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1 Вступ

Згідно World Cancer Research Fund International рак молочної залози – це
найпоширеніший рак серед жінок та найбільш росповсіджений рак в цілому. Тіль-
ки в 2020 році було діагностовано більше 2.26 випадків захворювання раком моло-
чної залози серед жінок. Тому постає важливе питання створення методу ранньої
діагностики раку молочної залози. Такий метод повинен бути простим, дешевим,
точним та не травматичним. Розповсюджені в даний момент методи діагности-
ки, такі як: клінічний огляд, мамографія та аспіраційна біопсія, далеко не завжди
показують високу точність, а також можуть бути травматичними.

Моя робота зосереджена на розгляді методів машинного навчання для діа-
гностики раку молочної залози, використовуючиметод отримання ознак, що отри-
муються за допомогою фрактального аналізу розподілу хроматина у забарвлених
за Фельгеном зображеннях ядер букального епітелію [1].

https://www.wcrf.org/cancer-trends/breast-cancer-statistics/
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2 Огляд літератури

Існує багато сучасних підходів до задачі діагностики раку молочної залози.
Так, наприклад, роботи [2], [3], [4] зосереджені на використанні згорткових ней-
ронних мереж (CNN) та рекурентних нейронних мереж (RNN) для диагностики
раку молочної залози на основі гістопатологічних зображеннь, що зібрані мето-
дом біопсії. Причому в роботах [3], [4] приведені методи, що можна інтерпре-
тувати, що важливо для медицинської діагностики. Іншим прикладом може бути
робота [5], що використовує для діагностики раку штучну нейронну мережу поєд-
нану з бджолиним алгоритмом, для вибору найкращих ознак і підбору параметрів,
а також датасет з зображеннями, що були отримані методом тонкоголкової біопсії.
Робота [6] використовує ті самі дані, що і [5], але для діагностики використовує
методи Adaboost та Random forest. Інша робота [7] також є прикладом діагностики
раку молочної залози на основі багатопараметричної магнітно-резонансна томо-
графії. З зображень за допомогою згорткової нейронної мережі добуваються озна-
ки, а потім проводиться класифікація з використанням методу опорних векторів.
Робота [8] зосереджена на розгляді штучних нейронних мереж, що донавчаються
на зображеннях мамографії. Також прикладом може бути робота [9], в якій для
діагностики раку молочної залози за допомогою зображень мамографії викори-
стовуються нейронні мережі та методи глибокого навчання. Усі приведені в якості
прикладів роботи показують високу точність. Але ці роботи ґрунтуються на да-
них, що зібрані небезпечними та дорогими методами діагностики. Так біопсія та
мамографія високої чіткості можуть травматичними абошкідливими для здоров’я
через радіоактивне опромінення. Тому постає питання пошуку більш безпечного
та дешевого методу раньої діагностики раку молочної залози.

Організм людини має здатність реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої
середи своїми системами. Так, наприклад, в 1960-ті H. Nieburgs [10] виявили змі-
ни у розподілі хроматина у клітинах букального епітелію ракових паціентов. Це
питання піднімається і в сучасних дослідженнях, так у роботі [22] досліджую-
ться зміни в розподілі хроматину у випадку раку молочної залози. Пізніше в 2009
Lieberman-Aiden [11] виявив, що згортка ДНК у клітини має фрактальні власти-
вості. Після цього почалося активне дослідження та використання фрактально-
го аналізу в діагностиці захворювань. Так сучасні дослідження показують наяв-
ність фрактальних властивостей у мозку [12], серці [13], легенях [14], кістках [15],
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очах [16], плаценті [17]. Фрактальна розмірність має широку сферу використання.
Так в роботі [23] фрактальна розмірність клітини розглядається як міра гетероген-
ності клітин складної ендометріоїдної гіперплазії та диференційованої ендоме-
тріоїдної карциноми. Також сучасні дослідження [18] розглядають фрактальний
аналіз хроматина як потенційних індикатор впливу на людину іонізуючого випро-
мінювання.

Ще в 1994 році в роботі [24] було виявлено, що цитологічні дослідження
вмісту ДНК і текстури хроматину можна використовувати для детекції злоякісних
новоутворень. Також було показано, що виявлені зміни в клітинах з’являються не
тільки в області пухлини, але і на деякій відстані від неї. Такий висновок також
підтверджує сучасне дослідження [19] в якому для діагностики раку носоглотки
використовувалися гістологічно нормальні клітини поверхневого епітелію носо-
глотки. Інша робота [21] показує використання фрактального розмірності клітин
крові для діагностики лейкемії.

В роботах [1], [20] діагностика раку молочної залози проводиться на основі
фрактального аналізу розподілу хроматину в ядрах букального епітелія, що були
взяти з ротової порожнини. Отримані результати показують закономірність між
наявність раку молочної залози та змінами в інтерфазному ядрі букального епіте-
лію.

Проте в роботах [1], [20] для класифікації пацієнтів була використана ста-
тистика Петуніна [25] в якості міри близькості між вибірками. Моя мета полягає
у пошуку інших підходів та методів машинного навчання для класифікації паці-
єнтів з раком молочної залози.
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3 Опис даних

В роботі використовуються вже оброблені дані та готові ознаки, що були
отримані з аналізу контрольної групи (29 людей), групи пацієнтів з раком мо-
лочнох залозі другої стадії (68 людей) та групи пацієнтів з фиброаденоматозом
(доброякісна пухлина) (33 людини). Всі діагнози були підтверджені гістологічно.
Дані базуються на морфологічному датасеті, що складається з 20256 зображень
інтерфазного ядра букального епітелію (6752 адер клітин було проскановано у
трьох варіантах: без фільтру, з жовтим фільтром, з фіолетовим фільтром). Мор-
фологічним матеріалом є мазки епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота.

Для отримання ознак, що базуються на властивостях розподілу хроматина в
ядрі клітини, з морфологічного датасету було використано лише зображення без
фільтру контрольної групи та пацієнтів з раком молочної залози. Перед обраху-
ванням фрактальної розмірності зображення була проведена передобробка зобра-
жень. Кожне зображення було бінарізовано за методомОтцу [31], після цього було
знайдено та видалено артефакти. Таким чином на зображеннях залишилися лише
ядра клітин на білому фоні.

Після цього для кожного зображення було обраховано його фрактальну роз-
мірність для аналізу розподіла хроматина в ядрі клітини. Причому для забеспече-
ння інваріантності фрактальної розмірності відносно поворота зображення була
використана крива Пеано (крива, що заповнює простір) [32], а саме крива Серпін-
ського, що проходить через кожну точку зображення. Таким чином зображення з
трьома каналами (RGB) було перетворене в три вектора кожен з яких відповідає
одному з каналів зображення. Для обчислення фрактальної розмірності викори-
стовується експонента Херста [33].

Таким чином датасет з ознаками, що використовуються в роботі – це дані
97 пацієнтів (68 пацієнтів з раком молочної залози, 29 людей з контрольної гру-
пи), кожен з яких представлений трьома вибірками (по кожному з каналів RGB)
фрактальних розмірностей для кожного зображення інтерфазного ядра букально-
го епітелію пацієнта.
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3.1 Модифікація та аналіз даних

Для того щоб використати звичайні методи машинного навчання додамо ще
декілька ознак, це необхідно оскільки кожен пацієнт представлений лише вибір-
кою з фрактальних розмірностей, що ускладнює процес класифікації.

Основна ідея розширення кількості ознак полягає у додаванні до даних рі-
зних середніх та статистичних величин, що обчислені по кожній вибірці. Отже по
кожній вібірці кожного пацієнта обрахуємо наступні велечини

• середнє арифметичне: xmean =
∑n

i xi

n

• середнє геометричне: xgmean = (
∏n

i xi)
1
n

• середнє гармонічне: xhmean = 1
1
n

∑n
i

1
xi

• медіана
• стандартне відхилення: xstd =

√
1
n

∑n
i (xi − x)2

Проведемо попередній аналіз отриманих даних. Розглянемо рисунки (3.1,
3.2, 3.3).

Аналізуючи вигляд графіків (3.1, 3.2, 3.3) можна висунути теорію, що озна-
ки отримані з синього каналу найбільш інформативні.
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Рис. 3.1: Порівняльний графік для ознак, що були створені з вибірки синього ка-
налу. Графік демонструє розподіл даних де осі ординат та абсцис – це відповідні
ознаки. Діагональні графіки розподілу даних по відповідній ознаці. Параметр BC
рівний 0 – це контрольна група, BC рівний 1 – група хворих на рак грудей



9

Рис. 3.2: Порівняльний графік для ознак, що були створені з вибірки зеленого ка-
налу. Графік демонструє розподіл даних де осі ординат та абсцис – це відповідні
ознаки. Діагональні графіки розподілу даних по відповідній ознаці. Параметр BC
рівний 0 – це контрольна група, BC рівний 1 – група хворих на рак грудей
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Рис. 3.3: Порівняльний графік для ознак, що були створені з вибірки червоного
каналу. Графік демонструє розподіл даних де осі ординат та абсцис – це відповідні
ознаки. Діагональні графіки розподілу даних по відповідній ознаці. Параметр BC
рівний 0 – це контрольна група, BC рівний 1 – група хворих на рак грудей
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4 Adaboost

Розглянемо алгоритм Adaboost [27] для класифікації пацієнтів з раком мо-
лочної залози. Це потужний алгоритм машинного навчання, що заснований на по-
слідовному об’єднанні простих алгоритмів класифікації, кожен наступний з яких
буде виправляти помилку попередніх.

4.1 Опис алгоритму Adaboost

Нехаймимаємо наступні дані для навчання алгоритму: (x1, c1), (x2, c2), . . . (xn, cn),
де xi ∈ Rp – це вхід моделі, а ci ∈ {1, 2, . . . , K} – вихід моделі,K – кількість кла-
сів.

Мета алгоритму полягає у пошуку правила класифікації C(x) на основі на-
вчальних даних. При новому вхідному x C(x) повертає мітку класу з {1, 2, . . . K}.

Алгоритм Adaboost-SAMME
1. Ініціалізувати ваги спостереження wi =

1
n , i = 1, 2, . . . , n.

2. Починая зm = 1 доM :
а) Навчаємо простий класифікатор T (m)(x) на навчальних даних викори-

стовуючи ваги wi.
б) Обраховуємо похибку отриманого класифікатору

err(m) =
n∑

i=1

wiI
(
ci ̸= T (m)(xi)

)
/
∑
i=1

nwi

в) Обраховуємо

α(m) = log
1− err(m)

err(m)
+ log(K − 1)

г) Оновлюємо ваги спостереження

wi ← wi · exp
(
α(m) · I

(
ci ̸= T (m)(xi)

))
for i = 1, . . . , n

д) Нормалізуємо нові ваги wi

3. В результаті отримуємо таку функцію класифікації

C(x) = argmax
k

M∑
m=1

α(m) · I
(
T (m)(x) = k

)
де I – індикаторна функція.
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Decision Tree

В якості простого класифікатору у алгоритмі Adaboost зазвичай використо-
вується дерево рішень (Decision Tree) [28]. Цей алгоритм машинного навчання
відомий легкістю інтерпретації. Алгоритм будує дерево в кожному вузлі якого
проходить розщеплення даних по обраній алгоритмом змінній. Кожний лист де-
рева належить одному з класів на як проводиться класифікація.

Нехай нашу навчальні дані містять N спостережень: тобто (xi, yi), де i =

1, 2, . . . , N , а xi = (xi1, xi2, . . . , xip). Мітки класів yi ∈ {1, 2, . . . K}, де K – кіль-
кість класів. Нехай ми маємо розподіл наM регіонів R1, R2, . . . , RM , тоді в вузлі
m, що представляє регіонRm зNm навчальним прикладами всередині, позначимо

p̂mk =
1

Nm

∑
xi∈Rm

I(yi = k)

пропорцію класу k у вузліm. Ми класифікуємо спостереження у вузліm у класс
k(m) = argmaxk p̂mk. Потрібно зазначити, що при використанні вагів спостере-
ження будуть змінюватися саме пропорції класів у вузлах.

В в експериментах з алгоритмом Adaboost для вибору оптимальної змінної
для розщеплення використовується Індекс Джині

Qm(T ) =
∑
k ̸=k′

p̂mkp̂mk′ =
K∑
k=1

p̂mk(1− p̂mk)

де T – побудоване дерево. Для розщеплення вибирається та змінна, що мінімізує
індекс Джині.

Інший критерій розщеплення – це крос-ентропія

Qm(T ) = −
K∑
k=1

p̂mk log p̂mk

У дерева рішень є багато критеріїв зупинки розщеплення, але в алгоритмі
Adaboost зазвичай використовуються дерева глибини 1 або дерева максимальної
глибини 2.
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4.2 Тестування Adaboost

Для проведення тестування я розділив датасет на дві частини навчальну ви-
бірку (80%) та на тестову вибірку (20%) на якій буде оцінюватися отримана мо-
дель.

Для алгоритму Adaboost я проводив тестування з різними наборами параме-
трів, а саме кількість класифікаторів та швидкість навчання. Потрібно зазначити,
що параметр швидкості навчання – це ваги, що застосовуються до кожного кла-
сифікаторі на кожній ітерації бустингу. Це означає, що після побудови m класи-
фікаторів, вага першого класифікатора T (1)(x) завдяки буде рівною lrm−1, де lr –
відповідно швидкість навчання. Аналогіно вага класифікатора T (2)(x) буде lrm−1.
Таким чином при швидкості навчання більше одиниці збільшується внесок згене-
рованих раніше класифікаторів у кінцевий результат, а при швидкості навчання
меньше одиниці – навпаки зменшується. При такому підході потрібно притриму-
ватися компромісу між швидкістю навчання та кількістю класифікаторів.

Також для кожного набору параметрів я проводив кроссвалідацію з розбит-
тям навчальних даних на п’ять частин.

Вибір оптимального набору параметрів я робив за усередненою по кроссва-
лідації метрикою accuracy:

accuracy =
True Positive+ True Negative

True Positive+ True Negative+ False Positive+ False Negative

Після вибору оптимальних параметрів моделі проводиться її навчанання на
всій навчальній вибірці. Остаточна оцінка моделі проводиться на тестовій вибірці
за метриками:

• accuracy = True Positive+True Negative
True Positive+True Negative+False Positive+False Negative

• sensitivity = True Positive
True Positive+False Negative

• specificity = True Negative
True Negative+False Positive

Для алгоритму Adaboost з класифікатором Decision Tree з максимальною
глибиною 1 виявилися найкращими наступні параметри: швидкість навчання 0.2,
кількість класифікаторів - 150. Процес пібору параметру можно побачити на ри-
сунку (4.1).

Отримана модель дає такі значення метрик на тестовій вибірці:
• accuracy = 0.95

• sensitivity = 0.92
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Рис. 4.1: Графік підбору оптимальної швидкості навчання для алгоритмуAdaboost
з Decision Tree with depth 1 при 150 класифікаторів. На осі абсцис позначено значе-
ння параметру швидкості навчання, на осі ординат – значення метрики accuracy.
Червоним позначено середнє значення метрики accuracy, зеленим – відхилення
значення метрики від середнього.

• specificity = 1.0

Для алгоритму Adaboost з класифікатором Decision Tree з максимальною
глибиною 2 виявилися найкращими наступні параметри: швидкість навчання 1.5,
кількість класифікаторів - 150. Процес пібору параметру можно побачити на ри-
сунку (4.2).

Отримана модель дає такі значення метрик на тестовій вибірці:
• accuracy = 0.85

• sensitivity = 0.92

• specificity = 0.71
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Рис. 4.2: Графік підбору оптимальної швидкості навчання для алгоритмуAdaboost
з Decision Tree with depth 2 при 150 класифікаторів. На осі абсцис позначено значе-
ння параметру швидкості навчання, на осі ординат – значення метрики accuracy.
Червоним позначено середнє значення метрики accuracy, зеленим – відхилення
значення метрики від середнього.
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4.3 Висновки Adaboost

Алгоритм Adaboost з 150 деревами рішень глибиною 1 та швидкістю навча-
ння 0.2 показав найкращі результати. Тестування показує, що алгоритм Adaboost
гарно працює на поставленій задачі. Отримані accuracy (95%), sensitivity (92%) та
specificity (100%) перевершують результати деяких інших методів діагностики.
Так, наприклад, sensitivity мамографії приблизно 87% (Breast Cancer Surveillance
Consortium, 2017), а specificity вагається між 93% та 88% [26].

Проте алгоритм Adaboost не має зрозумілої та прозорої інтерпретації, що
важливо у задачах діагностики захворювань.
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5 Random Forest

Розглянемо алгоритм Random Forest [29] для задачі діагностики раку моло-
чної залози. Також буде перевірена висунута раніше теорія про більшу інформа-
тивність синього каналу даних.

Ідея алгоритму Random forest полягає у побудові ансамблю Decision Tree,
що треновані на різних підвибірках з навчальних даних. Кінцевим результатом
класифікації є усереднення всіх результатів побудованих дерев рішень.

5.1 Опис алгоритму Random Forest

Навчання алгоритму Random forest полягає у застосуванні техніки Boostrap
aggregation (Bagging) до алгоритмів Decision Tree. Тобто, нехай ми маємо навчаль-
ні даніX = x1, . . . xn з мітками класів Y = y1, . . . yn, Boostrap aggregation повторно
(B разів) вибирає випадкову підвибрку з навчальної вибірки та навчає алгоритм
Decision Tree на новій отриманих вибірці.

Для b = 1, . . . , B:
1. Створюємо підвибірку Xb, Yb з навчальної вибірки X,Y

2. Тренуємо Decision Tree fb на вибірці Xb, Yb

Після тренування всіх алгоритмівDecision Tree, для нових даних x‘ робиться
усереднення результатів усіх класифікаторів Decision Tree. Тобто буде вибраний
той класс, який вибрала найбільша кількість Decision Tree. Такий метод ще нази-
вається методом простого голосування.

Для перевірки гіпотези про більшу інформативність даних отриманих з си-
нього каналу в роботі був використаний метод Випадкового підпростору (Random
subspace method) [30] для вибору підвибірки для навчання алгоритмів Decision
Tree. Ідея методу полягає у проектуванні навчальної вибірки на підпростори (про-
стору навчальної вибірки), таким чином отримуються підвибірки із меншою роз-
мірністю на яких навчаються класифікатори. Для своєї задачі я розподілюю про-
стір ознак на три підпростори по кожному з каналів (синій, зелений, червоний).

Також крім методу простого голосування була використана логістична ре-
гресія для алгоритму Random forest з методом Випадкового підпростору. Таким
чином логістична регресія навчалася на результатах трьох Decision Tree, що були
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навченні на кожному з каналів даних. Це дає можливість за допомогою перевірки
вагів логістичної регресії знайти найбільш інформативний канал даних.

Опис Logistics regression

Логістична регресія [28] – це статистичний алгоритм класифікації, що по-
вертає ймовірність того, що введені дані належать тому чи іншому класу.

Нехай маємо бінарну класифікацію (тобто класи 0 – контрольна група 1 –
пацієнти з раком молочної залози ), та вхідні дані x. Тоді ймовірність того, що x
належить другому класу буде:

P (G = 1|X = x) = σ(β0 + βT
1 x)

де G – це відповідний клас, а функція сигмоїд має такий вигляд

σ(x) =
1

1 + e−x

Тренування логістичної регресії виконується за допомогою мінімізації від-
повідної функції втрат L(β) градієнтними методами.

L(β) =
N∑
i=1

{yi log p(xi; β) + (1− yi)p(xi; β)}

деN – кількість тренувальних даних, x – вхідні дані, y –мітки класів, p(xi; β) =
P (G = 1|X = xi; β)
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5.2 Тестування Random Forest

Для проведення тестування я розділив датасет на дві частини навчальну ви-
бірку (80%) та на тестову вибірку (20%) на якій буде оцінюватися отримана мо-
дель.

Було розглянуто декілька підходів з алгоритмом Random Forest.
На початку було використанометодВипадкового підпростору (Random subspace

method) для створення трьох підпросторів навчальних даних по кожному з ка-
налів. Після цього на даних кожного з каналів даних був тренований алгоритм
Decision Tree. Для кожного з трьох дерев я проводив кроссвалідацію з розбиттям
навчальних даних на п’ять частин та підбором параметрів максимальної глибини
дерева та критерію розщеплення алгоритма (параметри Decision Tree вибиралися
за метрикою accuracy). В результаті були отримані наступні результати для ко-
жного з каналів даних.

Рис. 5.1: Графік підбору оптимальної глибини для алгоритму Decision Tree з кри-
терієм розщеплення Гіні, що тренується на даних синього каналу. На осі абсцис
позначено значення параметру швидкості навчання, на осі ординат – значення ме-
трики accuracy. Червоним позначено середнє значення метрики accuracy, зеленим
– відхилення значення метрики від середнього.

• Decision Tree треноване на даних з синього каналу (рис. 5.1). Має глибину 3
та критерій розщеплення Індекс Джині. При тестуванні були отримані такі
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Рис. 5.2: Графік підбору оптимальної глибини для алгоритму Decision Tree з кри-
терієм розщеплення Гіні, що тренується на даних зеленого каналу. На осі абсцис
позначено значення параметру швидкості навчання, на осі ординат – значення ме-
трики accuracy. Червоним позначено середнє значення метрики accuracy, зеленим
– відхилення значення метрики від середнього.

значення метрик:
– accuracy = 0.75

– sensitivity = 0.85

– specificity = 0.57

• Decision Tree треноване на даних з зеленого каналу (рис. 5.2). Має глибину
4 та критерій розщеплення Індекс Джині. При тестуванні були отримані такі
значення метрик:
– accuracy = 0.60

– sensitivity = 0.69

– specificity = 0.43

• Decision Tree треноване на даних з червоного каналу (рис. 5.3). Має глиби-
ну 5 та критерій розщеплення крос-ентропія. При тестуванні були отримані
такі значення метрик:
– accuracy = 0.50

– sensitivity = 0.77

– specificity = 0.0
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Рис. 5.3: Графік підбору оптимальної глибини для алгоритму Decision Tree з кри-
терієм розщеплення крос-ентропії,що тренується на даних червоного каналу.
На осі абсцис позначено значення параметру швидкості навчання, на осі орди-
нат – значення метрики accuracy. Червоним позначено середнє значення метрики
accuracy, зеленим – відхилення значення метрики від середнього.

Після цього для об’єднання отриманих алгоритмів Decision Tree був вико-
ристаний метод простого голосування (усереднення відповіді). А саме

P (y = 1) =
3∑

i=1

Ti(x)

де P (y = 1) – ймовірність того, що при вхідних даних x результатом Random
Forest буде класс 1 (паціент хворий на рак молочної залози). Ti – це алгоритми
Decision Tree, що видають ймовірність класу 1. При тестуванні такого варіанту
алгоритму Random Forest були отримані наступні результати:

• accuracy = 0.70

• sensitivity = 0.85

• specificity = 0.42

Також на основі отриманих раніше дерев була застосована логістична регре-
сія. Алгоритм логістичної регресії на вхід приймає ймовірності класу 1 (паціент
хворий на рак молочної залози), що були отримані з кожного з трьох дерев рішень.
Навчання логістичної регресії триває доки максимальна компонента функції втрат
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більше за 10−4. Така модифікація алгоритму Random Forest дала наступні резуль-
тати

• accuracy = 0.75

• sensitivity = 0.69

• specificity = 0.86

Логістична регресія має наступні ваги 10.74, 8.9, 7.47 для Decision Tree тре-
нованих на даних з синього, зеленого, червоного каналів даних відповідно.

Крім того був протестований алгоритм Random Forest з технікою Bootstrap
aggregation розподілення даних на 100 підвибірок для тренування відповідної кіль-
кості Decision Tree з критерієм розщеплення Гіні. Дерева розщеплюються доки в
кожному листі не будуть навчальні приклади лише одного класу, або в листі буде
не більше двох прикладів. Такий варіант Random forest дав наступні результати:

• accuracy = 0.90

• sensitivity = 0.92

• specificity = 0.85

Висновки Random Forest

Було протестовано алгоритм Random Forest та отримано гарні результати.
Найкращий результат показав алгоритм Random forest з bootstrap aggregation та
100 деревами рішень: accuracy (90%), sensitivity (92%) та specificity (85%).

Ідея побудови Random forest на основі трьох Decision Tree, кожне з яких
треновано на своєму (синьому, зеленому, червоному) каналі даних, не показала
свою ефективність. Decision Tree побудоване на даних з синього каналу показує
таку ж точність, що і Random Forest побудований на цих деревах з використанням
логістичної регресії.

В той же час дерева побудовані на зеленому та червоному каналах даних
показують дуже низькі результати. Беручи до уваги, що ваги логістичної регресії
для дерева рішень, тренованого на даних синього каналу, найбільші, можна зро-
бити висновок, що синій канал даних найбільш інформативний. Проте не варто
викидати з розгляду інші канали даних, їх важливість підтверджує висока точність
алгоритму Random Forest із 100 деревами, що навчався одразу на всіх каналах да-
них.
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6 Висновки

У роботі було запропоновано методи машинного навчання для діагностики
раку молочної залози на основі фрактальної розмірності ядер букального епіте-
лію. Було отримано метод діагностики раку з точністю 95%, чутливістю 92% та
специфічністю (100%)

Було перевірено значимість каналів даних (синій, зелений, червоний) за до-
помогою алгоритму Random Forest та логістичної регресії. Та показано, що синій
канал даних має більшу значимість ніж два інших канала. Однак при використанні
усіх каналів даних було отримано кращі результати.

Подальший розвиток роботи може полягати у розгляді зображень з жовтим
та фіолетовим фільтрами (в даній роботі використовувалися лише зображення без
фільтрів), що додасть 6 додаткових розмірностей до навчальних даних. Також від-
критим є питання класифікації пацієнтів з фиброаденоматозом, що не були роз-
глянуті в цій роботі.
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