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Spektral Öbekleme Yöntemiyle Analizi

Analysis of Medical Datasets by Using Geodesic
Based Approximate Spectral Clustering

Berna YALÇIN1, Kadim TAŞDEMİR2, İsa YILDIRIM1
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Özetçe —Tıp alanında, medikal veri analizinin hızlı ve doğru
bir şekilde yapılması teşhis ve tedavi açısından oldukça önemlidir.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitliliği ve boyutları artan
verisetlerini değerlendirmek zorlaşmakta ve ulaşmak istenen
sonuçla ilgili tavsiye ya da karar verebilen yöntemlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Öbekleme yönteminin, eğitim verisine ihtiyaç
duymayan bir öğreticisiz sınıflandırma yöntemi olmasının yanı
sıra karar verme, kestirim gibi noktalarda etkili ve hızlı bir süreç
olmasından dolayı medikal alandaki uygulamaları hızla artmak-
tadır. Yaklaşık Spektral Öbekleme (YSÖ) yöntemi parametrik
bir model kullanmaması sayesinde hem düzensiz şekilli öbekleri
bulabilmekte hem de parametrik modellere uymayan gerçek
öbekleri bulmada daha başarılı olmaktadır. Verilerin ikili benz-
erliklerini gösteren benzerlik matrisini kullanan YSÖ için çeşitli
benzerlik ölçütleri önerilmiştir. Bu çalışmada jeodezik uzaklık
tabanlı benzerlik ölçütleri kullanan yaklaşık spektral öbekleme
ile medikal verisetlerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Yöntemin
sonuçları geleneksel k-ortalama ve Euclid tabanlı yaklaşık spek-
tral öbekleme sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler—yaklaşık spektral öbekleme, jeodezik benz-
erlik, medikal veri analizi, MRI.

Abstract—Fast and accurate analysis of medical data is of
great importance for diagnosis and treatment. In line with the
technological developments, the size and diversity of these data
have been increasing, which in turn makes their assessment
difficult. Therefore, there is an ever growing need for automated
decision support systems. To this end, clustering based applica-
tions are rapidly increasing in medicine thanks to their limited
user interaction, no requirement of labeled training samples,
and their effectiveness for decision and estimation. Among clus-
tering methods, approximate spectral clustering (ASC), which
depends on a pairwise similarity matrix of data points, has
been recently popular and successful thanks to its ability to find
irregularly shaped clusters and its independence from parametric
cluster models. Various similarity criteria have been proposed to
represent pairwise similarities. In this study, medical datasets
have been analyzed by approximate spectral clustering with our
geodesic distance based similarity criteria. Experimental results
indicate that our approach performs better than traditional k-
means and Euclidean based approximate spectral clustering.

Keywords—Approximate spectral clustering, geodesic similarity
criteria, medical data analysis, MRI.

I. GİRİŞ

Hastalığın doğru teşhis edilmesi ve uygun tedavi yön-
temine karar verilmesi açısından toplanan verilerin doğru
analiz edilmesi oldukça önemlidir. Öbekleme algoritmaları
tanı koyma, anatomik yapı değerlendirme, manyetik rezonans
(MR), bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinin bölütlen-
mesi gibi amaçlarla biyomedikal uygulamalarda son yıllarda
sıklıkla kullanılmaktadır [1]. Öbekleme yöntemleri arasında
spektral öbeklemenin (SÖ) parametrik bir model kullanmaması
sayesinde, genelde parametrik modellere uymayan gerçek ver-
ilerin öbeklenmesinde daha başarılı olduğu gösterilmiştir [2],
[3]. Verilerin ikili benzerliklerinin özdeğer ayrışımını kullanan
spektral öbekleme, özdeğer ayrışımının gerektirdiği yüksek
hesaplama yükü ve hafıza gereksinimi sebebiyle büyük veri
setlerine uygulanamaz. Büyük veri setlerindeki bu sorunun
çözümü için yaklaşık spektral öbekleme (YSÖ) yöntemleri
kullanılır [4], [5]. YSÖ, iki adımlı bir algoritmadır. İlk adımda
örnekleme veya nicemleme yöntemleriyle veri setinden veri
temsilcileri elde edilir, ikinci adımda ise veri temsilcileri
spektral öbekleme yöntemi ile öbeklere ayrılırlar ve tüm veri
setine veri temsilcileriyle ilişkili olarak öbek etiketleri atanır
[4], [5]. Spektral öbekleme yapılırken çeşitli benzerlik ölçütleri
kullanılarak veri temsilcilerinin (veri noktaları) ikili benzer-
liklerini gösteren benzerlik matrisi elde edilir. Bu matrisin
veriler arası benzerliği en iyi ifade edecek şekilde elde edilmesi
öbekleme performansı açısından oldukça önemlidir. Bunun için
çeşitli benzerlik ölçütleri geliştirilmiştir. Geleneksel olarak kul-
lanılan Euclid uzaklığının yanısıra YSÖ’ nün ortaya çıkardığı
veri topolojisi, yerel yoğunluk dağılımı ve veri manifoldu
gibi veri setine ait bilgilerin kullanımını sağlayan benzerlik
ölçütleri de önerilmiştir [5]–[7].

Bu çalışmada jeodezik tabanlı yaklaşık spektral öbek-
leme algoritması kullanılarak farklı özelliklere sahip medikal
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verilerin analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışma kap-
samında jeodezik tabanlı yaklaşık spektral öbekleme sonuçları,
Euclid tabanlı yaklaşık spektral öbekleme yöntemi ve gelenek-
sel k-ortalama yöntemi ile karşılaştırılacaktır.

Öncelikle Bölüm II’ de YSÖ kısaca anlatılacak ve
Bölüm III’ te YSÖ’ de kullanılan benzerlik ölçütlerinden
bahsedilecektir. Bölüm IV’ te ise farklı veri setleri üzerindeki
başarılar gösterilecek ve sonuçlar değerlendirilecektir. Son
olarak Bölüm V’ te çalışmanın vargıları sunulacaktır.

II. YAKLAŞIK SPEKTRAL ÖBEKLEME

Spektral öbekleme (SÖ), veri noktaları arasındaki ikili
benzerliklerin özdeğer ayrışması tabanlı bir öğrenme yön-
temidir. Özdeğer ayrışımı spektral öbeklemenin başarılı bir
yöntem olmasını sağlamasına rağmen yüksek hesaplama yükü
ve bellek gereksinimi yüzünden büyük veri setlerine doğru-
dan uygulanması sorun oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümü
için geliştirilen yaklaşık spektral öbekleme (YSÖ) yöntemleri
tüm veri setini kullanmak yerine, veri temsilcileri olarak ad-
landırılan temsilciler setini kullanır. Bu şekilde hem spektral
öbeklemenin büyük veri setlerinde kullanımını mümkün kılar
hem de veri setine ait kullanılmayan ve göz ardı edilen
çeşitli bilgilerin benzerlik matrisini oluşturmada kullanılmasını
sağlar. Yaklaşık spektral öbekleme iki aşamalı bir yöntemdir.
İlk aşamasında çeşitli örnekleme veya nicemleme yöntem-
leriyle veri temsilcileri elde edilirler. Örnekleme yöntemleri
veri setinde var olan veri noktalarının bir kısmını veri temsilci-
leri olarak seçerken, nicemleme yöntemlerinde veri temsilcileri
esasında veri setinde var olmayan yeni noktaları oluşturarak
elde edilir. İkinci aşamada ise veri temsilcilerinin ikili ben-
zerliklerini gösteren benzerlik matrisi spektral öbekleme ile
öbeklere ayrılır. YSÖ’ nün basamakları şu şekildedir:

• N örnekli bir veri kümesi için örnekleme/nicemleme
yöntemi ile n veri temsilcisi elde edilir.

• Veri temsilcileri için S benzerlik matrisi, L Laplace
matrisi hesaplanır ve öz değer ayrışımı gerçekleşir.

• Öz değer matrisi üzerinden k-ortalama ile k öbek elde
edilir.

• Her veri temsilcisinin öbek etiketi temsil ettiği veri
örneklerine atanır.

Bu çalışmada veri temsilcilerinin elde edilmesinde, hem
performans hem de hesaplama yükü açısından YSÖ için
uygun olduğu gösterilen k-ortalama ++ nicemleme yöntemi
kullanılmıştır [8].

III. BENZERLIK ÖLÇÜTLERI

Yaklaşık spektral öbeklemede veri noktaları ikili benzer-
liklerine göre aynı veya farklı öbeklere atanırlar. Bu şekilde
öbek içi benzerlik en yüksek öbekler arası benzerlik ise
en düşük hale getirilmeye çalışılır. Öbeklere ayırma işlemi
verilerin benzerliğine göre yapıldığı için kullanılan benzerlik
ölçütleri büyük önem taşımaktadır. Bu aşamada genellikle (1)’
de gösterilen Euclid uzaklık tabanlı Gauss işlevi kullanılır.

sEuc(wi, wj) = exp

(
−dEuc(wi, wj)

2σ2

)
(1)

Burada dEuc(wi, wj) ise iki veri temsilcisi wi, wj arasın-
daki Euclid uzaklığını, σ ise Gauss parametresini gösterir.
Bu benzerlik ölçütü iyi ayrılmış öbeklere sahip veri set-
lerinde yüksek performans gösterirken, homojen olmayan öbek
içi veri dağılımına veya iç içe geçmiş öbeklere sahip veri
kümelerinde düşük performansa sahip olabilmektedir [6]. Yerel
veri karakteris-tiklerini gösteren ağırlıklandırılmış Delaunay
üçgeni tabanlı CONN benzerliği alternatif benzerlik ölçütü
olarak sunulmuştur [5].

CONN(i, j) = |{v ∈ (Vij ∪ Vji)}| (2)

Vij = {v ∈ Vi : ‖v − wj‖ ≤ ‖v − wk‖∀k �= i} (3)

Vi = {v ∈ M : ‖v − wi‖ ≤ ‖v − wj‖} (4)

Bu yöntemde benzerlik hesabı için her v veri örneğine
en yakın ve ikinci en yakın veri temsilcileri bulunur. Veri
temsilcilerinin ortak alt manifoldlarında bulunan veri örneği
sayısı veri temsilcileri arasındaki benzerliği gösterir.

Alternatif olarak önerilen jeodezik uzaklık tabanlı ben-
zerlik ölçütleri ise herhangi iki veri temsilcisi arasındaki
uzaklık için bir komşuluk çizgesi üzerinden en kısa yolu
hesaplar. Komşuluk çizgesinin veri manifoldunu gösterecek
şekilde oluşturulması önemlidir. CONN ile komşuluk çizgesi
oluşturulduğunda bu çizge yerel veri karakteristiklerini gösterir
ve bu durumda her temsilci için özel bir komşu sayısı belirler.
Bu şekilde komşuluklar üzerinden daha etkin bir jeodezik
uzaklık hesaplar. wi ve wj temsilcileri CONN(i, j) > 0 ise
komşudurlar. CONN üzerinden jeodezik uzaklık (5)’ deki gibi
hesaplanır.

dgeoadj(wi, wj) =
∑

l,m∈SPadj(wi,wj)

dEuc(l,m) (5)

Burada SPadj(wi, wj), CONN’ a göre i ve j arasındaki en
kısa yolda bulunan kenarların kümesidir. İki temsilci arasındaki
uzaklık CONN’ a göre hesaplanabilir ve jeodezik uzaklık (7)
ile elde edilir.

dCONN (wi, wj) = exp

(
− CONN(i, j)

maxy,z CONN(y, z)

)
(6)

dgeoconn(wi, wj) =
∑

l,m∈SPCONN (wi,wj)

dCONN (l,m) (7)

Eşitlik (8)’ deki jeodezik uzaklık ölçütü ise yaklaşık spek-
tral öbeklemede veri temsilcileriyle ortaya çıkan tüm bilgileri
Euclid ve CONN birleşimi ile kullanır.

dgeohyb(wi, wj) =
∑

l,m∈SPadj(wi,wj)

dEuc(l,m)dCONN (l,m)

(8)
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Tablo I: k-ortalama öbekleme yöntemi ve farklı benzerlik ölçütleri için YSÖ yöntemi ile elde edilen doğru öbekleme yüzdeleri
(% ). Her veri kümesi için örnek sayıları, öznitelik boyutları (B) ve sınıf sayıları veri kümesinin altında belirtilmiştir. Ayrıca her
bir veri kümesi için en yüksek başarı kalın fontla ifade edilmiştir

Veri Kümesi k-ortalama YSÖ için Benzerlik Ölçütleri
sEuc CONN sgeoadj sgeoconn sgeohyb

BCWSP
194,33B 63.40 (0.001) 70.07 (2.2) 57.48 (3.7) 70.28 (2.3) 67.71 (3.0) 72.80 (1.7)
2 sınıf

Vertebral
310,6B 67.25 (0.0) 58.10 (3.4) 68.79 (7.2) 59.20 (5.1) 62.89 (5.7) 57.28 (4.9)
2 sınıf

Dermatology
358, 34B 29.51 (0.0) 27.27 (1.1) 37.59 (3.4) 45.06 (3.2) 45.05 (5.3) 45.1 (3.8)

6 sınıf
ILP

579,10B 71.35 (0.0) 68.25 (0.4) 66.75 (3.2) 69.83 (0.4) 65.33 (5.5) 69.84 (0.5 )
2 sınıf

Biodegration
1055, 41B 58.86 (0.0) 59.10 (1.5) 62.65 (1.2) 62.84 (1.2) 62.71 (1.2) 62.87 (1.1)

2 sınıf
SMHG0012
65536,3B 82.31 (0.91) 83.63 (2.83) 82.14 (0.51) 85.13 (3.06) 75.35 (2.25) 87.45 (2.26)

5 sınıf
SMHG0015
65536,3B 50.82 (0.13) 71.35 (4.44) 68.13 (8.17) 72.35 (4.34) 66.41 (4.10) 75.84 (4.59)

6 sınıf
SMHG0019
65536,3B 51.10 (0.19) 70.42 (2.13) 68.72 (10.25) 72.79 (4.30) 68.17 (4.82) 75.20 (3.74)

6 sınıf

IV. DENEY VE SONUÇLAR

Jeodezik tabanlı yaklaşık spektral öbekleme algoritmasının
medikal veriler üzerindeki performansını ölçmek için farklı
özelliklere sahip yapay ve gerçek veri kümeleri kullanılmıştır.
Yapay veri kümeleri The Multimodal Brain Tumor Image
Segmentation Benchmark (BRAST) veri tabanından alınan
farklı özelliklere sahip tümörlü ve ödemli bölge içeren MR
görüntülerinden oluşmaktadır [9]. Öbekleme için T1, post-
Gadolinium T1, ve T2 ağırlıklı görüntüler öznitelik olarak kul-
lanılmıştır. Çeşitli hastalıklarla ilgili olarak yapılan tetkikleri
içeren gerçek veri kümeleri ise (BCWSP, Vertebral, Derma-
tology, ILP, Biodegration) UCI Machine Learning Repository
[10]’ den alınmış olup detaylı bilgi için [10]’ a bakılabilir.

Tablo I’ de veri kümelerinin örnek sayısı, öznitelik boyutu
ve sınıf sayısı gösterilmiştir. YSÖ’ nün ilk aşamasında veri
temsilci sayısı gerçek veri kümeleri için veri örnek sayısının
onda biri olacak şekilde; yapay veri kümeleri içinse veri örnek
sayısının binde biri olacak şekilde alınmış ve her veri kümesi
için nicemleme işlemi 10 kez tekrarlanmış, her veri temsilci
seti YSÖ ikinci aşamasında 5 farklı benzerlik ölçütünün her
birisi için 20 kez öbeklenmiş ve oluşan 200 öbeklemenin orta-
lama başarı değerleri hesaplanmıştır. k-ortalama içinse öbek-
leme işlemi 20 kez tekrarlanmış ve 20 öbeklemenin ortalama
başarısı hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo I’ de gösterilmiştir.

Medikal verilerde hangi öbekleme yaklaşımının kul-
lanılması gerektiğinin analizi için başarı sonuçları değer-
lendirildiğinde, geleneksel k-ortalama öbekleme yönteminin
sekiz veri kümesinin yalnızca birisinde (ILP) en yüksek
başarıya ulaştığı görülmektedir. Yaklaşık spektral öbekleme
yönteminde ise geleneksel Euclid benzerlik ölçütü hiçbir veri
kümesi için en başarılı sonucu elde edemezken, CONN benzer-
lik ölçütü bir veri seti (Vertebral) için en iyi sonucu vermiştir.
Jeodezik tabanlı benzerlik ölçütleri incelendiğinde ise sekiz
veri kümesinin altısında sgeohyb ölçütünün en yüksek başarıya
sahip olduğu görülmüştür.Bunun yanı sıra Euclid benzerlik

ölçütü genel olarak jeodezik tabanlı benzerlik ölçütlerinden
daha düşük başarı göstermiştir.

Şekil 1’ de ödemli bölge içeren 5 öbekli SMHG0012
veri kümesi için öz nitelik olarak kullanılan T1 (a), post-
Gadolinium T1 (b) ve T2 (c) görüntüleri, doğru sınıf etiket-
leri (d) bilgisi, geleneksel Euclid tabanlı YSÖ sonucu (e)
ve jeodezik tabanlı (sgeohyb) YSÖ sonucu (f) gösterilmiştir.
Turkuaz ödemli bölgeyi gösterirken diğer renkler beynin
sağlıklı bölgelerini göstermektedir. Buna göre Euclid tabanlı
YSÖ yaklaşımı ödemli bölgeyi üç öbeğe (turkuaz, mavi, beyaz)
ayırırken jeodezik tabanlı YSÖ yaklaşımı ise ödemli bölgeyi
iki öbeğe (turkuaz ve mavi) ayırmıştır. Bunun yanısıra gerçekte
ödemli olan bölgede sağlıklı (mavi ve beyaz) olarak işaretlenen
bölüm Euclid tabanlı YSÖ’ de jeodezik tabanlı YSÖ ’ye göre
oldukça büyüktür. Şekil 1’ de (g), (h) ve (i)’ de (d), (e) ve (f)
görüntülerinin yakınlaştırılmış hali verilmiştir. Bu görüntüler
incelendiğinde gerçekte sağlıklı olan bölgede ödem olarak
işaretlenen piksel sayısının Euclid tabanlı YSÖ ile yapılan
öbeklemede jeodezik tabanlı YSÖ ile yapılan öbeklemeye göre
daha fazla olduğu görülmektedir. SMHG0012 veri kümesi için
Şekil 1’ de gösterilen Euclid tabanlı YSÖ başarısı % 83.76 iken
jeodezik tabanlı YSÖ başarısı % 90.40 ’tır. Jeodezik tabanlı
YSÖ başarıyı % 6.4 artırmıştır.

V. VARGI

Bu çalışmada, tıbbi alanlardaki teşhis ve tedavi süreç-
lerine destek olmak için jeodezik tabanlı yaklaşık spektral
öbekleme (YSÖ) algoritmasının medikal veriler üzerindeki
etkinliği değerlendirilmiştir. İstatistiksel ve tıbbi görüntüleme
yöntemleriyle elde edilen gerçek ve yapay veri kümeleri üz-
erindeki denemelerde, jeodezik tabanlı yaklaşık spektral öbek-
leme yönteminin genel olarak geleneksel k-ortalama öbekleme
ve Euclid tabanlı yaklaşık spektral öbekleme yöntemlerinden
daha başarılı olduğu görülmüştür. Jeodezik tabanlı benzerlik
ölçütleri kendi aralarında değerlendirildiğinde ise sgeohyb en
başarılı ölçüt olmuştur.
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Şekil 1: Birinci satır: 2B MR beyin görüntüleri (a) T1, (b) post-
Gadolinium T1, (c) T2. İkinci satır: (d) doğru sınıf etiketleri,
(e) Euclid tabanlı YSÖ için öbekleme sonucu, (f) Jeodezik
tabanlı YSÖ için öbekleme sonucu. Üçüncü satır: (g) doğru
sınıf etiketleri yakın plan, (h) Euclid tabanlı YSÖ yakın plan,
(i) Jeodezik tabanlı YSÖ yakın plan
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laşık Spektral Öbeklenmesi için İleri Benzerlik Kriterleri
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