
15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla

357

Tıbbi Görüntüleme 4 2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

Bagging-Karar Ağac Snflandrclar ile Pulmoner Nodüllerin Malign-Benign 
Snflandrmas 

Malignant-Benign Classification of Pulmonary Nodules by Bagging-Decision 
Trees 

Ahmet Tartar 1, Aydin AKAN 2 
 

1 Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dal 
2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

İstanbul Üniversitesi 
atartar34@gmail.com, akan@istanbul.edu.tr 

 
 

Özetçe 
Günümüzde birçok klinik uygulamada, Bilgisayar Destekli 
Teşhis (BDT) sistemlerinin kullanmna büyük gereksinim 
duyulmaktadr. Bu çalşmada, pulmoner nodüllerin malign 
benign snflandrmas için yeni bir Bilgisayar Destekli Teşhis 
(BDT) sistemi önerilmiştir. Çalşmada bagging destekli karar 
ağac snflandrclar kullanlmştr. Malign ve benign huylu 
nodüllerin snflandrmas için önerilen sistemde, % 86.8 
snflandrma doğruluğu olmak üzere benign snf için % 94.7 
duyarllk ve 0.950 AUROC; malign snf için % 80.0 duyarllk 
ve 0.888 AUROC; takibi gereken belirsiz snf için % 77.8 
duyarllk ve 0.935 AUROC olarak performans değerleri 
hesaplanmştr. 

Anahtar Kelimeler — Bilgisayar destekli teşhis sistemi; 
Malign-benign ayrm; yapay zeka uygulamas. 

Abstract 
Today, computer-aided detection systems have been highly 
needed in many clinical applications. In this study, a new 
Computer-aided Diagnosis system (CAD) was proposed for 
classifying pulmonary nodules as malignant and benign. The 
classifiers of the Bagging-decision trees were utilized. On the 
classifying of malign and benign nodule patterns, classification 
performance values are calculated as 94.7 % sensitivity and 
0.950 AUROC for benign class; 80.0 % sensitivity and 0.888 
AUROC for malign class; 77.8 % sensitivity and 0.935 AUROC 
for uncertain class by 86.8 % accuracy of the classifier. 

Keywords — Computer-aided diagnosis system;Malignant-
Benign classification; artificial intelligence application.  

1. Giriş 
     Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akciğer kanseri 
kanser ölümlerinin başlca nedenleri arasnda saylmaktadr [1, 
2]. Bilhassa Amerika, Japonya gibi gelişmiş endüstriyel ülkelerde 
son yllarda akciğer kanseri vakalar hzl bir şekilde artş 
göstermekte ve bu konular üzerine yaplan araştrmalarn 
desteklenmesi bir hükümet politikas haline geldiği görülmektedir 
[3]. Ancak şimdiye kadar yaplan çalşmalar dikkate alndğnda 
henüz kanser vakalarnn erken teşhisine yönelik istenilen 
seviyeye gelinememiştir. Bu açdan kanserin erken teşhisinde 
önemli katk sağlayacak, olas hekim hatalarn minimize edecek 

olan ve hastalklarnn teşhis ve tedavisinde hekimlere yardmc 
olacak sistemlerin geliştirilmesi son derece önemlidir. 
     Pulmoner nodüllerin erken teşhisi, şüphesiz akciğer 
kanserinde hastann hayatta kalma şansn artrmaktadr. 
Günümüzde bilgisayar tomografi (BT), manyetik rezonans ve 
pozitron emisyon tomografi gibi gelişmiş görüntüleme sistemleri 
ile hastalğn erken teşhisi sağlanabilmektedir. Özellikle 
bilgisayar tomografi ile küçük boyuta sahip pulmoner nodüllerin 
akciğer grafilerinde görüntülenmesi erken teşhise önemli katk 
sağlamaktadr. Ancak bu gelişmiş sistemler, birçok karmaşklğ 
beraberinde getirmektedir. Her hasta için yüzlerce kesite sahip 
olan BT görüntülerinin hekimler tarafndan incelenmesi, uzun ve 
yorucu bir süreçtir. Hatta bir uzman hekimin ayn hastaya yaptğ 
değerlendirme ile başka bir uzman hekimin değerlendirmesi 
arasnda farkllklar görülebilmektedir. Bu açdan teşhis ve 
tedavide hzl karar veren sistemlerin geliştirilmesi ve insan 
hatasnn teşhisteki rolünü azaltmak için bilgisayar destekli tespit 
ve teşhis sistemlerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu 
açdan bilgisayar destekli tespit/teşhis (BDT) sistemleri, 
hastalğn teşhisine ait karar verme sürecinde hekime ikinci bir 
gözden geçirme olanağ sunmaktadr [4]. 
     Literatürdeki çalşmalarda sklkla, pulmoner nodüllerin 
bilgisayar destekli tespitine yönelik olarak nodül ve nodül 
olmayan örüntülerin tespiti üzerine olduğu görülmektedir [5]. 
Literatürde pulmoner nodülleri snflandrmak için yapay sinir ağ 
yaklaşmlar [6], Fisher Lineer Ayrştrma [7], rastgele orman 
(random forest) karar ağac snflandrclar [8], tek yapl destek 
vektör makineleri (DVM) ve topluluk öğrenme algoritmalar 
(bagging, adaboost gibi) [9] kullanlmştr.  
     Pulmoner nodül örüntülerinin teşhis açsndan malign-benign 
huylu olduklarnn tespitine yönelik bu çalşma, Literatürde bir 
ilk ve yeni bir çalşma sahas açmas noktasnda oldukça 
önemlidir. 
 

2. Malzeme ve Yöntem 
2.1 Veri Seti ve Görüntüleme Protokolü 

     Bu seviyede verilerin elde edilmesi oldukça zor bir işlemi 
beraberinde getirmektedir. Pulmoner nodüllerin malign-benign 
ayrm, uzman radyologlar tarafndan hastalğn uzun bir takibi 
neticesinde patoloji ve radyoloji raporlar neticesinde 
yaplabilmektedir.  Bu çalşmada akciğer kanseri teşhisi konan 35 
farkl hastann BT görüntüleri kullanlmştr. Bununla beraber, 
kullanlan veri seti ile alakal istatistik bilgiler burada 
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sunulmaktadr. Veri setinde kullanlan hastalarn teşhis 
seviyesinde göre cinsiyet ve örüntü dağlmlar Tablo 1’de 
verilmektedir. Veri seti, yaşlar 19 ile 75 arasnda değişen 24 
erkek ve 11 kadn hastadan olmak üzere toplam 38 pulmoner 
nodül örüntüsünden oluşmaktadr. Hastalarn yaş ortalamas 
56.2±15.1 yl olarak hesap edilmiştir. Şekil-1’de veri setinde 
hastalardan alnan pulmoner nodüllerin 30 tanesi sağ akciğerde 
(13 üst ksmda, 9 alt ksmda, 8 akciğer zarna komşu), 8 tanesi 
sol akciğerde (4 üst ksmda, 3 alt ksmda, 1 akciğer zarna 
komşu) tespit edilmiştir. Pulmoner nodüllerin malign ve benign 
huylu örüntü örnekleri Şekil 2’de verilmiştir. 
     Hastalarn BT görüntüleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tp Fakültesi Radyoloji Bölümü’nde 2010-2013 yllar arasnda  
“Sensation 16” BT taraycs (Siemens Medical Systems) 
kullanlarak elde edilmiştir. Tüm BT taramalar, 120 kVp tüp 
potansiyelinde uluslararas görüntüleme protokolleri kullanlarak 
alnmştr. Görüntüler 512x512 piksel boyutunda ve BT’den 
doğrudan DICOM (Digital Imaging and Communications in 
Medicine) formatl dosya olarak kaydedilmiştir. Çalşmada 
malign benign ayrm için önerilen bilgisayar destekli teşhis 
sistemi blok diyagram Şekil 3’te verilmektedir. 

 

Tablo 1: Kullanlan veri seti ve örüntü saylar. 

Teşhis Örüntü Says Erkek Kadn 

Benign 19 
13 Hasta 

15 Örüntü 

4 Hasta 

4 Örüntü 

Malign 10 
6 Hasta 

7 Örüntü 

3 Hasta 

3 Örüntü 

Belirsiz 9 
5 Hasta 

5 Örüntü 

4 Hasta 

4 Örüntü 
 
 
 

 
 
Şekil 1: Pulmoner nodüllerin akciğer parankimindeki dağlm. 
 
 

 
Şekil-2: Malign ve benign huylu tümör örüntüleri. 

 

 

Şekil 3: Malign benign ayrm için önerilen BDT sistemi blok 
diyagram. 

 

2.2 Öznitelik Çkarma 

     Görüntü işleme ile örüntüler üzerinde iki boyutlu bir 
snflandrma yaplabilmesi için her bir örüntüye ait özniteliğin 
elde edilmesi gerekmektedir. Çalşmada veri setinde kullanlan 
iki boyutlu örüntüler için morfolojik özellikler kullanlarak 
öznitelik değerleri hesap edilmiştir. Snflandrma başarmn 
artrmak için, hastalara ait yaş, cinsiyet gibi demografik bilgilerin 
yan sra görüntüden elde edilen nodül çap, kontrast ve 
lokalizasyon bilgilerini de içine alan risk faktörleri tanmlanarak 
her bir örüntü için bir öznitelik vektörü oluşturulmuştur. 
Kullanlan öznitelikler Tablo 2’de tablo halinde verilmiştir.  
Tablo-2’de, bir örüntüye ait P, çevre; A, alan; L, en büyük çap 
uzunluk değerlerini tanmlamaktadr.  
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Tablo 2: Malign-Benign snflandrmas için oluşturulan öznitelik 
kümesi. 

Sra Nicelik Öznitelik Tanm 

1 

R
is

k 
Fa

kt
ör

le
ri 

Yaş - 

2 Cinsiyet - 

3 Nodül Lokalizasyonu - 

4 Kontrast - 

5 Nodül Çap - 

6 

M
or

fo
lo

jik
 

Ö
ze

lli
kl

er
 

Eksantriklik - 

7 Kompaktlk P2/4πA 

8 Yuvarlaklk 4A/πL2 

9 Dairesellik 4πA/P2 

10 Eliptisite πL2/2A 

 

2.3 Bagging 

Bagging oldukça küçük değişime sahip küçük veri setleri için 
kullanlan kararsz öğrenme algoritmalardr. Snflandrclarda 
performans artrmak için kullanlan Bagging algoritmas, 
Breiman tarafndan önerilmiştir [10]. Tek bir snflandrc daha 
yüksek test hatasna sahip olabilmektedir. Snflandrclarn 
çeşitliliği, genellikle tek bir snflandrcnn hatalarn telafi 
ettiğinden dolay, snflandrclarn kombinasyonu ile daha az 
test hatas elde edilmektedir [11]. Bu açdan eğitim veri setindeki 
küçük değişimlerde bir öğrenme algoritmas kombinasyonu, 
göreli bir şekilde snflandrcnn doğruluğunda büyük 
değişimler oluşturmaktadr. 
 

2.3 Karar Ağaçlar (Decision Trees) 

Lojistik Model Ağac (LMT): Snflandrc, ağaç indüksiyonu ve 
lojistik regresyon sinir ağlarnn bir kombinasyonu olarak 
tanmlanmaktadr. LMT, düşük tahmin snf ve denetimli 
numerik öğrenme işlemlerinde kullanlan popüler tekniklerden 
biridir. LMT algoritmas, ikili ve çok-snfl değişkenleri, 
numerik/zayf büyüklükleri ve kayp değerleri işleme dahil 
edebilmektedir [12]. LMT ağaç boyutu, eğitim/test aşamasnda 1 
olarak alnmştr. 

J48: J48, C4.5 karar ağac öğreticisinin bir uygulamasdr. Bir 
karar ağac, her iç düğümün olduğu ağaç gibi bir akş şemasn 
göstermektedir. Dal ve yaprak düğümleri, srasyla,   test ve 
snflarn büyüklüklerini ve sonucunu göstermektedir. Bir 
bilinmeyen örüntüyü snflandrmak için, örüntünün öznitelik 
değerleri, karar ağaçlarna karş test edilmektedir. Snflandrma 
işlemi, tüm olas bölünmeler gerçekleştirilene kadar devam 
edilmektedir [13]. J48 ağaç boyutu, eğitim/test aşamasnda 3 
olarak alnmştr. 

Rastgele Orman (RF): Rastgele orman snflandrcs, 1999 
ylnda Leo Breiman tarafndan önerilmiştir [14]. Rastgele orman 
snflandrcs, makine öğrenme sistemlerinde en önemli 
algoritmalardan biri olan ağaç tabanl snflandrclarda yeni bir 
gelişme olarak görülmektedir. Ormandaki tüm ağaçlar için ayn 

dağlml ve bağmsz örneklenen rastgele değişkenlere dayal 
olan ağaç belirleyicilerinin bir kombinasyonu olarak 
tanmlanmaktadr. Rastgele orman, standart veri setlerinde 
snflandrclarn sağlam ve iyileştirilmiş sonuçlar vermesine 
katk sağlamaktadr. Farkl snflandrma problemlerinde yapay 
sinir ağlar ve topluluk snflandrc teknikleri ile 
karşlaştrldğnda oldukça verimli performans göstermektedir. 
RF, çok saydaki ağaçlar büyütmek için rastgele bölme ve 
Bagging metotlarn kullanan topluluk snflandrclarn özel bir 
türü ile ilişkilidir [14,15]. RF snflandrcsnn, snflandrmada 
hangi özniteliklerin önemli olduğunu tahmin etmesi ve kayp 
verilerin etkili bir şekilde tahmin edilmesi gibi avantajlar 
bulunmaktadr. Eğitim ve test aşamasnda ağaç says 10 olarak 
alnmştr. 

     Snflandrma işlemleri, Weka veri madenciliği yazlm 
(http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka) kullanlarak 
gerçekleştirilmiştir. 

3. Sonuçlar 
     Teşhis ve tedavide kullanlan tbbi görüntülerin 
snflandrlmasnda farkl yöntemler kullanlmaktadr. 
Literatürde sklkla, pulmoner nodüllerin tespitine yönelik BDT 
sistemlerinin geliştirilmesi üzerine birçok çalşma bulunmaktadr 
[15, 16, 17]. 
     Pulmoner nodüllerin malign ve benign huylu olarak 
snflandrlmasna olanak sağlayan bu çalşma, literatürde 
ilklerden olma özelliğine sahiptir. Bu açdan söz konusu 
snflandrma probleminin çözümü tbbi anlamda kayda değer bir 
nitelik taşmaktadr. Çalşmada, snflandrma probleminin 
çözümünde literatüre ek olarak malign, benign snflarn yan sra 
hastann teşhisinin yaplabilmesi için hastalğn takibinin 
gerektiği belirsiz adl bir snf tanmlanmştr. Belirsiz vakalar, 
tbbi anlamda hekimler açsndan karar verme aşamasnda önemli 
bir yere sahiptir. Uzun teşhis, gözlem ve rutin tedaviler 
neticesinde hekimler, tümör hakknda ayrntl bir bilgiye 
ulaşabilmektedir. 
     Veri setindeki iki boyutlu pulmoner nodül örüntüleri için 
tanmlanan öznitelikler kullanlarak snflandrma işlemi 
yaplmştr. Snflandrma işleminde topluluk snflandrcs olan 
Bagging algoritmas ile desteklenerek karar ağac 
snflandrclar (LMT, J48, RF) kullanlmştr. Snflandrclara 
ait elde edilen performans sonuçlar Tablo 3’de verilmektedir. 
Tabloda snflandrclarn hata matrisleri, duyarllk, doğruluk, 
AUROC ve Kappa istatistiği değerleri verilmektedir.  

         (1) 

        (2) 

Burada DP, DN, YP ve YN, srasyla, doğru pozitif, doğru negatif, 
yanlş pozitif ve yanlş negatif olarak snflandrlan örüntü 
saylarn göstermektedir. AUROC alc çalşma karakteristik 
eğrisi altndaki alan göstermektedir. Kappa istatistiği, 
snflandrc ve doğru snflar arasndaki uyumu göstermektedir. 
     Snflandrc algoritmasnda 10-katl çapraz doğrulama 
kullanlarak performans değerleri elde edilmiştir. Çalşmada 
nodül örüntülerini snflandrmak için Bagging-LMT, Bagging-
J48 ve Bagging-RF snflandrclarnn performans ölçümleri 
elde edilmiştir. 
      
     Tablo-3’teki başarm sonuçlar dikkate alndğnda pulmoner 
nodüllerin malign-benign ayrmnda topluluk öğrenme 
algoritmas destekli karar ağac snflandrclar, yüksek başarm 
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göstermektedirler. Snflandrclarn doğruluk değerleri ve kapa 
istatistiği değerleri dikkate alndğnda en yüksek başarm, 
Bagging-RF snflandrcsnda görülmektedir. Bagging-RF 
snflandrcs % 86.8 doğruluk değeri olmak üzere benign snf 
için % 94.7 duyarllk ve 0.950 AUROC, malign snf için % 80.0 
duyarllk ve 0.888 AUROC ve belirsiz snf için % 77.8 
duyarllk ve 0.935 AUROC değerleri elde edilmiştir.  
 
 
Tablo 3: Snflandrclara göre elde edilen performans değerleri. 

B
ag

gi
ng

-L
M

T 

Gerçek Durum 
Kestirilen Durum 

Benign Malign Belirsiz 

Benign 17 1 1 

Malign 0 6 4 

Belirsiz 0 3 6 

           Duyarllk 89.5 % 60.0 % 66.7 % 

           AUROC 0.978 0.825 0.847 

     Kappa 0.629 

           Doğruluk 76.3 % 

B
ag

gi
ng

-J
48

 

Gerçek Durum 
Kestirilen Durum 

Benign Malign Belirsiz 

Benign 19 0 0 

Malign 1 1 8 

Belirsiz 0 3 6 

           Duyarllk 100 % 10.0 % 66.7 % 

           AUROC 0.974 0.809 0.843 

           Kappa 0.492 

           Doğruluk 68.4 % 

B
ag

gi
ng

-R
F 

Gerçek Durum 
Kestirilen Durum 

Benign Malign Belirsiz 

Benign 18 1 0 

Malign 0 8 2 

Belirsiz 0 2 7 

           Duyarllk 94.7 % 80.0 % 77.8 % 

           AUROC 0.950 0.888 0.935 

           Kappa 0.791 

           Doğruluk 86.8 % 

 
     Tbbi teşhis ve tedavide özellikle malign huylu tümörlerin 
elde edilmesi, benign huylu örüntülerin tespitinden klinik olarak 
daha ehemmiyet arz etmektedir. Bu açdan, çalşmada elde edilen 

sonuçlarn teşhis ve tedavide yardmc olacak nitelikte olmas son 
derece önemlidir. 
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