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Özetçe 

Görüntünün benzer özelliklere sahip piksellerden oluşan 
kümelere ayrlmas işlemi olan görüntü kümeleme, medikal 
görüntüler üzerinde gerçekleştirilecek görüntü işleme 
süreçlerin önemli aşamalarndandr. Bu çalşmada yeni bir 
eniyileme algoritmas olan Diferansiyel Arama algoritmas 
(DS) ile Bulank Kümeleme Algoritmas (FCM) birleştirilerek 
yeni bir görüntü kümeleme algoritmas geliştirilmiştir. 
Birleştirme işleminde FCM algoritmasnn amaç fonksiyonu 
DS algoritmas kullanlarak minimize edilmiştir. Test 
amacyla 3 farkl beyin MRI görüntüsü geliştirilen yeni 
algoritma ve klasik FCM algoritmas kullanlarak 
kümelenmiştir. Her iki algoritma amaç fonksiyon değerleri 
açsndan karşlaştrlmştr. Elde edilen sonuçlara göre yeni 
geliştirilen algoritma görüntü kümeleme konusunda klasik 
FCM algoritmasndan çok daha iyi performans göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler — FCM; DS; görüntü kümeleme. 

Abstract 

Image clustering, the separation process of the image to the 
clusters which have pixels with similar properties is one of the 
most important sections of the image processing procedures. 
In this study we developed a novel image clustering algorithm 
by combining Differential Search algorithm (DS) which is a 
new optimization algorithm and Fuzzy Clustering Algorithm 
(FCM). Combining procedure was realized by minimizing the 
objective function of FCM by DS. As for testing purposes 3 
brain MRI images were clustered by the new algorithm and 
the classical FCM. Both of the algorithms were compared in 
terms of objective function values. According to the results, 
the new algorithm out performs the classical FCM algorithm 
in terms of image clustering. 
 
Keywords — FCM; DS; image clustering. 

1. Giriş 

Görüntü kümeleme, medikal görüntü işleme süreçlerinde 
görüntü üzerinde ilgilenilen bölgenin ortaya çkarlmas 
amacyla sklkla kullanlmaktadr [1]. Kümeleme işleminde 
görüntüde yer alan piksellerin belirli özelliklerine göre 
kümelere ayrlmas ve bu şekilde benzer özelliklere sahip 
görüntü ksmlarnn öne çkarlmas ve ayrca istenmeyen 
ksmlarn ise görüntüden atlmas amaçlanr. Literatürde bu 
konuda yaplmş çalşmalara bakldğnda en çok kullanlan 

yöntemlerden birinin bulank mantk temelli FCM (Fuzzy C-
Means) algoritmas olduğu görülmektedir. Bu algoritma ilk 
olarak Dunn [2]  tarafndan önerilmiş ve Bezdek [3] tarafndan 
geliştirilmiş, günümüze kadar birçok farkl alanda 
kullanlmştr [4]. Ancak FCM algoritmasnn iki temel 
dezavantaj bulunmaktadr. Bunlardan birincisi FCM nin 
çözülen problemin lokal minimum noktalarna kolayca 
taklabilmesi diğeri ise kümeler için merkez noktalarnn 
başlangçta nasl seçildiğidir [5]. Literatüre bakldğnda, FCM 
algoritmasnn bu dezavantajlarn gidermek için genellikle 
FCM ile diğer bir algoritmann birleştirildiği görülmektedir. 
Örneğin,  Yong-Feng ve  Shu-Ling [5] çalşmalarnda klasik 
FCM algoritmas ile Parçack Sürü Optimizasyon (PSO) 
algoritmasn birleştirip yeni bir kümeleme algoritmas 
önermişlerdir. Yazarlar yeni algoritmann kzlötesi kamera 
görüntülerinin kümelenmesi için de kullanlabileceğini 
göstermişlerdir. Gao ve arkadaşlar [6], çalşmalarnda Genetik 
Algoritma (GA) ve FCM’yi birleştirerek örüntü tanma 
amacyla kullanmşlardr. Karnan ve Gopal [7], çalşmalarnda 
beyin MRI resimlerinde kümeleme yapmak amacyla Karnca 
Kolonisi Optimizasyon algoritmas (ACO) ve FCM’yi birlikte 
kullanarak hibrid bir kümeleme algoritmas geliştirmişlerdir. 
Verilen örnek çalşmalara bakldğnda FCM nin çoğunlukla 
sezgisel veya evrimsel optimizasyon algoritmalar ile 
birleştirildiği görülmektedir. Bu çalşmada da en son 
geliştirilen sezgisel optimizasyon algoritmalarndan biri olan 
Diferansiyel Arama (DS) algoritmasnn FCM ile 
birleştirilmesi ile yeni bir görüntü kümeleme algoritmas 
geliştirilmesi amaçlanmştr. DS algoritmas Civicioğlu [8] 
tarafndan 2013 ylnda geliştirilmiştir. Civicioğlu [8] 
çalşmasnda DS, GSA ve PSO dahil bir çok farkl sezgisel 
optimizasyon algoritmalarn farkl problem setlerini 
kullanarak test etmiş ve DS nin diğer algoritmalardan daha iyi 
performans gösterdiğini ortaya koymuştur. DS algoritmas 
literatürde birçok farkl problem çözümünde de kullanlmştr 
[9-10]. Bu çalşmada klasik FCM algoritmas DS algoritmas 
ile birleştirilerek yeni hibrit bir görüntü kümeleme algoritmas 
geliştirilmiş ve bu algoritmaya DSFCM görüntü kümeleme 
algoritmas ismi verilmiştir. Geliştirilen algoritmann temeli 
FCM’nin amaç fonksiyonunun DS ile minimize edilmesi 
esasna dayanmaktadr.  Geliştirilen algoritmann test edilmesi 
amacyla [11]’ de yer alan veri tabanndan seçilen 3 farkl 
beyin MRI görüntüsü üzerinde hem klasik FCM algoritmas 
ile hem de DSFCM algoritmas ile görüntü kümeleme 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar amaç 
fonksiyon değerleri açsndan karşlaştrlmştr. Buna göre 
yeni geliştirilen DSFCM algoritmasnn klasik FCM 
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algoritmasndan çok daha iyi sonuçlar ürettiği gösterilmiştir. 
Çalşmann devam şu şekilde organize edilmiştir. İkinci 
bölümde klasik FCM ve DS algoritmalar hakknda temel 
bilgilere ve yeni geliştirilen DSFCM algoritmasna yer 
verilmiştir. Deneysel çalşmalar üçüncü bölümde ve tüm 
çalşmann özeti de dördüncü bölümde ele alnmştr.  

2. Çalşmada Kullanlan Algoritmalar 

2.1. FCM Algoritmas 

FCM algoritmas 1981 ylnda Bezdek [3] tarafndan 
geliştirilmiş bir veri kümeleme algoritmasdr. Kümeleme 
işlemi, görüntü işleme açsndan görüntünün benzer özelliklere 
sahip piksellerinin gruplandrlmas olarak tanmlanabilir. 
Örneğin gri seviye bir görüntüde piksellerin gri-seviye 
değerlerine göre kümelendirilmesi istenildiğinde her bir 
kümede yer alacak piksellerin gri seviye değerlerinin 
birbirlerine mümkün olduğunca yakn olmas amaçlanr. FCM 
algoritmas bu işlemi gerçekleştirirken bulank mantk 
yaklaşm ile hareket eder. Buna göre bir pikselin sadece bir 
kümeye ait olmas yerine ayn pikselin tüm kümelerde farkl 
bir değer ile temsil edilmesi sağlanr. Bu değere o pikselin 
kümedeki üyelik değeri ad verilir ve bu değer [0-1] 
aralğndadr. Buna göre kümeleme işlemi bir V , veri setinde 
yer alan n  tane elemann c tane kümeye ayrlmas olarak 
tanmlanabilir. Buna göre bir veri seti aşağdaki gibi 
tanmlanabilir [12].  

),...,,,( 321 nvvvvV =  (1) 

Veri setinde yer alan her bir eleman her bir küme üzerinde 
bir üyelik değerine sahiptir. Tüm üyelik değerlerinin bir arada 
tutulduğu matrise de üyelik matrisi denir. Bu durum aşağdaki 
gibi gösterilebilir [12]. 

[ ]cxnjiuU 1,0, ∈=  (2) 

Denklemde U  tüm elemanlarn üyelik değerlerinin 
tutulduğu üyelik matrisi, jiu , ise veri setindeki j . elemann i . 
kümede yer alan üyelik değeridir. Üyelik matrisi Denklem 3’te 
verilen kriterleri sağlamaldr [12]. FCM algoritmas 
kümeleme işlemi yaparken Denklem 4’te verilen amaç 
fonksiyonu minimize eder. 
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Denklemde O amaç fonksiyon, m bulank mantk sabiti 
ve jid ,  ise j ’nci elemann i ’nci küme merkezine olan 
uzaklğdr. Bu uzaklk aşağdaki gibi hesaplanmaktadr [12]. 

jiji vhd −=,   (5) 

Denklemde ih , i ’nci kümenin merkezidir ve j ’nci 
elemann i ’nci küme merkezine olan uzaklğ iki elemann 
farknn mutlak değeri alnarak bulunmaktadr. FCM 
algoritmas denklemler 1-5 te yer alan işlemleri belirli bir 
durdurma kriteri sağlanana kadar tekrar eder. Durdurma kriteri 
olarak üyelik matrisindeki değişimin belirli bir eşik değerin 
altna düşmesi seçilebileceği gibi belirli bir döngü says da bu 

amaç için kullanlabilir. Bu çalşmada durdurma kriteri olarak 
60 döngü says kullanlmştr. 

2.2. DS Algoritmas 

Diferansiyel arama algoritmas Civicioğlu [8] tarafndan 2012 
ylnda geliştirilmiş bir optimizasyon algoritmasdr. Bu 
algoritmann temeli canl sürülerinin yaşamlarn 
sürdürebilmek için yiyecek kaynaklarna doğru yaptklar göç 
hareketlerine dayanr. Göç srasnda canllarn gösterdikleri 
hareket şekli Brownian türü rastgele hareket modeli olarak 
isimlendirilmektedir ve DS algoritmas bu hareket şeklinin 
simülasyonu esasna dayanr [8]. Buna göre sürü göç süresince 
yeni konaklama alanlar arar, bu alanlarn konaklamaya 
uygunluk derecesi çözülecek problem için önerilen amaç 
fonksiyon değerleri ile belirlenir. Eğer yeni bir alan konaklama 
için uygunsa sürü yeni konumu olarak bu alan belirler ve göç 
süreci bu alandan devam eder. DS algoritmasnda çözülecek 
problem için kullanlacak aday çözümlerin yer aldğ 
popülasyon bir yapay süper organizma olarak tanmlanmştr. 
Bu popülasyon problemin global çözümüne doğru hareket eder 
ve popülasyonda yer alan her bir aday çözüm ise bir yapay 
organizma olarak tanmlanr [8]. DS algoritmasnn adm adm 
işleyişi şu şekilde ifade edilebilir [8]. Popülasyonda yer alan 
bir yapay organizma aşağdaki gibi tanmlanabilir [8]. 

jjjji AltAltUstrandx +−= ).(,   (6) 

Denklemde Ni ,...3,2,1=  ve Dj ,...3,2,1= srasyla yapay 
organizma indisi ve boyutudur.  Buna göre süper organizmada 
yer alan yapay organizma says N , her bir yapay 
organizmann boyutu ise D ’dir. Son olarak, jUst ve jAlt ise 
srasyla ayn organizmann j ’nci boyutunun üst ve alt 
limitleridir. Buna göre bir yapay organizma, iX  ve bir süper 
organizma Y , aşağdaki gibi tanmlanabilir [8]. 

][][ , ijii XYxX ==
       
;

       
  (7) 

Geçici bir konaklama alan ise aşağdaki denklem ile 
bulunmaktadr [8]. 

)( YYsYK dg −×+=   (8) 

Denklemde s  [0,1] aralğnda rastgele üretilen bir saydr. 
dY  ise Y ’nin her bir üyesinin (yapay organizma) 

elemanlarnn rastgele yer değiştirilmesi ile elde edilen bir 
matristir [8]. DS algoritmasnda ayrca 3.01 ×= randp  ve 

3.02 ×= randp olarak tanmlanan iki parametre kullanarak Y
’nin rastgele seçilen baz elemanlarnn gK ’nin yapsna 
değişmeden katlmas sağlanmaktadr. Bu rastgele seçim 
sürecinin detaylar için [8]’e baklabilir. Buna göre Denklem 8 
aşağdaki gibi ifade edilebilir.  

)()( YYMsYK dg −××+=   (9) 

Denklemde M matrisi Y  ile ayn boyutta rastgele elde 
edilmiş ve 1 ve 0 lardan oluşan bir matristir. Bu matrisin 0 
içeren elemanlarna karşlk gelen gK  elemanlarnn yerine Y

’nin elemanlar değişmeden katlmaktadr. Son olarak elde 
edilen gK  matrisi için amaç fonksiyonu değerleri 
hesaplanmakta ve elde edilen sonuçlara göre Y matrisi 
güncellenerek yeni popülasyon oluşturulmaktadr. Güncelleme 
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işleminde gK ’nin elemanlar ile Y ’nin
fonksiyonu değerleri açsndan karşlaştrl
amaç fonksiyonu değeri üreten gK  ele
elemanlarnn yerini almaktadr. Algoritman
[8]’e baklabilir. 

2.3. FCM ve DS Algoritmalarnn Birleşt

FCM algoritmas oldukça hzl ve verimli 
algoritmas olmas ile birlikte bu algorit
dezavantaj vardr. Bunlarn ilki FC
aşamasnda rastgele seçilen küme merkezle
performansn etkilemesi diğeri ise lokal m
problemidir [5]. Literatüre bakldğnd
dezavantajlarnn giderilmesi için çoğunluk
algoritmalar ile birleştirildikleri görülmekte
da FCM’nin bu dezavantajlarn ortadan k
FCM ile DS algoritmas birleştirilmiştir. Bu
DS algoritmas için gerekli olan popüla
Denklem 10’daki gibi yaplmştr.  

⎥
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Denkleme göre başlangç nüfusu Nx
şeklinde tanmlanmştr. Bu matrisin her b
için belirlenecek küme saysnca eleman bu
göre her bir satr kümeleme işlemi için g
merkezlerinden oluşmaktadr. Birleştirme 
aşamas FCM’nin Denklem 4’te verilen am
DS algoritmas kullanlarak minimize edilm
yaplacak birleştirme sonucunda FCM al
setindeki üyelerin küme merkezlerine ola
değerleri ve amaç fonksiyonlar hesaplanac
ile de hesaplanacak amaç fonksiyon değe
merkezlerinin güncellenmesi sağlanacaktr
birleştirilmesi sonucu oluşan algoritmay
kümeleme algoritmas ad verilmiştir. Bu 
şemas Şekil 1’de sunulmuştur. Şekilde kr
bloklar FCM algoritmas tarafndan gerçekl
mavi bloklar ise DS algoritmas tarafnd
aşamalar göstermektedir.  

 

Şekil 1: DSFCM algoritmasnn ak

3. Deneysel Çalşmalar
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erinin algoritmann 
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edir.  Bu çalşmada 
kaldrmak amacyla 
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bir satrnda FCM 
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ş şemas. 

r 

itmasnn görüntü 
edebilmek için [11] 

de tantlan veri tabannda yer 
kullanlmştr. Bu görüntülerin se
görüntülerde yer alan kanserli 
uzmanlarnca işaretlenmiş olmas
ayr görüntü seçilmiştir. Bu görü
kanserli bölgelerin belirtildiğ
görülmektedir. 
 

1-(a) 2-(a

1-(b) 2-(b

Şekil 2: Beyin MRI görüntüler
Tümörün işaretlenmi

Beyin MRI görüntülerinde 
görüntü üzerinden seçilebilmesi
tamamnda yer alan piksellerin
kümelere ayrlmas gerekmek
deneysel çalşmalarda her üç 
algoritmas hem de önerilen DSF
100’er defa birbirinden bağms
Kümelendirme işlemlerinde her 
ortak parametreler; Popülasyon b
60, küme says: 3 ve m  : 2 ola
çalşmalar ayn şartlar altnda In
GB ram özelliklerine sahip 
gerçekleştirilmiştir. Elde edile
algoritmann 100 çalşma sonuc
fonksiyon değerlerine göre çiz
Şekil 3’te sunulmuştur. Şekil 3
resimleri tümörlü bölgeleri gö
kümelemiştir. Resimlerden 
farkllklar görmek ilk bakşta p
olarak Şekil 3, 2a ve 2b ara
gösterilmiştir. Şekle göre DSF
tümörlü bölgenin FCM ile elde e
bir şekilde ortaya çktğ 
algoritmann başarsn karşla
çalştrma sonucunda elde edilen
her üç resim için grafiksel olar
Grafiklere göre DSFCM’nin 10
97’sinde, Resim 2 için 99’unda v
iyi amaç fonksiyon değerleri e
sonuçlara göre önerilen DSFCM
algoritmasndan görüntü kümele
performans gösterdiği açk bi
Ayrca; elde edilen amaç fon
farkllklara (Örn. Resim 2 için 
36,51 daha düşük değerlere ula
DS ile birleştirilmesinin FCM’ni
başlangç değerlerinden etkilenm
de söylenebilir. 
 

alan beyin MRI görüntüleri 
eçilmiş olmasnn nedeni ilgili 
bölgelerin önceden konunun 
dr. Karşlaştrma amacyla 3 

üntüler ve ayn görüntülere ait 
ği görüntüler Şekil 2’de 

 
a) 3-(a) 

 
b) 3-(b) 

ri (a) Gri-seviye görüntü (b) 
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yer alan tümörlü ksmlarn 
i için ilk olarak görüntünün 
n benzer özelliklerine göre 

ktedir. Bu amaçla yaplan 
görüntü hem klasik FCM 

FCM algoritmas kullanlarak 
sz olarak kümelendirilmiştir. 

iki algoritma için kullanlan 
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cunda elde ettiği en iyi amaç 
zdirilen kümelenmiş resimler 
’e göre her iki algoritma da 
österecek şekilde başar ile 
iki algoritma arasndaki 

pek mümkün değildir. Örnek 
asndaki bir fark Şekil 4’te 
FCM ile üretilen görüntüde 
edilen görüntüye göre daha iyi 
görülmektedir. Ayrca, iki 
aştrmak için yaplan 100 
n amaç fonksiyon değerleri de 
rak Şekil 5’de gösterilmiştir. 
0 çalştrmann Resim 1 için 
ve Resim 3 için 70’inde daha 
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M algoritmasnn klasik FCM 
eme konusunda çok daha iyi 
r şekilde görülebilmektedir. 
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in lokal minimuma taklma ve 

me gibi problemlerini giderdiği 
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1-(a) 2-(a) 

  
1-(b) 2-(b) 

Şekil 3: Deneysel çalşmalar sonucunda F
algoritmalar ile kümelenmiş resimler (a) F

(a)                  (b)                 

Şekil 4:  (a) Orijinal, (b) FCM ve (c) DSF

(a) 

(b) 

(c) 

Şekil 5: FCM ve DSFCM algoritmalar ile 
fonksiyon değerleri a) Resim 1 b)Resim 2

3-(a) 

3-(b) 

FCM ve DSFCM 
FCM (b) DSFCM 

 
     (c)              

FCM fark örneği 

 

 

 

elde edilen amaç 
2 ve c) Resim 3. 

4. Son

Görüntü kümeleme amacyla
kullanlan klasik FCM algoritm
algoritmas olan DS algoritm
görüntü kümeleme algoritma
Birleştirme işleminde FCM algo
DS algoritmas kullanlarak mi
algoritmann performans, 3 fark
her biri için 100’er defa çalştrl
Elde edilen sonuçlara göre DSF
algoritmasndan çok daha iyi am
etmiştir. Buna göre DS ile bir
lokal minimuma taklma ve başla
gibi dezavantajlarn giderdiği son
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