطان پستان با آگاهی از عوامل تاثیرگذار تشخیص را برای پزشکان دشوار می

ینی سرطان پستان از بهای موثر در پیشگردد. هدف این مقاله، انتخاب ویژگیدر بروز بیماری، میسر می

بین عادات غذایی، عوامل فرهنگی و نتایج آزمایشگاهی است. برای این کار یک مدل بهینه مبتنی الگوریتم 

شود.  در این مطالعه، اطالعات بیماران زنبور عسل ژنتیکی برای افزایش دقت یادگیری ماشین معرفی می

بیمار مبتال  711است. پرونده پزشکی آوری شده از پایگاه داده بیمارستان فوق تخصصی مرتاض یزد جمع

ویژگی مورد بررسی قرار گرفته است. هر یک از بیماران حداقل به مدت دو  63به سرطان پستان با تعداد 

های تاثیرگذار در ابتال و تشخیص سرطان پستان از بین عادات غذایی، اند. ویژگیسال تحت پیگیری بوده

و ماشین بردار پشتیبان  GBCی و نتایج آزمایشگاهی، با استفاده از الگوریتم عوامل فرهنگی، عالیم بالین

های استعمال سیگار و قلیان، عدم فعالیت ورزشی، اشتغال در شیف شب و تجرد از بین انتخاب شد. ویژگی

پیشنهادی عادات غذایی و عوامل فرهنگی در ارتباط با تشخیص سرطان پستان انتخاب شدند. همچنین مدل 
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هایی مانند: مقایسه نتیجه ماموگرافی قبلی و فعلی، مدت مصرف قرص ضدبارداری، هیستروکتومی، ویژگی

جایگزینى هورمون، میزان تو رفتگی نوک پستان، میزان درد، نوع ترشح و توده موجود در تصاویر ماموگرافی 

هایی مانند ویژگی ن وهیچ ارتباط معناداری بین سرطان پستا را موثر در تشخیص این بیماری دانست.

 استفاده از ماکروفر در آشپزخانه، نوع برنج و روغن مصرفی یافت نشد.

یشنهادی مدل پ بینی سرطان پستان،پیش با استفاده از عادات غذایی و عوامل فرهنگی در گیری:نتیجه

 ترینبیش و خطا میزان های مورد مقایسه مانند فازی و شبکه عصبی، دارای حداقلنسبت به سایر مدل

 است. دقت و صحت 

  کلید واژه:

 جینتا ،یعوامل فرهنگ ،ییسرطان پستان، عادات غذا ،یژگیانتخاب و ،یزنبور عسل ژنتیک تمیالگور

  یشگاهیآزما
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Abstract 

The identification of factors influencing the incidence of breast cancer bears great 

importance. The wide range of symptoms of the disease makes the diagnosis difficult for 

doctors. Preventing breast cancer could be achieved via a knowledge of the factors affecting 

the incidence of the disease. The purpose of this paper was to identify variables related to 

dietary habits, cultural factors, and laboratory results that could contribute to the effective 

prediction of breast cancer. For this purpose, an optimal model based on genetic bee colony 

(GBC) algorithm was developed to increase machine learning accuracy.  In this study, 

patient information was collected from the database of Mortaaz subspecialty hospital in 

Yazd. Medical records of 711 breast cancer patients were screened for 63 variables. Patients 

had been followed up for at least two years. Variables most affecting the incidence of breast 

cancer were identified using the GBC algorithm and backup vector machine. Among diet- 

and culture-related factors, smoking and hookah use, physical inactivity, nighttime 

employment, and being single and cultural factors related to breast cancer were selected. 

Also, based on the proposed model, factors such as comparing the results of previous and 

current mammograms, the duration of taking contraceptive pills, hysterectomy, hormone 

replacement therapy, nipple retraction and pain, type of discharge, and detecting a mass in 

mammograms were effective in detecting the disease. No significant relationship was found 

between breast cancer and factors such as using the microwave in the kitchen, or the type of 

rice or oil consumed. Using dietary habits and cultural factors in the prediction of breast 

cancer, the proposed model has the least error rate and the most accuracy compared with 

other models such as fuzzy and neural networks. 

Keywords: Genetic Bee Colony Algorithm, Feature Selection, Breast Cancer, Dietary Habits, 

Cultural Factors, Laboratory Results 
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 زنده شانس سرطان موقع به صیتشخ. است زنان انیم در باال ریم و مرگ نرخ با سرطان ینوع پستان سرطان

 آنجا از. است سرطان نیا زودهنگام صیتشخ یبرا پزشک ابزار نیبهتر ماموگرام. دهدیم شیافزا را ماریب ماندن

 خطا احتمال و است یکاف وتجربه مهارت ازمندین انسان چشم توسط پرونده بیماران در توده حیصح صیتشخ که

 استخراج با ها ستمیس نیا. است تیاهم زئحا انسان یجا به یوتریکامپ یهاستمیس از استفاده دارد وجود آن در

شوند یی میشناسا دقت رفتن باال به منجر مختلف، یبند طبقه یها روش از استفاده با یژگیو انتخاب و دانش

[1.] 

 بیان مساله -1-1

توان مراجعه دیرهنگام با ارائه راهکارهای ویژه می وقابل پیشگیری و تشخیص زودرس است سرطان پستان 

دارای به منظور افزایش بقاء، کاهش مرگ و ارتقاء کیفیت زندگی سرطان پستان درمان موثر بیمار را کاهش داد. 

رود بوده و از عوامل شایع در کاهش عمر زنان به شمار می زنان سالمت بر بزرگی تهدید این بیماری  اهمیت است.

بینی، برای پیش. [2است ] پستان در غیرطبیعی هایسلول قاعده از جخار رشد از ناشی پستان، [. سرطان1]

تشخیص و درمان این بیماری عوامل بسیاری از قبیل وجود تومور، درگیری غدد لنفاوی، تو رفتگی نوک پستان، 

وجود شباهت زیاد در عالئم بالینی و آزمایشگاهی سرطان پستان [. 3] شودبروز ترشح در پستان استفاده می

توده، شایعترین عالمت سرطان پستان می باشد که در اغلب [. 4دهد ]حتمال تشخیص نادرست را افزایش میا

موارد توسط خود بیمار بصورت اتفاقی کشف می شود و در بقیه موارد توسط پزشک در معاینه بالینی مشخص می 

در بعضی موارد سرطان پستان شود. این توده ممکن است دردناک باشد ولی در اغلب موارد بدون درد است. 

  .[5-7] های متعدد بروز می کندبصورت توده

 دهد. تشخیصتشابه عالئم بالینی و آزمایشگاهی سرطان پستان، احتمال بروز خطا در تشخیص را افزایش می

و عالئم مفید بین بیماری  الگوهای پذیر است. کشفها با استفاده از شبکه عصبی امکانبیماری انواع بینیپیش و



 

 

 هاداده در مدلی مفید، الگوی از منظور. باشددر پزشکی می کاربردهای شبکه عصبی از بالینی و آزمایشگاهی بیمار

 اخیر هایسال . در[8] کندو تشخیص بیماری را بیان می های بیمارداده از زیرمجموعه یک میان ارتباط که است

 شده همراه بیشتری موفقیت با نیز آن درمان آمده، وجود به بیماری این زودرس در تشخیص که هائیپیشرفت با

 هایشبکه عصبی از روش هستند. درمان قابل خوبی به شوند کشف کوچک اندازه در پستان هایتوده اگر. است

 .سرطان پستان است زودرس تشخیص برای جدید

شبکه عصبی در پزشکی به  است. پذیرامکان ها با استفاده از شبکه عصبیبیماری انواع بینیپیش و تشخیص

 گرهایی بنام نرون،رود. این روش با استفاده از پردازشها به کار میبینی بیماریبرای پیش 1کمک فرآیند یادگیری

کند. رویکرد شبکه عصبی ارائه نگاشت بین فضای ورودی )الیه ورودی( ها را شناسایی میروابط و الگوهای بین داده

دهد. های مخفی تحویل میها را دریافت کرده و به الیهخروجی( است. الیه ورودی داده و فضای مطلوب )الیه

هایی گیرند. هر شبکه با دریافت مثالهای مخفی پردازش شده و در اختیار الیه خروجی قرار میاطالعات در الیه

شود اختالف بین انی انجام میشود. یادگیری شبکه، زمبیند. یادگیری از طریق فرایند آموزش انجام میآموزش می

بینی با بینی شده و اطالعات واقعی در حد قابل قبولی باشد. شبکه عصبی آموزش دیده برای پیشمقادیر پیش

  .[9]شود ها استفاده میمجموعه جدید داده

قل بینی را با محاسبات حدارویکرد جدیدی است که توان افزایش دقت و کاهش خطا در پیش 2GBCالگوریتم 

جدید با ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و کلونی زنبور  روشیالگوریتم  و مرتبه زمانی کمتر از کارهای مشابه دارد. این

به منظور دستیابی به یک تعادل بین بهره برداری و اکتشاف  مصنوعی برای استفاده از مزایای هر دو الگوریتم است.

محلی، از اپراتورهای جهش الگوریتم ژنتیک در طول فرآیند و بهبود توانایی های جستجوی  ABC در الگوریتم

تعادل بین قابلیت بهره برداری و  بهبه منظور دستیابی  GBCشود. در الگوریتم ها استفاده می جایگزینی راه حل

در روش پیشنهادی  .است همبری و جهش آزمایش شده فقط یک نوع از انواع عملگرهای ABCالگوریتم  در اکتشاف

                                                      
1Learning    
2Genetic Bee Colony  



 

 

در  [.10شود.]ها انتخاب میاعمال شده و بهترین آن GBCهای مختلف همبری و جهش در الگوریتم همه روش

 جهت GBC تمیالگور بهبودسازی مجموعه داده جهت پردازش نهایی،  با پردازش و آمادهپیشپس از این پژوهش 

کلونی  تمیالگورروش پیشنهادی با نام  .گرددی مینیبیشپسرطان پستان سازی پارامترهای شبکه عصبی، هنیبه

 یبرا یزنبور مصنوع یو کلون کیژنت تمیالگوربهترین عملگرهای از  یبیبا ترک (IGBC)بهبود یافته  زنبور ژنتیکی

 .شودانجام می تمیهر دو الگور یایاستفاده از مزا

 

 ضرورت تحقیق -1-2

 شناخت عوامل خطر یا ریسک فاکتورهای ماژور قرار می گیرند. بیماری های پستان در راس علت مرگ و میر  

 .دارای اهمیت استبیماری پستان و لزوم پیشگیری و کنترل این عوامل خطر و به حداقل رساندن اثرات بد آنها 

وجود هر کدام از ریسک فاکتورهای ماژور می تواند همراه با یا بدون یک زمینه فامیلی و خانوادگی و نوع رژیم 

غذایی و شیوه زندگی ریسک ابتالی بیماری پستان را چندین برابر افزایش دهد یا سبب تشدید یا تسریع بیماری 

 . [11] پستان شود

بینی این بیماری توسط پزشکان را افزایش احتمال بروز خطا در پیش ریسک فاکتورهای ماژورشباهت در عالئم 

بینی بیماری و افزایش انند شبکه عصبی باعث کاهش خطا در پیشکاوی مهای دادهدهد. استفاده از الگوریتممی

 شود.شانس درمان موفقیت آمیز بیمار می

 سرطان موثر درمان. [1]است پستان سرطان علل از پستان در یعیرطبیغ یسلول ها قاعده از خارج رشد

 یبزرگ دیتهد یماریب نیا .است تیاهم یدارا یزندگ تیفیک ارتقاء و مرگ کاهش بقاء، شیافزا منظور به پستان

 پستان سرطان زودهنگام صیتشخ[. 2رود]زنان به شمار می عمر کاهش در عیشا عوامل از و بوده زنان سالمت بر

 تومور مجدد عود احتمال شود، داده صیتشخ هیاول مراحل در سرطان اگر. دهدیم شیافزا را موفق درمان احتمال



 

 

 که یطور به کنندیم فایا یسرطان یتومورها ییدرشناسا یمهم نقش بیمارانپرونده [. 1یابد]می کاهش یسرطان

 [.2باشد]یم آن موقع به درمان و پستان سرطان هیاول صیتشخ یبرا روش نیمؤثرتر

 مهارت و تجربه به ازین. است پرونده بیماران در توده حیصح صیتشخ ها،ستیولوژیراد مشکالت و هاچالش از

 یبرا خطا احتمال وجود. شودیم احساس همواره انسان چشم توسط ریتصاو قیطر از تومور یآشکارساز در

 ریتفس. دهدیم کاهش را پستان سرطان حیصح صیتشخ دقت چشم، توسط توده تیموقع نیتخم و ییشناسا

 سرطان یمیبدخ درجه در اشتباه صیتشخ امکان دهندهنشان یماموگراف ریتصو کی از هاستیولوژیراد متفاوت

 کاهش باعث چشم توسط سرطان یمیبدخ درجه ییشناسا جهت پرونده بیماران یبررس بودن برزمان. است پستان

 [.1گردد]درمان موفق می شانس

-داده. است شده یمعرف وتریکامپ توسط پرونده بیماران در توده یآشکارساز یراستا در یاریبس یهاتمیالگور

 از توانیم مثال یبرا. دارد کاربرد یژگیو انتخاب و دانش استخراج جهت یپزشک ریتصاو یبنددسته در یکاو

بندی با های بردار پشتیبان، طبقهبندی بیزین، ماشینبندی با استفاده از درخت تصمیم، طبقههای طبقهروش

ها دارای مزایا و [. هر کدام از تکنیک7بندی مبتنی بر قواعد و غیره نام برد ]های عصبی، طبقهاستفاده از شبکه

 نیبنابرا دانست ها کیتکن گرید از بهتر تیقاطع با را یکیتکن توان ینم لیدل نیهم به هستندمعایب متعددی 

 یسازنهیبه یبرا یتکامل پردازش از. ردیگ صورت یشتریب قاتیتحق یستیبا مطلوب تیفیک به دنیرس یبرا

 شود.می استفاده یکاوداده یهاکیتکن

 تحقیقاهداف  -1-3

 :است ریز شرح به قیتحق نیا در اهداف نیتر مهم

 های غیر ضروری ی موثر در سرطان پستان برای حذف ویژگینیبال عالئم و هامشخصهیافتن  -1

 سرطان پستان بینیپیشهای موجود جهت تشخیص و سازی کلیه دادهپردازش و آمادهپیش -2

 ها.جهت یافتن ارتباطات بین ویژگی آوری شدههای جمعهای موجود در پروندهکاوش در داده -3



 

 

 سرطان پستان بینیپیش جهت سازی پارامترهای شبکه عصبیبهینه یبرا GBCالگوریتم  بهبود -4

 

 ساختار تحقیق -1-4

های بکار رفته برای استخراج ویژگی ها و روشدر فصل دوم از این تحقیق به تعریف و تشریح مفاهیم، تکنیک

پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، تحقیقات و کارهای انجام  پستانبینی سرطان جهت پیش پرونده بیماراناز 

با استفاده از یادگیری ماشین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش  پستانشده در زمینه تشخیص سرطان 

شد. فصل پیشنهادی این تحقیق، مراحل و چگونگی انجام آن مطالبی است که در فصل چهارم شرح داده خواهد 

انجام شده در این روش را در بر خواهد داشت.  1سازی این روش پیشنهادی و همچنین مطالعه موردیپنجم پیاده

 در نهایت در فصل ششم نتایج حاصل از این تحقیق و پیشنهادهایی برای کارهای آتی در این زمینه خواهد بود.

  

                                                      
1Case Study 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: مبانی تحقیق

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 مقدمه -2-1 

شناخته و ، از قبل ناهای معتبرهای پیشرفته تحلیل داده به منظور کشف الگوکاوی شامل استفاده از ابزارداده

های یادگیری های ریاضی و متد، الگوریتمهای آماریها، مدلهای بزرگ است. این ابزارروابط در مجموعه داده

کاوی باشند. دادهدهند( میصورت اتوماتیک بهبود میبه هایی که عملکرد خود را از طریق تجربه)الگوریتم 1ماشین

 شود. گویی میو پیش تحلیلتجزیه و و شامل  آوری و مدیریت داده استفراتر از جمع

گیرد. سپس مورد مطالعه قرار می رونده بیمارانپهای موجود برای استخراج ویژگی از در این فصل ابتدا روش

گیرد. های مستخرج مورد بررسی قرار میبینی سرطان با استفاده از ویژگیبرای پیش بندیهای طبقهانواع الگوریتم

 گردد.بندی تحلیل میسازی نتایج طبقههای مبتنی بر هوش جمعی برای بهینهدر نهایت روش

 

 های استخراج ویژگی از تصاویرروش -2-2

 روش های آماری -1-2-2

پردازد و در دیر سطوح خاکستری و محاسبه ویژگی های آماری میهای آماری به تحلیل توزیع مکانی مقاروش

گردد. های مختلف استفاده میها از روشراج این ویژگیکند. برای استخرا استخراج می 2نتیجه یک مجموعه آماره

های مرتبه دوم یا باالتر توسط ماتریس هم معموالً ویژگی مرتبه اول توسط هیستوگرام و تابع همبستگی و ویژگی

 [.8شوند ]رخداد و یا ماتریس طول دنباله سطوح خاکستری توصیف می

 

 

 امهیستوگر -1-1-2-2

                                                      
1 Machine Learning  
2 Statistic 



 

 

باشد. در حقیقت هیستوگرام سطوح شدت روشنایی یک خالصه کوتاه و ساده از اطالعات آماری تصویر می

باشد. برای بدست آوردن هیستوگرام کافی است با بررسی هیستوگرام توصیف گرافیکی میزان روشنایی تصویر می

ه نماییم و سپس به روی نموداری که کل پیکسل های تصویر، تعداد پیکسل های هر سطح روشنایی را محاسب

( و میزان فراوانی هر 0-255بیتی عددی بین  8آن مقادیر روشنایی )برای تصاویری با سطوح روشنایی  Xمحور 

گردد، نمایش دهیم. به علت آنکه اندازه تصاویر مورد بررسی متفاوت است هیستوگرام بیان می Yسطح در محور 

یزه سازی از تقسیم مقادیر فراوانی هیستوگرام به تعداد کل پیکسل های تصویر بدست نمایند. نرمالرا نرمالیزه می

 می آید.

 بیان ریاضی تابع هیستوگرام بدین صورت است:

(2-1  ) 𝐻(𝑖) = ∑ ∑ 𝛿(𝑓(𝑥. 𝑦). 𝑖)
𝑀

𝑦=1

𝑁

𝑥=1

        𝛿(𝑗. 𝑖) = {
1    𝑖 = 𝑗
0   𝑖 ≠ 𝑗

}   𝑖 = 0. … . 𝑒 

 f(x,y)باالترین سطح شدت روشنایی پیکسل های تصویر  gمقادیر گسسته دو متغیر تابع تصویر و  N,Mکه 

 باشد. برای نرمال سازی همان طور که گفته شد رابطه زیر برقرار است:می

(2-2) 
𝑝(𝑖) =

𝐻(𝑖)

𝑁𝑀
 

 [.8گردد]جهت استخراج ویژگی های مرتبط با هیستوگرام از روابط زیر استفاده می 

 

 میانگین -2-1-2-2

 گردد.روشنایی توسط رابطه زیر از روی هیستوگرام تصویر محاسبه میمیزان متوسط سطوح شدت 

(2-3) 

 

𝜇 = ∑ 𝑖 𝑃(𝑖)
𝑔−1

0    



 

 

 

 واريانس -3-1-2-2

نماید برای مثال اگر تصویر دو بیتی داشته این ویژگی نحوه پراکندگی شدت روشنایی پیرامون میانگین را بیان می

دارند ولی واریانس اولی زیاد است و دومی  50دو میانگین هر  49-51و دیگری با سطوح  0-100باشیم با سطوح 

 واریانس کمی دارد.

(2-4) 𝜎2 = ∑(1 − 𝜇)2𝑝(𝑖)

𝑔−1

0

 

 

 انرژی -4-1-2-2

(2-5) 𝐸 = ∑ 𝑃(𝑖)2

𝑔−1

0

 

 

 1آنتروپی -2-2-1-5

(2-6) 𝐻 = − ∑[𝑃(𝑖) log2 𝑃(𝑖)]

𝑔−1

0

 

توان بدست آورد. از جمله باریک بودن هیستوگرام بیانگر تباین کم تصویر از شکل هیستوگرام نیز اطالعاتی می

العاتی پیرامون است ولی آنالیز بافت تنها با هیستوگرام محدودیت هایی دارد از جمله این که هیستوگرام هیچ اط

نویز فلفل نمکی هر دو  ای مثال تصویر صفحه شطرنج ودهد. برارتباط بین موقعیت پیکسل ها با یکدیگر ارائه نمی

ه دوم استفاده دارای یک هیستوگرام می باشند، بنابراین این ویژگی ها اغلب به صورت ترکیب با ویژگی های مرتب

 گردد.می

 

                                                      
1 . Entropy 



 

 

 (GLCMماتريس های هم رخداد ) -2-2-2

معرفی شد که در واقع مدلی است که مشخصه های آماری مرتبه های  1این ماتریس اولین بار توسط هارالیک

ها و زوایای گوناگون تعریف کرد که توان در جهتهای هم رخداد را میدهد. ماتریسباال را به روشنی نمایش می

 های هم رخداد زیاد است کهکنند. حجم محاسبات در روش ماتریسهر کدام به نوعی بافت تصویر را توصیف می

ها نیز بستگی دارد. برای استخراج ویژگی باید از تابع چگالی احتمال استفاده البته این مسئله به تعداد این ماتریس

جفت پیکسل  fکنیم که برای تصویر بدین گونه عمل می P((i,j)|d,)کنیم، برای تخمین تابع چگالی احتمال 

[. طبق 9کنیم ]از هم قرار گرفته اند را شمارش می و در زاویه  dکه به فاصله  i,jهایی با سطوح خاکستری 

 فرمول زیر

(2-7) 𝑃𝑑ˎ𝜃(𝑖ˎ𝑗) = ∑ ∑ 𝛿𝑖ˎ𝑗[𝑓(𝑥ˎ𝑦)ˎ 𝑓(𝑥 + 𝑟ˎ𝑦 + 𝑟)]

𝑀

𝑦=1

𝑁

𝑥=1

   𝛿𝑖ˎ𝑗(𝑥ˎ𝑦) = {
1  𝑥 = 𝑖ˎ 𝑦 = 𝑗
0       𝑒𝑙𝑠𝑒       

} 

    

از هم قرار گرفته اند. اغلب در طبقه بندی بافت های منظم و  راستای بین دو پیکسل که در زاویه  rکه در آن 

به  کنند و معموالً زاویه استفاده می rو برای بافت های خشن و زبر از مقادیر بزرگ  rصاف از مقادیر کوچک 

جهت ها در چهار ها مجاورت بودن پیکسلشود. با تعریف این زاویهدر نظر گرفته می {/4, /2, 3/4,0}صورت 

 نمایید.مشاهده می 2-2شود. که در شکل تعریف می 2افقی، عمودی، مورب راست و مورب چپ

 

 
 [9: جهت های همسايگی در ماتريس هم رخداد]1-2شکل 

                                                      
1 . Haralick 
2 . Left and Right diagonal 



 

 

نمایند که برای این عمل، مقادیر ماتریس بدست آمده )ابعاد اغلب مواقع ماتریس بدست آمده را نرمال سازی می

ماتریس هم رخداد  2-2شود. شکل باشد( بر مجموع مقادیر ماتریس تقسیم میمی jjسطحی  jماتریس برای 

 دهد.بدست آمده برای تصویر را نشان می

 

 
 [9: تشکیل ماتريس هم رخداد]2-2شکل 

 

هارالیک ویژگی بافت تصویر را برای هر چهار جهت محاسبه نمود و با متوسط گیری به روی چهار ماتریس بدست 

 [.10آمده ویژگی های نهایی را استخراج نمود ]

 

0 0 20 30 

0 28 24 20 

25 10 28 0 

14 25 2 0 

 

3 3 3 2 1 1 0 0 
2 3 3 2 1 1 0 0 
3 2 2 1 2 2 1 0 
2 1 1 2 3 3 2 1 
2 1 1 2 3 2 3 2 
1 0 0 1 2 3 2 1 
1 0 0 1 1 2 1 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 
 


