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Özetçe—Günümüzde meme kanserine ait kitlelerin 
tespitinde X Ray mamografi  radyologlar tarafndan yaygn 
olarak kullanlmaktadr. Bu görüntülerin 
yorumlanmasnda hekim tarafndan kullanlan bilgisayar 
destekli sistemler hekimlerin kitle tespitine ait 
başarmlarlarn artrmaktadr. Temelde görüntü işleme 
ve snflandrma bölümlerinden oluşan bilgisayar destekli 
tespit sistemleri üzerinde çalşmalar halen devam 
etmektedir. Kitle snflandrmasnda  farkl yapda yapay 
sinir ağlar ve destek vektör makinesi gibi yöntemler yaygn 
olarak kullanlmaktadr. Önceki bir çalşmamzda açk 
erişime sahip MIAS veri tabanndan alnan kitle içeren ve 
içermeyen mamogram görüntüler üzerinde görüntü işleme 
teknikleri ve istatistiksel analiz kullanlarak ikinci 
dereceden üç doku özniteliği ve bu özniteliklere ait istatistik 
değerler elde edilmiş, öznitelik ve istatistik değerler ile 
Matlab fuzzy toolbox kullanlarak tip-1 bulank çkarm 
sistemi tasarlanmştr. Bu çalşmamzda tip-1 sistem için 
kullanlan her bir öznitelik veri grubu üzerinde istatistiksel 
yöntem kullanlarak veri gruplarnn standart sapma 
değerleri hesaplanmştr. Bu değerler tip-2 sistemin 
belirsizliğin ayak izi parametresi olarak kullanlmştr. Bu 
veri grubu ve veri gruplarna ait histogram grafikleri ile 
tip-2 bulank çkarm sisteminin her bir parças ayr ayr 
yazlmsal olarak gerçekleştirilmiştir.   Tasarladğmz tip-
2 bulank çkarm sisteminin testi gerçekleştirilmiş ve tip-1 
sisteme göre daha başarl bir sonuç üretmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler —meme kanseri; mamogram; tip-2 

bulank çkarm sistemi. 

 

Abstract— Nowadays the detection of cancer of the 
breast mass X-ray mammography is widely used by 
radiologists. This computer-aided system images used by 
physicians in the interpretation raises the accomplishments 
of physicians identified masses. Work on computer-aided 
detection systems consisting of basic image processing and 
classification section is still in progress. Different methods 
such as artificial neural networks and support vector 
machine structure is widely used in mass classification. 
Previous work in our open access has MIAS containing 
mass from the database and free mammogram images on 
image processing techniques and three texture attribute in 
the second degree by using statistical analysis and derived 
value statistics of these attributes, attributes, and type-1 
fuzzy using Matlab fuzzy toolbox with statistical values 
inference system is designed. In this study, the standard 
deviation of the data set using a statistical method on each 
attribute data set used for type-1 system is calculated. These 
values are used as the footprint of the uncertainty of the 
type-2 system parameters. These data sets and data sets 
related to each piece of histogram chart with type-2 fuzzy 
inference system was conducted as separate software. We 
have tested our system type-2 fuzzy inference system has 
produced more successful than type-1 fuzzy inference 
system. 

Keywords — breast cancer; mammogram;Type-2 fuzzy 
inference system. 
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I. GİRİŞ 
 Dünyada  kadnlar arasnda en fazla ölüme neden 

kanser türü meme kanseridir [1]. Meme bölgesinde  
lezyon içeren alanlar  kitle olarak isimlendirilir [2]. 
Hastalğn tespitinde  uzman hekimlerin baş vurduklar 
öncelikli yöntem, meme bölgesine ait medikal 
görüntülerin incelenmesidir. Hekimlerin inceledikleri bu 
görüntüler X-Ray mamografi ve ultrasonografi olarak 
isimlendirilen iki temel tekniğe dayanr [3,4]. Radyolojik 
görüntülerin yorumlanmasnda uzman hekime yardmc 
olacak bilgisayar yardmyla tespit (Computer Aided 
Diagnostic-CAD) sistemleri üzerinde pek çok çalşma 
gerçekleştirilmiş ve bu sistemler hastalğn 
tanmlanmasnda hekime artan bir başar oran 
sağlamştr [5,6]. Bulank çkarm sistemi mamogram 
görüntülerin yorumlanmas için geliştirilen CAD 
sistemlerinde kullanlan bir tekniktir [7-9]. Önceki bir 
çalşmamzda açk erişime sahip MIAS veri tabanndan 
alnan kitle içeren ve içermeyen mamogram görüntüler 
üzerinde görüntü işleme teknikleri ve istatistiksel analiz 
kullanlarak ikinci dereceden üç öznitelik elde edilmiş ve 
bu öznitelikler ile Matlab fuzzy toolbox kullanlarak tip-
1 bulank çkarm sistemi tasarlanmştr. Bu 
çalşmamzda tip-1 sistem için kullanlan her bir 
öznitelik veri grubu üzerinde istatistiksel yöntem 
kullanlarak veri gruplarnn standart sapma değerleri 
hesaplanmştr [10]. Tip-1 çalşmamzda kullanlan veri 
gruplarna ait minimum, ortalama, maksimum değerlere 
standart sapma parametresi eklenerek yeni bir veri grubu 
oluşturulmuştur. Bu veri grubu ve veri gruplarna ait 
histogram grafikleri ile tip-2 bulank çkarm sisteminin 
her bir parças, Matlab platformunun tip-2 bulank 
çkarm sistemleri için henüz ticari bir toolbox’a sahip 
olmadğndan dolay ayr ayr yazlmsal olarak 
gerçekleştirilmiştir.  

II. MATERYAL VE METOD 
MIAS veri tabanndan alnan 206 mamogram 

görüntüsünden görüntü işleme teknikleri ile önceki 
çalşmamzda elde edilen doku özniteliklerinden oluşan 
veri gruplar ve Matlab yazlm platformu, kullandğmz 
materyallerdir.İstatistiksel veri analizi ve tip-2 bulank 
çkarm sistemi ise uyguladğmz metodlardr. 

A. Doku Öznitelikleri 
Doku piksel yoğunluğunun istatistiksel 

özniteliklerinin bir kümesidir. Gri seviye eş oluşum 
matrisleri kullanlarak  hesaplanabilir.  Bu  matris ikinci 
dereceden bileşik durum olasalk yoğunluk 
fonksiyonunun P(i, j | d, θ ) tahminine dayanr.   Bu 
matris pikseller arasndaki uzaklk d ve aç θ iken gri 
seviyesi i’den gri seviyesi j’ye geçme olaslğn gösterir 
[11]. Denklem  (1), (2) ve (3) de  enerji, kontrast ve 
homojenlik olmak üzere üç doku özniteliği verilmiştir.
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B. Tip-2 bulank çkarm sistemi 

Bulank sistemler girişe karşlk çkştan oluşan 
sistemlerdir ve uzmanlar tarafndan sağlanan veya 
numerik verilerden çkarlan kurallar sistemin temelini 
oluşturur. Ana özelliği belirsizlikleri modelleme 
yeteneği olan tip-2 bulank küme kavramn 1975 ylnda 
Zadeh tantmştr. 1976 ylnda Mizumoto ve Tanaka tip-
2 bulank kümeler ve üyelik fonksiyonlar üzerine 
çalşmalar yapmşlardr. 1977 ylnda Niemien bulank 
kümelerin cebirsel yapsn detaylaryla sunmuştur. 
Devam eden yllarda tip-2 bulank kümelerle ilgili 
çalşmalara rastlanmamştr. 90’larn sonunda tip-2 
bulank mantk Karnik ve Mendel’in çalşmalaryla 
tekrar ilerlemeye başlamştr.  Bu çalşmalarda tip-2 
bulank çkarm sisteminin durulaştrma ve tip azaltma 
işlemlerini içeren teorisi sunulmuştur. 2000 ylnda 
Liang ve Mendel interval tip-2 bulank çkarm sistemi 
yapsn geliştirmişlerdir. Bu yapnn temel sorunu tip 
azaltma işlemi hesaplama işleminin güçlüğü olmuştur. 
Bu sorunu çözmek için Wu ve Mendel belirsizlik snrlar 
metodunu geliştirmişlerdir. Tip-1 bulank küme üyelik 
derecesi keskin bir say ile ifade edilirken tip-2 bulank 
kümenin üyelik fonksiyonu belirsizliğin ayak izi (FOU) 
ile ifade edilir. FOU üst ve alt Tip-1 üyelik fonksiyonu 
ile snrlandrlr ( ) ( )A Ax xμ μ    [12].  

( )A xμ   :    Alt üyelik fonksiyonunu 

( )A xμ   :    Üst üyelik fonksiyonunu 
x             :     Bulank çkarm sistemi giriş parametresini 
A  :    Bulank küme’yi ifade etmektedir. 

 
Alt ve üst üyelik fonksiyonlarnn birleşimini olarak 

ifade edilen FOU’ya ait matematiksel ifade, (4) ile 
verilmektedir [13]. 

 
( ) ( ), ( ) / (4)A A

x X
FOU A x x A xU μ μ

∀ ∈

 =    

tip bulank kümeler tamam kesin olan üyelik 
fonksiyonlar ile 2. tip bulank kümeler ise kendileri 
bulank olan üyelik fonksiyonlar ile 
tanmlanmaktadrlar. Bulank mantk sistemlerinde en 
az bir adet 2. tip bulank küme tanmlanyorsa, 2. tip 
bulank mantk sistemleri olarak isimlendirilir. Bu 
sistemler ölçüm ve kural belirsizliğini kavramada 
kullanlrlar [13]. Şekil 1 ile tip-2 bulank çkarm 
sistemine ait blok diyagram ile verilmiştir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Tip-2 bulank çkarm sistemi blok diyagram 
 

C. Bulanklaştrc 

Bu aşamada bulank parametre için üyelik 
fonksiyonu kullanlarak üyelik değerleri üretilir. Tip-1 
sistemlerde her bir parametre için üyelik değeri [0 1] 
aralğnda keskin (crips) değerler iken Tip-2 sistemlerde 
üyelik değeri [0 1] aralğnda bulank kümelerdir. En çok 
kullanlan Tip-2 üyelik fonksiyonlarndan biri şekil 2 ile 
verilen bizimde çalşmamzda kullandğmz üçgen 
(triangular) üyelik fonksiyonudur [13] ve matematiksel 
ifadesi (5) ve (6) ile verilmiştir. 
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Şekil 2. Tip-2 üçgen üyelik fonksiyonu 
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Burada, a1, a2, m üst üyelik fonksiyonuna ait 
parametreleri, b1,b2,m alt üyelik fonksiyonuna ait 
parametreleri, x1 giriş parametresini, c1 giriş 
parametresine göre alt üyelik fonksiyonundan elde edilen 
bulank değeri ve c1 ise üst üyelik fonksiyonundan elde 
edilen değeri ifade eder. a1-b1, b2-a2 aras FOU 
bölgesidir. 

D. Kurallar 
Mamdani modeli olarak bilinen IF-THEN yaps 

bulank sistemlerde en çok kullanlan algoritmadr ve 
matematiksel ifadesi (7) ile verilmiştir. µRi(x,y), x ve y 
girişlerine göre i kuralnn üyelik derecesidir. µAi(x) ve 
µBi(x) srasyla x ve y girişlerinin üyelik derecesidir min 
(and)  ve max (or) operatörlerini belirtir. n ise kural 
saysdr [14].  

( )( , ) ( ) , (y) , 1, 2,...,Ri Ai Bix y I x i nμ μ μ= =  
E. Bulank çkarm 

Bulank ilişkilerde bulank çkşn elde edilmesinde 
kullanlan en yaygn yöntem max-min yöntemidir, 
matematiksel ifadesi (8) ile verilmiştir. Burada µCk, µAk, 
µBk srasyla k kural, x ve y girişleri için Z çkşnn 
üyelik fonksiyonlardr. Alt ve üst üyelik fonksiyonlar 
için ayr ayr hesaplanr [15]. 

( ) ( )( ) max min ( ) , (y)

1,2,...,
C k Ak BkZ input x input

K r

μ μ μ =    
=  

F. Tip azaltma 
Tip azaltma işlemi tip-2 bulank kümeyi tip-1 bulank 
kümeye dönüştürme işlemidir [1]. Çalşmamzda 
kullandğmz kütle merkezi tip azaltma işlemi çkştaki 
tip-1 bulank kümeleri maksimum kullanarak birleştirir 
ve kütle merkezini bulur.µB(y) üyelik fonksiyonunu 
kullanlarak  kütle merkezi tip azaltma hesaplanmas (9) 
ile verilmiştir. Alt ve üst üyelik fonksiyonlarna ait 
değerler yl ve yr olarak ifade edilir. 
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G. Durulaştrma 
Keskin çkşlar elde etmek için tip azaltma işleminden 
sonra  kümenin durulaştrlmas gerekir .durulaştrma 
işlemine ait matematiksel ifade (10)  ile verilmiştir. y 
keskin çkş ifade eder. 

2
l ry y

y
+

=  

 

III. SİSTEM TASARIMI 
Tasarladğmz tip-2 bulank çkarm sisteminin üyelik 

fonksiyonlar verilerin histogram (frekans dağlm) 
grafikleri dikkate alnarak üçgen yapda belirlenmiştir. 
Ayn zamanda sistemin giriş parametrelerini oluşturan 
kontrast, enerji ve homojenlik öznitelik veri gruplarnn 
standart sapmalar ayr ayr hesaplanmştr. Her bir veri 
grubuna ait bu değerler tip-2 üyelik fonksiyonlarnn 
FOU bölgelerinin oluşturulmasnda kullanlmştr. Tip-1 
de kullandğmz istatistiksel veri grubuna standart 
sapmalar eklenerek, her bir girişe ait tip-2 üyelik 
fonksiyonlar tasarlanmştr. Parametreler tablo 1 ile 
verilmiştir. Tasarlanan bulank çkarm sistemi iki kurala 
sahiptir. Karşlaştrmann doğruluğu açsndan tip-2 
tasarmna tip-1’deki yapdan farkl bir kural 
eklenmemiştir. Durum parametresi çkş üyelik 
fonksiyonunu ifade eder ve üçgen yapdadr. Bu 
fonksiyonlar kitle olup olmadğna bağl olarak “var” ve 
“yok ” şeklinde isimlendirilmiştir. var değişkeni için [0 
5], yok değişkeni için [5 10] değer aralğ çkşn saysal 
olarak derecelendirilmesinde kullanlmş saylardr. 
Tasarladğmz bulank çkarm sisteminde durum 
değişkeni 0 ile 5 arasnda değer alyorsa bu kitlenin 
varlğn, 5 ile 10 arasnda değer alrsa kitle tespit 
edilmediğini belirtir. 
If (kontrast is düşük) and (homogeneity is kh) and (enerji 
is ke) then (durum is var)  
2. If (enerji is se) then (durum is yok)  

Tip-1 sistemin hatal kitle tespit yaptğ tek görüntü 
Mdb193 isimli kitle içeren görüntüdür. Tip-1 sistemi  
özniteliklerden oluşan giriş parametre değerlerine göre  
[0.0956  0.9522 0.4917] 5.29 çkş değerini üretmiştir. 
Ayn görüntü için tip-2 olarak tasarladğmz sistem 5.24 
çkş değerini üretmiştir. [0 5] aralğ kitleyi ifade 
etmektedir ve tip-2 sistemi 5 değerine daha yakn bir 
sonuç üretmiştir. 
 
SINIF İSTATİSTİK Kontrast Homojenlik Enerji 

KİTLE 
Minimum 0,0037 0,8401 0,1722 

Ortalama 0,0490 0,9982 0.8200 

Maksimum 0,3199 0,9755 0,9927 

NORMAL 
Minimum 0,0331 0,8382 0,1758

Ortalama 0,2189 0,8912 0,3439

Maksimum 0,3603 0,9835 0,9355 
TÜM Standart sapma 0,0884 0,0437 0,2527 

Tablo 1. Parametrelere ait tablo 
 
 
 
 
 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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IV. SİSTEM BAŞARIMI VE YORUM 
 
 Tasarladğmz sistem duyarllk özgüllük 
testlerinden geçirilerek srasyla %98 ve %99 değerleri 
elde edilmiştir. Bu değerler tip-1 sistemle ayndr. Fakat 
tip-2 sistemde derecelendirmedeki hata orannn azaldğ 
tespit edilmiştir.  
 Elde ettiğimiz bu sonuçlara bağl olarak mamogram 
görüntülerden kitle tespit amacyla geliştirilecek CAD 
sistemlerinde tip-1 yerine tip-2 bulank çkarm 
sisteminin kullanlmas daha uygun olabilir. 
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