15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla
Tıbbi Görüntüleme 5

2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma
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frequency-domain features. Besides, feature selection is
performed by applying Sequential Forward Feature Selection
(SFS) algorithm on the obtained features. Finally, selected
features are classified in a 2-stage scheme into 3 different
categories (normal, benign, malignant) using linear
discriminant classifier, Fisher’s linear discriminant analysis,
logistic linear classifier, k-nearest neighbor classifier, Naïve
Bayes and decision tree classifiers. The results attained at the
cases, in which feature selection is performed and not, are
compared and it is concluded with approximately 88 %
maximum success rate is accomplished in both cases. This
success rate is achieved using logistic linear classifier when
15 features are selected among 108 features via SFS
algorithm. Analyzing the success performance of all classifiers
in both cases, appropriateness of feature selection is decided
by means of data storage, memory occupation, and
computational time.
Keywords — breast cancer; feature extraction; digital
mammography;computer aided diagnosis.

Özetçe
Bu çalşmada meme kanseri teşhisi yapabilen bir bilgisayar
destekli teşhis sisteminin tasarlanmas amaçlanmş ve
sistemin doğrulanmasnda Image Retrieval in Medical
Applications (IRMA) projesi kapsamnda hazrlanmş
mamografi veritaban kullanlmştr. Bu amaç doğrultusunda,
histogram eşitleme sonras Yerel-Olmayan Ortalama
Filtreleme işlemlerine tabi tutulmuş mamografi imgelerinden
Yerel Konfigürasyon Örüntüsü algoritmas kullanlarak
öznitelik çkartm gerçekleştirilmiştir. Bu özniteliklere ek
olarak, baz istatistiksel ve frekans-düzlemi öznitelikleri ile
vektör uzay genişletilmiştir. Ayrca, elde edilen özniteliklere
Ardşk İleri Yönde Seçim (SFS) algoritmas uygulanarak
öznitelik seçimi gerçekleştirilmiştir. Son olarak, seçilen
öznitelikler, doğrusal ayrtaç snflandrcs, Fisher doğrusal
ayrtaç analizi, lojistik doğrusal snflandrc, k-en yakn
komşu snflandrcs, Naïve Bayes ve karar ağac
snflandrclarnda kullanlarak 2-aşamal bir süreçte 3
farkl kategoriye (normal, iyi huylu kanser, kötü huylu kanser)
ayrlmştr. Öznitelik seçimi yapldğ ve yaplmadğ
durumlarda elde edilen sonuçlar karşlaştrlmş ve her iki
durumda da en yüksek yaklaşk % 88 başar oran ile
snflandrmann gerçekleştirildiği sonucuna varlmştr. Bu
orana, SFS algoritmas yardm ile 108 adet öznitelikten 15
adedi seçildiğinde lojistik doğrusal snflandrcs
kullanlarak ulaşlmştr. Tüm snflandrclarn her iki
durumda başar performanslar incelendiğinde, veri
depolama, hafza işgali ve hesaplama zaman açlarndan
öznitelik seçiminin uygun olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler — meme kanseri; öznitelik çkarm;
saysal mamografi; bilgisayar destekli teşhis.

1. Giriş
Kadn ölümlerinin başlca sebeplerinden olan meme
kanserinin
erken
teşhisi
sayesinde
ölüm
oran
azaltlabilmektedir [1]. Mamografi, meme kanserinin erken
teşhisinde kullanlan en yaygn yöntem olduğu halde, meme
dokusundaki normal bölgeler ile lezyonlu bölgelerin benzer Xşn geçirgenliği ve meme doku yoğunluğu arttkça oluşan
bilgi kayb, radyoloji uzmanlar açsndan teşhis sürecini
zorlaştrmaktadr. Mamografi imgelerinin analiz süresini
ksaltmak, radyologlarn mamogram analizine katk sağlamak
ve insan hatasnn teşhisteki rolünü azaltmak maksatlaryla
Bilgisayar Destekli Teşhis (Computer Aided Diagnosis –
CAD) sistemlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Bu çalşmada, meme kanseri teşhisi yapabilen bir CAD
sistemin tasarlanmas amaçlanmş ve bu sistem Image
Retrieval in Medical Applications (IRMA) projesi kapsamnda
hazrlanmş mamografi veritaban kullanlarak doğrulanmştr.
Bu amaç doğrultusunda, mamografi imgeleri öncelikle,
histogram eşitleme ve akabinde Yerel-Olmayan Ortalama
(Non-Local Means – NLM) filtreleme [2] ön işlemlerine tabi
tutulmuştur. Sonrasnda, Yerel Konfigürasyon Örüntüsü
(Local Configuration Pattern – LCP) algoritmas [3]
kullanlarak öznitelik çkartm gerçekleştirilmiş; oluşturulan

Abstract
In this paper, it is aimed to design a computer aided diagnosis
system for breast cancer diagnosis and a mamogram dataset
prepared during the Image Retrieval in Medical Applications
(IRMA) project is used for the verification of the system. In
accordance with this purpose, feature extraction is realized
using Local Configuration Pattern algorithm on the preprocessed mamogram images by histogram equalization
followed by Non-Local Means Filtering. In addition to these
features, vector space is extended by some statistical and
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öznitelik vektör uzay baz istatistiksel öznitelikler ve
mamogramlarn frekans-düzlemi özniteliklerinin eklenmesi ile
genişletilmiştir. Elde edilen özniteliklerden mamografi
imgelerini en iyi temsil edenlerin belirlenmesi amac ile
Ardşk İleri Yönde Seçim (Sequential Forward Selection SFS) algoritmas [4] kullanlarak öznitelik seçimi
gerçekleştirilmiştir. Son olarak, seçilen öznitelikler Doğrusal
Ayrtaç Snflandrcs (Linear Discriminant Classifier –
LDC), Fisher Doğrusal Ayrtaç Analizi (Fisher’s Linear
Discriminant Analysis – FLDA), Lojistik Doğrusal
Snflandrc (Logistic Linear Classifier – LLC), k-En Yakn
Komşu Snflandrcs (k-Nearest Neighbor Classifier – kNN), Naive Bayes ve Karar Ağac snflandrclar
kullanlarak 2-aşamal bir süreçte snflandrlmştr.
Snflandrma sürecinin 1. aşamasnda, mamografi imgeleri
meme doku tiplerine göre yağl, yağl-glandüler, heterojenyoğun ve çok yoğun olarak snflandrlmştr. İkinci aşamada
ise, doku tipine göre ayrlmş imgeler sağlk durumlarna göre
normal (sağlkl), iyi huylu kanser ve kötü huylu kanser olarak
snflandrlmştr.

belirlenmesi amac ile Ardşk İleri Yönde Seçim (Sequential
Forward Selection - SFS) algoritmas kullanlarak öznitelik
seçimi gerçekleştirilmiştir.
3.1. Yerel Konfigürasyon Örüntüsü (Local Configuration
Pattern - LCP)
LCP, iki boyutlu bir imgenin yerel bölge bilgisi ile piksel
sklklarn harmanlayan bir algoritma kullanarak öznitelik
vektörü oluşturmaktadr [3].
LCP algoritmasnda yerel bölge bilgisi, Yerel İkili Örüntü
(Local Binary Pattern – LBP) algoritmas ile elde
edilmektedir. Herhangi bir I görüntüsünün LBP öznitelik
vektörü, Eş. (1)’te gösterildiği şekilde I görüntüsünün her bir
pikselini, R yarçapl dairesel komşuluğundaki P tane piksel
ile karşlaştrlmas sonucu elde edilmektedir. Eşitlikteki g i
ve g c ifadeleri sras ile, i. komşuluk pikselinin ve
komşuluktaki merkez pikselin yeğinlik değerleri olarak
tanmlanmaktadr.
Burada
u (x )
birim
basamak
fonksiyonudur.

2. Mamografi İmgelerinin Ön İşlenmesi

P -1

∑u (g

LBP (P, R ) =

Mamogram
imgelerinin
incelenmesinde
radyoloji
uzmanlarnn yorumlama sürecini zorlaştran temel olarak iki
sorun bulunmaktadr. Bu sorunlardan ilki, kemik, pektoral kas
gibi diğer dokularn şüpheli bölge üzerindeki düşük kontrastl
piksellerin görülmesini engellemesidir. Bu sorunun aşlmas
için mamografi imgelerine öncelikle histogram eşitleme
uygulanmştr.
Bir diğer sorun ise, görüntüleme srasnda veya etiketleme
sonucu imgelerde gürültü oluşmasdr. Gürültüler, genellikle
imgelerde yüksek frekansl bileşenler olarak ortaya
çktğndan, gürültü giderimi için imgelere bir yumuşatma
filtresinin uygulanmas gerekmektedir. Yumuşatma filtreleri,
yüksek frekans bileşeni olan gürültüyü giderirken yine yüksek
frekans bileşeni olan kenar ve detay bilgilerinin de kaybna
neden olmaktadr. Bu durumda, gürültüyü giderirken detay
bilgisini de koruyabilen adaptif filtrelerin kullanm önem arz
etmektedir. Bu sebeple, imge iyileştirme aşamasnda
histogram eşitlenerek kontrast arttrlmş mamogram
imgelerine Yerel-Olmayan Ortalama Filtresi (Non-Local
Means Filter – NLM) uygulanmştr.
NLM filtresi, herhangi iki pikselin komşuluklarnn
birbirine olan benzerliğine göre pencere boyutunu
değiştirirken, arama penceresinde türevleri dikkate alarak
kenar bilgisini koruyacak ağrlklandrma fonksiyonunu
oluşturmaktadr [2]. NLM filtresi, sadece yeğinlik (intensity)
değerlerini değil komşuluktaki geometrik konfigürasyonlar da
karşlaştrmaktadr. Bu durum, NLM filtresinin, komşuluk
filtrelerine göre daha iyi çalşmasn sağlamaktadr.

i=0

i

- g c ) • 2i

(1)

Dairesel ikili gösterimde en fazla iki bit değişimi olan
örüntüler bir biçimli (uniform) olarak tanmlanmaktadr.
Dönme açsndan bağmsz örüntüler, her bir bitin dairesel
olarak, en büyük değer son eleman olacak şekilde, minimum
değere döndürülmesi ile elde edilmektedir. Bu bilgiler
doğrultusunda, I görüntüsünden LBP algoritmas kullanlarak
elde edilen dönme açsndan bağmsz uniform iki boyutlu ikili
örüntüler Eş. (2) ile hesaplanmaktadr. Eşitlikteki U ifadesi
bir biçimlilik ölçütünü belirtmektedir.
LBP

riu2

(P, R ) =

P -1

∑ u(g
i =0

i

- g c ),

U (LBP (P, R)) ≤2

U (LBP (P, R )) ≤2

P + 1,

(2)

LBP-tabanl yöntemler ile imge gösterimi yeğinlik
değişimlerine karş başar gösterdikleri halde, gri-seviye
yeğinlik değerlerini ikili seviyeye kuantalama aşamasnda
imge görünümü ve piksel ilişkilerini kodlama kapasitesi
azalmaktadr. Bu durumu ortadan kaldrmak amac ile Eş. (3)
kullanlarak komşu piksellerinin ortalamas μ olan her bir
örüntünün yerel varyans hesaplanmaktadr. Sonuç olarak I
görüntüsünün dönme açsndan bağmsz bir biçimli yerel
öznitelikleri ( O ) Eş. (4) ile elde edilmektedir.
1
VAR =
P

3. Öznitelik Çkarm ve Seçimi
Öznitelik vektörlerinin normal ve lezyonlu bölgeleri ne kadar
iyi temsil edebildiği CAD sistemlerinin başarsn doğrudan
etkileyen en önemli unsurdur. Bu yüzden, snf içi değişimi en
az snflar aras değişimi en fazla tutan, en az sayda öznitelik
çkarmak öznitelik çkartmnda esas alnmaktadr. Bu
çalşmada, öznitelik çkartm için Yerel Konfigürasyon
Örüntüsü (Local Configuration Pattern – LCP) algoritmas
kullanlmştr. Bununla birlikte, LCP-tabanl özniteliklere baz
istatistiksel ve frekans-düzlemi özniteliklerinin eklenmesi ile
vektör uzay genişletilmiştir. Ayrca, elde edilen
özniteliklerden mamografi imgelerini en iyi temsil edenlerin

O=

P-1

∑(g

i

- μ )2

(3)

i =0

LBP riu2
VAR

(4)

LBP vektörleri ayn çkmş örüntülerin varyanslarnn da
eşit olmas durumunda, örüntülerden, dokusal özelliklerine
bağl olarak farkl konfigürasyonda olsa da, ayn öznitelik
vektörleri elde edilmektedir. Bu durumu ortadan kaldrmak
amac
ile
örüntülerin
mikroskobik
konfigürasyonu
modellenmektedir. Bu amaçla, öncelikle, komşu piksel

417

15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla
Tıbbi Görüntüleme 5

2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

4. Deneysel Çalşmalar

yeğinlik değerleri ağrlklandrlarak her bir örüntünün merkez
pikselini tanmlayacak doğrusal modeller oluşturulmuştur.
Modelleme hatasn en aza indirgeyen en uygun ağrlk
vektörü ( AL ) en küçük kareler yöntemi ile hesaplanmaktadr.
Ağrlk vektörünü dönme açsndan bağmsz klmak için 1boyutlu Fourier dönüşümü ( H L ) alnmakta ve dönüşümün

4.1. Veritaban

Bu çalşma kapsamnda hazrlanan CAD sisteminin
doğrulanmasnda Image Retrieval in Medical Applications
(IRMA) projesi kapsamnda hazrlanmş mamografi veritaban
kullanlmştr [7]. Bu veritaban Breast Imaging Reporting and
Data System (BI-RADS) tarafndan tanmlanmş tüm meme
doku tiplerine (yağl, yağl-glandüler, heterojen-yoğun, çok
yoğun) ait 233 normal (sağlkl), 233 iyi ve 233 kötü huylu
lezyon içeren mamografi imgesi olmak üzere toplamda 12
snf ve 2796 imge içermektedir. Veritabanndaki imgeler tüm
meme bölgesinden normal ve hastalkl bölgelerin çkartlmş
olduğu imge parçalardr. Veritabannda bulunan her bir snfa
ait birer örnek imge Şekil 1’de gösterilmiştir.

büyüklüğü ( H L ) mikroskobik öznitelik vektörü olarak
hesaplanmaktadr. Sonuç olarak, q tane örüntüye sahip I
imgesinin LCP öznitelik vektörü Eş. (5)’te gösterildiği şekilde
yerel öznitelikler ve mikroskobik öznitelikler birleştirilerek
elde edilmektedir.

LCP =

[ [H ; O ]; [ H ; O ]; " ; [H
0

0

1

1

q -1 ; Oq -1

]]

(5)

Bu şekilde imgeler hem doku özelliklerine hem de piksel
sklklarna göre değerlendirilmekte ve öznitelik vektörü
çkartlmaktadr.
3.2. İstatistiksel Öznitelikler

Doğrudan imgelerden elde edilen istatistiksel özniteliklerin
snflandrma başarsndaki olumlu etkisi bilinmektedir [5].
Ayrca, LCP algoritmasnn da mamografi imgelerinden ayrt
ediciliği yüksek öznitelikler çkarttğ belirtilmiştir [6]. Bu
nedenle, doğrudan imgelerden istatistiksel öznitelikler
çkarmak yerine, LCP öznitelik vektörlerinden enerji,
ortalama, varyans, maksimum, minimum, standart sapma,
çarpklk, basklk, alan-tanmlaycs, ortalama enerji, enerji
varyans ve entropi istatistiksel öznitelikleri elde edilmiştir.
Herhangi bir imgenin alan-tanmlaycs değeri, o imgenin
standart
sapmasnn
ortalamasna
oran
olarak
hesaplanmaktadr.

Şekil 1: IRMA veritabanna ait örnek imgeler.
Bu çalşmada, her bir snfa ait ilk 200 imge alnarak
toplamda 2400 imge kullanlmştr. Bu imgelerin, her snftan
180 adet olmak üzere toplamda 2160 tanesi eğitim
aşamasnda, her snftan kalan 20 tane olmak üzere 240 adedi
test aşamasnda kullanlacak şekilde 10-katlamal (10-fold)
çapraz-doğrulama
(cross-validation)
yöntemi
ile
snflandrlmştr.

3.3. Frekans-Düzlemi Öznitelikleri

Bir mamografi imgesinde kanser teşhisi açsndan önemli bir
öznitelik olan parlaklğn imgedeki değişimleri, en iyi şekilde
imgenin uzamsal frekansnda gözlemlenmektedir. Bu nedenle,
frekans-düzlemi özniteliklerinin mamografi imgelerini daha
iyi temsil edebileceği gerekçesi ile imgeler Daubechies1 (db1)
dalgacğ kullanlarak ikinci seviyede 2-boyutlu ayrk dalgack
dönüşümüne tabi tutulmuştur. İmgelerin enerji değerlerinin
parlaklk değerleri ile doğrudan ilişkili ve parlaklğn da meme
kanseri teşhisinde etkili bir öznitelik olduğu gerekçesi ile
dalgack dönüşümü sonucu elde edilen her bir alt bandn
enerjisi frekans-düzlemi öznitelikleri olarak kullanlmştr.

4.2. Öznitelik Vektörlerinin Oluşturulmas

Öznitelik çkartm için ön işleme tabi tutulmuş imgeler
öncelikle “db1” dalgacğ kullanlarak birinci seviyede 2boyutlu ayrk dalgack dönüşümüne tabi tutulmuştur. Dalgack
dönüşümü sonucu elde edilen her bir alt banda (Alçak/AlçakAA, Alçak/Yüksek-AY, Yüksek/Alçak-YA, Yüksek/YüksekYY) 8-komşuluk, 2 piksel uzaklk parametreleri ile LCP
dönüşümü uygulanarak 81 x 1 boyutlu vektörler elde
edilmiştir. LCP dönüşümünde kullanlan parametreler, çeşitli
değerlerin denenip en başarl sonucu sağlayanlarn seçilmesi
ile belirlenmiştir. Elde edilen vektörlerin 81. boyutundaki
değerler diğer boyutlardaki değerlerden çok büyük olduğu için
81. boyutlar atlmş ve her bir alt banttan elde edilen vektörler
Ergin ve Klnç’n çalşmalarnda [6] kullandklar katsay
kümelerinden en başarl olarak tespit ettikleri {1.4 - 1 - 1 - 0}
katsaylar ile ağrlklandrlarak toplanmştr. Bu süreç
veritabanndaki tüm imgelere uygulanmş ve her bir imgeye ait
80-boyutlu öznitelik vektörleri elde edilmiştir. Öznitelik
vektörlerinin imgeleri temsil edebilirlik kapasitesini
yükseltmek amac ile 80-boyutlu öznitelik vektörlerine 12 tane
istatistiksel ve 16 tane frekans-düzlemi öznitelikleri eklenerek

3.4. Ardşk İleri Yönde Seçim (Sequential Forward
Selection) Algoritmas

Öznitelik seçimi, var olan öznitelik kümesi içerisinden veriyi
en iyi temsil eden özniteliklerin tanmlanan bir ölçüt
fonksiyonuna göre tespitini amaçlamaktadr. SFS algoritmas
sarc (wrapper) seçim yaklaşmlarndan olup “azdan çoğa”
doğru çalşan bir algoritmadr. SFS algoritmasna boş bir
seçim kümesi ile başlanmakta ve her admda ölçüt
fonksiyonunu eniyileyen bir adet öznitelik seçim kümesine
eklenmektedir [4].
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Tablo 1: Snflandrma Sonuçlar

Öznitelik Seçimi Yaplmadğnda
Öznitelik Seçimi Yapldğnda
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Standart Sapma
Standart Sapma
(%)
Öznitelik Says
(%)
80.87
7.48
15
88.20
6.67
LLC
88.69
4.37
16
86.54
5.76
FLDA
41.94
2.21
8
85.29
4.98
k-NN (k=5)
87.37
5.42
12
84.16
8.02
LDC
68.48
5.51
15
78.51
3.71
Naïve Bayes
68.78
2.91
11
67.70
2.43
Karar Ağac
ayrt edici gücü en yüksek bilgiyi taşdğn gözler önüne
vektör uzay 108-boyuta genişletilmiştir.
sermiştir. İstatistikî öznitelikler arasnda en çok seçimi yaplan
Elde edilen özniteliklerden mamografi imgelerini en iyi
diğer öznitelik ise maksimum özniteliğidir. LCP
temsil edenlerin belirlenmesi amac ile SFS algoritmas
vektörlerindeki en büyük değerler piksel değişimlerinin en az
kullanlarak öznitelik seçimi gerçekleştirilmiştir.
olduğu (varyansn en düşük olduğu) durumlarda hesaplanmş
4.3. 2-Aşamal Snflandrma Süreci
olduğu için LCP vektörlerinden çkartlan tüm istatistikî
öznitelikler arasnda maksimum özniteliğinin ayrt edicilik
Bu çalşma kapsamnda hazrlanan CAD sistemi, meme
gücü daha yüksektir. Frekans-düzlemi öznitelikleri
kanseri teşhisini 2-aşamal bir snflandrma sürecinde
incelendiğinde, 1.seviye dönüşümden elde edilen (Alçakgerçekleştirecek şekilde tasarlanmştr. Snflandrma sürecinin
Alçak) band, zaman-düzlemindeki orijinal mamografi
1. aşamasnda mamografi imgeleri meme doku tiplerine göre
imgesine en yakn ve ayn zamanda istenmeyen bilgilerden en
yağl, yağl-glandüler, heterojen-yoğun ve çok yoğun olarak
çok arndrlmş alt band temsil ettiğinden tüm
ayrlmş; ikinci aşamada ise doku tipine göre ayrlmş imgeler,
snflandrclarda ayrt ediciliği ön plana çkmştr.
sağlk durumlarna göre normal, iyi huylu kanser ve kötü
huylu kanser olarak snflandrlmştr.
Teşekkür
108-boyutlu öznitelik vektörlerinin kullanldğ ve
öznitelik seçiminin yapldğ durumlarda 10-katlamal çaprazBu çalşmada kullanlan veritabanna Thomas M. Deserno,
doğrulama yöntemi ile elde edilen ortalama başar oranlar,
Department of Medical Informatics, Division of Image and
katlamalara ait standart sapma değerleri ve öznitelik seçimi
Data Management, Aachen, Almanya, izni ile erişilmiştir.
sonucunda snflandrclarn kullandğ ortalama öznitelik
saylar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Snflandrclar

6. Kaynakça

5. Sonuçlar

[1]

Yaplan çalşmada öznitelik seçimi yapldğ durumlarda,
LLC, k-NN ve Naïve Bayes snflandrclarnn tanma
performansnn belirgin olarak arttğ, Karar Ağac, FLDA ve
LDC snflandrclarnn ise başar oranlarnn ortalama % 2
orannda düştüğü tespit edilmiştir. Bu sonucun meme kanseri
teşhisinin yürütüldüğü bilgisayarlarda daha az miktarda
verinin depolanmas, daha düşük boyutta hafza işgali ve bu
sayede daha ksa hesaplama zaman kazanmlarn sağlamas
nedeni ile meme kanseri teşhisinde öznitelik seçimi
yaplmasnn uygun olduğu görülmüştür. Öznitelik seçimi
gerçekleştirildiğinde, meme kanseri teşhisi en yüksek %88.20
başar oran ile LLC snflandrcs kullanlarak
gerçekleştirilmiştir.
SFS algoritmas sonucunda seçilen öznitelikler
incelendiğinde, tüm snflandrclar için genel olarak LCPtabanl
özniteliklerinin
yannda
frekans-düzlemi
özniteliklerinin seçildiği tespit edilmiştir. Toplam 16 adet
frekans-düzlemi özniteliği arasndan 4 adedi (AAAA, AYAA,
AYAY ve YAYA) öznitelik seçim süreci sonucu ayrt ediciliği
en yüksek öznitelikler olarak bulunmuştur. Buradaki
ksaltmalar içerisinden örneğin AYAA, 2-seviyeli 2-boyutlu
ayrk dalgack dönüşümünden elde edilen (Alçak-Yüksek)–
(Alçak-Alçak) alt bandnn enerji değerini ifade etmektedir.
Toplam 12 adet istatistiksel öznitelik arasndan ortalama,
maksimum ve çarpklk özniteliklerinin snflandrc
başarmna en iyi katky sağladklar görülmüştür.
Snflandrc temelinde bir inceleme yapldğnda, tüm
snflandrclarn ortalama özniteliğinin seçimi neticesinde
başarl olduğu görülmüştür. Bu durum ortalama istatistiğinin
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