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Özetçe—Bu çalşmada histopatolojik görüntüler üzerinde 
hücre bölütlemesi gerçekleştirmek için çoklu örnekli öğrenme 
(ÇÖÖ) paradigmas uygulanmştr. Bu kapsamda, çoklu örnekli 
öğrenme problemlerine uyarlanmş destek vektör makineleri ile 
snflandrclar kurulmuş ve test aşamasnda test görüntüleri 
piksel seviyesinde taranarak snflandrlmş ve ön bölütleme 
görüntüleri elde edilmiştir. Son işlem admnda, ön bölütleme 
sonuçlarn iyileştirmek için Markov rastgele alanlar (MRA) 
yöntemi uygulanmştr. Çalşma sonunda, çoklu örnekli öğrenme 
tabanl destek vektör makinelerinin sonuç performanslar 
geleneksel destek vektör makineleri snflandrcsnn sonuçlar 
ile karşlaştrmal olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler — Histopatoloji görüntüler; çoklu örnekli 
öğrenme; hücre bölütleme; Markov rastgele alanlar. 

Abstract— In this study, in order to perform cell segmentation 
on histopathological images, multiple instance learning (MIL) 
paradigm is applied. In this context, support vector machines 
adapted to multiple instance learning problems are utilized in the 
classification modelling. Then, during the test phase, the test 
images are scanned and classified at pixel level separately and pre-
segmentation images are obtained. In the post processing step, the 
Markov random fields (MRA) method is applied to improve the 
pre-segmentation results. In the conclusion, the classification 
performances of multiple instance based support vector machines 
and the conventional support vector machines are given 
comparatively. 

Keywords — Histopathological images; multiple instance 
learning; cell segmentation; markov random fields. 

I. GİRİŞ  
Patolojinin bir alt dal olan histopatoloji, hastalkl doku 

numuneleri üzerinde tbbi incelemelerin yapldğ bir bilim 
daldr. Bu kapsamda yaplan incelemelerde; patolog olarak 
bilinin uzmanlar, biyolojik numuneler üzerinde analizler 
yapmaktadr. Bu çalşmalar, geçmişte yaşanan teknolojik 
yetersizlikten dolay sadece mikroskobik gözlemleri 
içermektedir [1]. 

Son yllarda görüntüleme sistemleri üzerinde yaşanan 
gelişmeler sayesinde yüksek kalitede saysal tarayclar 

geliştirilmiştir ve bu gelişmeye paralel olarak cam slaytlar 
üzerindeki biyolojik numunenin görüntüsünü saysal görüntüye 
dönüştürmek mümkün olmuştur. Biyolojik verinin saysal 
ortama aktarlmasnn ardndan; tbbi incelemelerde ikinci 
değerlendirici rolünde bilim insanlarna yardmc olabilecek 
bilgisayar teknolojili teşhis sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
ihtiyac karşlamak için bilgisayar destekli teşhis (BDT) 
sistemleri geliştirilmiştir. BDT sistemlerinin uygulama 
alanlarndan bir tanesi de histopatolojik incelemelerdir. Bu 
sistemler; genel hatlar ile histopatolojik görüntüler üzerinde 
hücre seviyesinde analiz yaparak patologlara yardmc 
olabilecek bilgi sağlamaktadr. Bu tür bir BDT sisteminin en 
temel adm histopatolojik görüntülerde hücrelerin bölütlenmesi 
yani diğer nesnelerden ayrştrlmasdr. Bu adm bir BDT 
sisteminin nihai başarmn doğrudan etkilediği için hücre/hücre 
çekirdeği bölütleme üzerinde birçok araştrma yaplmaktadr 
[2].  

Bu çalşma kapsamnda; yaplarnda doğal olarak belirsizlik 
bulunduran problemlerin çözümünde önem kazanan Çoklu 
Örnekli Öğrenme (ÇÖÖ) paradigmas, histopatolojik 
görüntülerde hücre bölütleme için uygulanmştr. Bu 
doğrultuda, bölütleme gerçeklemek için ÇÖÖ problemlerine 
uyarlanan destek vektör makineleri (DVM) algoritmalar ile 
snflandrclar kurulmuştur ve test görüntüleri piksel 
seviyesinde snflandrlarak ön bölütleme görüntüleri elde 
edilmiştir. Son işlem admnda, bölütleme başarmn 
iyileştirmek amacyla Markov Rastgele Alanlar (MRA) yöntemi 
uygulanmştr. Ayrca, çoklu örnek tabanl DVM 
snflandrclarnn sonuçlar ile geleneksel DVM 
snflandrcsnn sonuçlar karşlaştrlmştr.  

II. ÇOKLU ÖRNEKLİ ÖĞRENME (ÇÖÖ) 
Geleneksel gözetimli öğrenme paradigmasnda öğrenme 

modeli örnek-etiket ikilileri ilişkilendirilerek gerçekleştirilir. Bu 
nedenle gözetimli öğrenme yaklaşmnda her bir örnek bireysel 
olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşmda, bireysel 
örneklerin etiketlenmesiyle elde edilen veri kümesi ile bir 
öğrenme modeli kurulduktan sonra yeni örnekler için etiket 
bilgisi tahmin edilmek istenir. Fakat baz problemlerde bireysel 
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olarak örnekler ile etiketleri ilişkilendirmek zordur çünkü bu tür 
problemler örnek-etiket ilişkilendirmesi noktasnda 
belirsizlikler bulundurur. Bu zorluğu aşmak için çoklu örnekli 
öğrenme (ÇÖÖ) paradigmas önerilmiştir. ÇÖÖ yaklaşmnda; 
örnekleri bireysel olarak ele almak yerine, örnekler torba (bag) 
olarak bilinen gruplar halinde düzenlenerek işlenir [2]. ÇÖÖ 
paradigmasnda torbalarn oluşturulmas ve torbalara etiket 
atamas yapabilmek için belirli kurallara ihtiyaç duyulmaktadr. 
Bu kurallar ÇÖÖ varsaymlar olarak bilinir. Örneğin en temel 
varsaym olan standart ÇÖÖ varsaymna göre; bir torba en az 
bir tane pozitif örnek bulunduruyor ise pozitif etiket ile 
etiketlenirken, tamamen negatif örneklerden oluşan torbalara 
negatif etiket atanr. Bu varsaym formüle etmek gerekirse; ikili 
bir snflandrma problemi için �	 = 	 �	f�, f�, f�, … , f�} öznitelik 
vektörünü; �, �’in etiketini göstersin. �� = ���, ��, … , ��}, �� 
öznitelik vektörleri ile oluşturulan bir ÇÖÖ torbasn simgelesin. 
Standart varsayma göre �� torbasnn etiketi ��, aşağda verilen 
Eşitlik (1) ile hesaplanabilir: 

�� = 	 �1, eğer	∃y�: y� = 1
0, eğer	∀y�: y� = 0																							(1) 

ÇÖÖ problemlerini çözmek için birçok algoritma 
geliştirilmiştir. Bu algoritmalardan en fazla kullanlanlar; DD 
[3], EMDD [4], citation-kNN [5], MIL-Boost [6], mi-SVM ve 
MI-SVM [7] algoritmalardr. 

III. YÖNTEM 
Bu çalşmada, UCSB Bio-image Informatics Center üzerinde 

araştrmaclarn hizmetine sunulan ve Yale üniversitesinde 
David Rimm Laboratuvarnda elde edilmiş histopatoloji 
görüntüleri kullanlmştr [8]. İlk olarak; eğitim için belirlenen 
görüntülerden örnekler alnarak eğitim veri kümesi 
oluşturulmuştur. Bunun için 38 adet eğitim görüntüsünün her 
birinden 50 tane hücre içlerinden, 150 tane hücre dş 
piksellerden eğitim örnekleri alnarak öznitelik vektörleri elde 
edilmiş ve her bir öznitelik vektörü etiketlenmiştir. Daha sonra, 
elde edilen eğitim veri kümesi üzerinden çoklu örnek tabanl 
DVM algoritmalar ile snflandrclar kurulmuştur. Test 
aşamasnda, 20 tane test görüntüsünün her biri piksel 
seviyesinde taranarak snflandrlmş ve ön bölütleme 
görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen ön bölütleme 
görüntülerine; çok küçük parçacklar yok etmek ve hücre 
içlerinde kalan boşluklar doldurmak için morfolojik 
operatörler uygulanmştr. Son olarak; Markov Rastgele 
Alanlar (MRA) yöntemi son iyileştirme adm olarak 
uygulanarak ön bölütleme sonuçlar iyileştirilmiştir. Bu 
çalşmada kullanlan histopatoloji görüntülerine ait örnekler 
Şekil 1’de verilmiştir: 

 

  
Şekil 1. Örnek histopatolojik görüntüler 

A. Veri Kümesi ve Öznitelik Çkartma 
Kullanlan veri kümesi [8], 26 tanesi iyi huylu, 32 tanesi kötü 

huylu olmak üzere 58 tane histopatoloji görüntüsünden 
oluşmaktadr. Çalşma kapsamnda, snflandrclarn kurulmas 
için eğitim veri kümesi oluşturma admnda, eğitim için seçilen 
piksellerin RGB renk uzayndaki yoğunluk değerleri ve dokusal 
öznitelikleri çkartlmştr. Dokusal öznitelikler, örnek piksel 
merkez piksel olacak şekilde, örnek pikselin 5×5 koşuluğuna 
bakarak çkartlan yönlü gradyanlarn histogram (HOG) 
tanmlaycsdr [9]. 

B. Destek Vektör Makineleri (DVM) 
DVM, bir gözetimli makine öğrenmesi yaklaşmdr. DVM 

yaklaşmnda hedef, örnekleri snflandrabilen bir hiper düzlem 
bulmaktr. Bundan dolay; bu yaklaşmda dikkate alnmas 
gereken en önemli nokta en uygun hiper düzlemi bulmaktr. En 
uygun hiper düzlemi bulmak için DVM yaklaşmda benimsenen 
bir kural vardr: Hiper düzlem ile hiper düzleme en yakn 
örnekler arasndaki mesafe (marjin olarak tanmlanr) 
maksimum olmaldr.  

DVM snflandrcsnn formülünü vermek için �	hiper 
düzlem normali ve � offset değeri olsun. DVM snflandrcs, 
�, �	 = 	 ��, �} eşitliği ile temsil edilsin. Maksimum marjinli 
hiper düzlemi veren eşitlik aşağdaki gibi verilebilir: 

min�,�,� 			
1
2 ‖�‖�

� � �� ���
																											(2) 

����	��	��(�� �� � �) � 1 �	��						 
Esnek marjin tanmna göre; her bir �� örneği için �� ile 

simgelenen bir değer ve bütçe parametresi olarak bilinen bir C 
parametresi tanmlanr. �� değeri, �� örneğinin hiper düzleme 
göre bulanabileceği konumu belirleyen serbestlik değeridir. Bu 
değer sfr ise ��, marjinin doğru tarafnda bulunurken; sfrdan 
büyük ise marjinin yanlş tarafnda bulunabilir. Serbestlik değeri 
birden büyük olduğunda ise �� örneği, hiper düzleme göre yanlş 
tarafta bulunabilir. C parametresi ise; her bir �� serbestlik 
değerinin marjin hassasiyetini hangi oranda belirleyeceğinin 
ölçüsüdür.  

C. Çoklu Örnek Tabanl Destek Vektör Makineleri 
DVM yaklaşm ÇÖÖ paradigmasna uyarlanrken özel bir 

marjin tanm yaplmaldr. Standart varsaym altnda bir negatif 
torba tamamen negatif örneklerden oluştuğu için negatif torbalar 
için marjin tanm geleneksel tekil öğrenme yaklaşmndaki 
marjin tanm ile ayndr. Ancak, pozitif torbalar hem negatif 
hem de pozitif örnekler bulundurduğu için pozitif torbalara özel 
bir marjin tanm yaplmaldr. ÇÖÖ marjinini tanmlamak için 
araştrmaclar tarafndan çeşitli yöntemler geliştirilmiştir [7, 10]. 
Bu yöntemler arasnda, referans [7] yazarlar tarafndan önerilen 
yaklaşmlar bu bölümde anlatlacaktr. 

1) Torba Marjinli Destek Vektör Makineleri 

Referans [7]’de önerilen yaklaşmlardan bir tanesi torba 
marjini yaklaşmdr. Yazarlara göre; pozitif etiketli bir torba 
için marjin, hiper düzlem ve torba örnekleri arasndaki 
maksimum mesafedir. Bu yaklaşma göre maksimum marjine 
sahip hiper düzlem formülü aşağdaki gibi verilebilir: 
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min�,�,� 			
1
2 ‖�‖�

� � �� ξ����
																																											(3) 

����	��	��� ��� � �� � 	�1 �	��� , ∀�|�� = 0 
max���� ��� � �� 	≥ 1 �	���, ∀�|	�� = 1		 

 
Bu eşitliğin çözümünü kolaylaştrmak için yazarlar, bütün 

torbalar için bir �(�) değeri tanmlamştr ve bu sayede 
yukardaki eşitlik (3) aşağda verilen eşitlik (4)’e 
dönüştürülmüştür: 

min�(�) min�,�,� 			
1
2 ‖�‖�

� � �� ξ����
																																		(4) 

�y��	�i	��� x�� � �� 	� 	�1 �	ξ��, ∀�|y� = 0			 
��� x��(�) � �� 	≥ 	1 �	ξ��, ∀�|y� = 1 

ξ�� 	≥ 0 
 

Buradaki �(�) değişkenin tanmlanma sebebi her bir torbada 
bulunan “en pozitif” örneği tespit etmektir. Bu yaklaşmda, 
pozitif torbalarda bulunan “uzman” olarak bilinen “en pozitif” 
örnekler marjin tanmnda dikkate alnrken, diğer örneklerin 
(negatif örnekler ve “uzman” olmayan pozitif örnekler) marjin 
tanmnda bir etkileri bulunmamaktadr. Referans [7] yazarlar 
bu yaklaşm “MI-SVM” yöntemi olarak tanmlamşlardr.  

 
2) Örnek Marjinli Destek Vektör Makineleri 

Referans [7] kapsamnda önerilen diğer bir majin tanm 
“mi-SVM” olarak isimlendirilmiştir. Bu yaklaşma göre; ÇÖÖ 
paradigmasnda örneklerin bilinmeyen bireysel etiketleri tespit 
edilebilirse, ÇÖÖ problemi standart tekil örnekli öğrenme 
problemine dönüşür. Bu sayede, marjin tanm standart 
gözetimli öğrenme paradigmasndaki gibi yaplabilir.	y�, ��torba 
etiketi; y��, �� torbann ��örneğinin etiketi olmak üzere; bu 
yaklaşmda maksimum marjinli hiper düzlem formülü aşağdaki 
gibidir: 

min��� min�,�,� 			
1
2 ‖�‖�

� � �� ξ����
																													(5) 

�y��	�i	��� = 0, ∀�|y� = 0			 
���� 	≥ 1
�

, ∀�|y� = 1 

���� ��� x�� � �� 	≥ 	1 �	ξ�� 
ξ�� 	≥ 0 

D. Markov Rastgele Alanlar (MRA) 
MRA; görüntü işleme çalşmalarnda esnek bir görüntü 

modeli oluşturmak için kullanlan bir yöntemdir. Görüntü 
modeli elde etmekten kast, bir görüntünün yoğunluk dağlm 
açsndan temsil edilmesidir.  

Referans [11, 12]’de, Gizli MRA yöntemi uygulanarak 
uzamsal komşuluk ilişkileri modellenmiştir. Bu komşuluk 
etkileşimi modellenirken ihtiyaç duyulan parametrelerin en 
iyilemesi “beklenti en iyileme” (expectation maximization) 
algoritmas ile yaplmştr.  

Bir görüntüde pikseller � = {	��, ��, ��, � , ��} vektörü ile 
ve piksellere karşlk gelen etiket değerleri � =

{	��, ��, ��, � , ��} vektörü ile temsil edilsin. En iyi görüntü 
bölütlemesi elde edebilmek için son bölütleme etiketleri “en 
büyük sonsal” hesaplamas ile bulunur: 

y′	 = 	argmax�{P(x|y)P(y)}																																	(6) 
IV. UYGULAMA SONUÇLARI 

Çalşma kapsamnda mi-SVM ve MI-SVM algoritmalar 
kullanlarak gerçekleştirilen bölütleme sonuçlar srasyla Şekil 
2 ve Şekil 3’te verilmiştir: 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 2. (a) Yer doğrusu, (b) Ön bölütleme, (c) Morfolojik 
operatörler ile düzeltme ve (d) MRA ile iyileştirme 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 3. (a) Yer doğrusu, (b) Ön bölütleme, (c) Morfolojik 
operatörler ile düzeltme ve (d) MRA ile iyileştirme 
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mi-SVM ve MI-SVM algoritmalarnn snflandrma 

başarmlar srasyla Tablo I ve Tablo II’de verilmiştir:  

TABLO I.  Mİ-SVM ALGORİTMASININ BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

PPeerrffoorrmmaannss  ÖÖllççüüttüü  
ÖÖnn  BBööllüüttlleemmee  

SSoonnuuccuu  

MMoorrffoolloojjiikk  
DDüüzzeellttmmee  
SSoonnuuccuu  

MMRRAA  
İİyyiilleeşşttiirrmmee  

SSoonnuuccuu  
KKeessiinnlliikk((PPrreecciissiioonn))  0.68 0.69 0.83
HHaassssaassiiyyeett((RReeccaallll))  0.75 0.76 0.73

FF11--SSkkoorruu  0.71 0.72 0.77
KKaappppaa  DDeeğğeerrii  0.64 0.65 0.70

TTooppllaamm  DDooğğrruulluukk  ((%%))  87 87 89

TABLO II.  MI-SVM ALGORİTMASININ BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

PPeerrffoorrmmaannss  ÖÖllççüüttüü  
ÖÖnn  BBööllüüttlleemmee  

SSoonnuuccuu  

MMoorrffoolloojjiikk  
DDüüzzeellttmmee  
SSoonnuuccuu  

MMRRAA  
İİyyiilleeşşttiirrmmee  

SSoonnuuccuu  
KKeessiinnlliikk((PPrreecciissiioonn))  0.71 0.73 0.85
HHaassssaassiiyyeett((RReeccaallll))  0.71 0.72 0.69

FF11--SSkkoorruu  0.71 0.72 0.76
KKaappppaa  DDeeğğeerrii  0.63 0.65 0.69

TTooppllaamm  DDooğğrruulluukk  ((%%))  87 88 88

 
Standart tekil örnekli DVM yaklaşm ile yaplan bölütleme 

sonuçlar da aşağdaki Şekil 4’te ve Tablo III’te verilmiştir: 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 4. (a) Yer doğrusu, (b) Ön bölütleme, (c) Morfolojik 
operatörler ile düzeltme ve (d) MRA ile iyileştirme 

TABLO III.  DVM ALGORİTMASININ BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

PPeerrffoorrmmaannss  ÖÖllççüüttüü  
ÖÖnn  BBööllüüttlleemmee  

SSoonnuuccuu  

MMoorrffoolloojjiikk  
DDüüzzeellttmmee  
SSoonnuuccuu  

MMRRAA  
İİyyiilleeşşttiirrmmee  

SSoonnuuccuu  
KKeessiinnlliikk((PPrreecciissiioonn))  0.81 0.83 0.90
HHaassssaassiiyyeett((RReeccaallll))  0.61 0.61 0.60

FF11--SSkkoorruu  0.69 0.70 0.72
KKaappppaa  DDeeğğeerrii  0.60 0.60 0.62

TTooppllaamm  DDooğğrruulluukk  ((%%))  84 85 85

 

V. SONUÇ 
Çalşma sonuçlarna göre; hücre bölütleme problemlerinde 

ÇÖÖ algoritmalarndan mi-SVM ve MI-SVM algoritmalarnn 
geleneksel DVM algoritmasna göre daha başarl olduklar 
görülmüştür. Test görüntülerindeki bütün piksellerin toplam 
snflandrma başarm (overall accuracy) açsndan; ÇÖÖ 
tabanl algoritmalarn başarm %88-89 seviyelerinde iken, 
geleneksel DVM algoritmasnn başarm yüzdesi %85 olarak 
ölçülmüştür. Ancak, çalşma süresi açsndan; geleneksel DVM 
algoritmasnn, ÇÖÖ algoritmalarna kyasla çok daha hzl 
olduğu görülmüştür.  

Son olarak, çalşma kapsamnda, ön bölütleme sonuçlarnn 
son işlem admnda iyileştirilmesi için MRA yöntemi 
uygulanmştr. Çalşma sonunda yaplan ölçümlere göre; MRA 
yöntemi uygulamak, toplam doğruluk (overall accuracy) 
bakmndan bölütleme başarmlarn ortalama olarak %2 
orannda artrmştr.   
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