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چکیده

مقدمه: داده کاوی تکنیک و ابزار بس��یار متداولی اس��ت که امروزه در زمینه های مختلفی کاربرد پیدا کرده است. 

تش��خیص بیماری در علم پزش��کی، یکی از زمینه های پرکاربرد داده کاوی محسوب می شود. ترموگرافی سینه قادر به 

 (DWT( تشخیص سرطان در مراحل اولیه می باشد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی استفاده از تبدیل موجک گسسته

و ویژگی های بافت )Texture( استخراج شده از تصاویر حرارتی، در طبقه بندی گروه های طبیعی و غیر طبیعی می باشد. 

ب��ه منظور ارزیابی بهترین روش طبقه بندی، پنج ویژگی بافت تصاویر و دو ویژگی از تبدیل موجک گسس��ته، توس��ط 

روش های درخت تصمیم گیری )DT(، فازی، طبقه بندی س��اده بیز، نزدیکترین همس��ایه K(KNN)، مدل مخلوط 

گوسی و طبقه بندی شبکه عصبی احتماالتی بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد که روش های درخت تصمیم گیری 

(DT( و طبقه بن��دی فازی، با میانگین دقت 93.30%، حساس��یت 86.70% و منحصر بفردی 100% باالترین میانگین 

را ازخود نش��ان می دهند. سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر ارائه شده، می تواند برای طبقه بندی اتوماتیک تصاویر 

حرارتی سینه به منظور تشخیص بافت طبیعی و غیر طبیعی به متخصص یاری رساند.

موادوروشها:در این تحقیق برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیش��نهادی از پایگاه  داده ی بومی ش��امل 50 تصویر 

استفاده شده است. تصاویر از روبه رو و بعد از تست یخ درنظر گرفته شده اند. هدف این تحقیق طبقه بندی نواحی تصاویر 

به 5 دسته  ی بافت غیرعروقی نرمال، بافت عروقی نرمال، بافت دارای ابهام، بافت غیرنرمال و بافت شدیدًا غیرنرمال 

می باشد که برای این منظور ابتدا عمل پیش پردازش  در 2 مرحله، بر روی تصاویر حرارتی انجام می شود. ابتدا با برش، 

نواحی اضافی تصویر حذف می شود تا فضایی شامل سینه  ها باقی ماند و ناحیه ی مؤثر به  دست  آید، سپس کیفیت تصاویر 

ارتقاء یافته و به  کمک لبه  یابی سینه  های راست و چپ از یکدیگر جدا می شوند. در روش پیشنهادی، بعد از تعیین نواحی 

مؤثر و بهبود تصاویر، به کمک عملگرهای لبه  یابی، سینه راست و چپ از یکدیگر جدا  شده اند. سپس ویژگی های مذکور 

از تصاویر سینه ی راست و چپ استخراج و در نهایت توسط الگوریتم  های مختلف طبقه بندی مورد بررسی قرار گرفتند.

بحثونتیجهگیری: در این تحقیق یک روش تشخیص با کمک رایانه )CAD( برای بررسی سرطان سینه بر اساس 

تصاویر حرارتی با استفاده از پنج ویژگی بافت تصاویر و دو ویژگی تبدیل موجک گسسته ارائه شده است. این ویژگی ها 

منعکس کننده تغییرات ظریف پیکس��ل و خطوط در تصاویر می باش��ند. این ویژگ��ی از تصاویر همراه با الگوریتم های 

طبقه بندی DT و فازی منجر به دقت با میانگین باالتر از 93.30%، حساسیت 86.70% و منحصر به فردی100% شده 

است. 

تبدیل موجک گسسته، تصاویر حرارتی، داده کاوی، روش های طبقه بندی، سرطان سینهکلمات کلیدی
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