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Özetçe—K tabanlı kümeleme algoritmalarındaki temel
problemlerden en önemlisi algoritma çalıştırılırken k
parametresinin kullanıcı tarafından rasgele seçilmesidir. Bu
çalışmada kullanıcıdan k parametresi almaksızın kümeleme
işlemini gerçekleştiren toplayıcı kümeleme tabanlı bir
otomatik kümeleme algoritması önerilmiştir. Çalışmanın
temel amacı Spearman Korelasyon Katsayısını kullanarak k
parametresinin
seçimini
otomatik
olarak
gerçekleştirmektedir. Önerilen bu yeni otomatik k
parametresi seçim yönteminin başarımı çalışma içerisinde
irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler — toplayıcı kümeleme; danışmansız
öğrenme; k kümeleme; doğru k değeri seçimi.

Abstract— The most important one of main problems for
K-based clustering algorithm is randomly selected k
parameter when running the algorithm. In this study, an
automated clustering algorithm based on agglomerative
clustering and clusters without taking k parameter from user
have been proposed. The main objective of the study is to
select correct k value by using Spearman’s Correlation
Coefficient. This newly proposed automatic k parameter
selection method’s performance was examined in the study.
Keywords — agglomerative clustering; unsupervised
learning; k clustering; correct k value selection.

I. GİRİŞ
Doğru küme sayısına karar verilmesi, kümeleme
algoritmalarında karşılaşılan problemlerden biridir. Genel
olarak k parametresi ile ifade edilen küme sayısının, doğru
seçilmesi özellikle k tabanlı k-means, k-medoids gibi
algoritmalar için önemlidir. Literatürde k değerinin
seçimine ilişkin Akaike Bilgi Kriteri, Bayesçi Bilgi Kriteri
gibi farklı yöntemler bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin
ortak noktası k = 1 den n e kadar olmak üzere k değerleri
için veriyi sınıflandırmak ve en anlamlı sonuçların elde
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edildiği k değerini doğru k olarak tayin etmektir. Bu durum
bir başka parametrenin; n üst sınırının tanımlanmasını
gerekli kılmaktadır.
OPTICS ve DBSCAN gibi
algoritmalar ise k parametresine ihtiyaç duymuyor olmakla
birlikte bu algoritmalar için de minimum komşuluk sayısı,
minimum yoğunluk gibi farklı parametrelerin önceden
tanımlanması gerektiğinden bu tür algoritmalarda otomatik
algoritmalar olarak tanımlanamazlar [1].
Bu çalışmanın dayandığı motivasyon, veri setinin uygun
şekilde analiz edilmesi ve bu analiz sonucunda doğru k
parametresini tahmin edecek tam otomatik bir kümeleme
algoritmasının gerçeklemesinin mümkün olabileceği
üzerinedir.
Spearman Korelasyon Katsayısı veri setindeki ardışık
örnekler
arasındaki
ilişkiyi
hesaplamak
için
kullanılmaktadır. Ortalama değerden düşük ilişki
(korelasyon) değerlerinin sayısı veri setinde bulunabilecek
maksimum küme sayısı olarak kabul edilmiş ve n olarak
adlandırılmıştır. 1 den n e kadar olan k değerleri için ayrı
ayrı kümeleme işlemi gerçekleştirilerek en az hata ile
kümeleme yapılan k değeri seçilmiş, kümeleme bu k değeri
için yapılmıştır. Bu aşamaların bir araya gelmesi ile
otomatik bir kümeleme algoritması meydana getirilmiştir.
Bu çalışmada önerilen algoritma A.K. Jain's Toy
Problem [2] , R15 [3], D31 [4], Aggregation [5], Flame [6],
Zahn's Compound [7], Path-based1 [8], path-based2:spiral
[9] veri setleri üzerinde denenmiş ve sonuçlar irdelenerek
sunulmuştur.

II.

BİLEŞENLER

A. Spearman Korelasyon Katsayısı
Spearman Korelasyon Katsayısı veya Spearmanın rho
iki bağımsız değişkenin ilişkisini hesaplamak için kullanılan
parametrik olmayan bir tekniktir [10].

ve sıra numaraları arasındaki fark
olarak ele
alınırsa ve eğer sıra numaraları arasında hiç bir beraberlik
yoksa n örneklemdeki örnek sayısı olmak üzere p değerini
bulmak için Denklem (1) kullanılır [11].
= 1−

∑
(

(1)

)

B. Toplayıcı Kümeleme
Toplayıcı kümeleme algoritmaları başlangıçta her bir
objeyi kendi kümesine atayan ve durma kriteri sağlanıncaya
kadar bu kümeleri birleştirerek kümeleme yapan
algoritmalardır. Bu kıstas istenilen çözüme göre tüm
hiyerarşik ağacın çıkarılması olabileceği gibi belli bir küme
sayısına ulaşılması da olabilir [12].
C. Doğru k Değerinin Tahmini
k değerinin tahmininde basit olarak deneme-yanılma
kullanılarak 1 den n' e kadar olan k değerleri için ayrı ayrı
kümeleme yapılır. En az hata ile kümeleme yapılmasını
sağlayan k değeri doğru k değeri olarak kabul edilir.
D. Veri Setleri
Çalışma kapsamında kullanılan veri setlerine ilişkin
örnek sayısı, küme sayısı ve boyut ile alakalı bilgiler Tablo
1 de gösterilmiştir [2-9].

A.K.Jain's Toy Problem
R15
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Küme
sayısı
2
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D31
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Flame
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Zahn's Compound
Path-based1
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Veri Seti

Path-based2:spiral

Örnek sayısı

312
Tablo 1. Kullanılan veri setleri

III.

Boyut

Kümeleme analizi veri objelerini, veride bulunan bilgi
ve birbirleri ile ilişkisini temel alarak gruplar [13]. Bu
tanımdan yola çıkarak aynı küme içerisindeki objelerin
birbiri ile diğer kümelerdeki objelerle olduklarından daha
yüksek bir ilişkiye sahip oldukları çıkarımında
bulunulabilir. O halde objeler arasındaki ilişkiyi uygun bir
metrik ile sayısallaştırabilirsek, n maksimum küme sayısı
değeri hakkında tahminde bulunabiliriz.
Bu çalışmada objeler arasındaki ilişkiyi temsil için
kullanılacak metrik olarak Spearman Korelasyon Katsayısı
kullanılmıştır. Veri setindeki ardışık objeler arasındaki
ilişkiler ayrı ayrı hesaplandıktan sonra bu ilişkilerin
ortalama değeri hesaplanmış, ortalamadan küçük değerlerin
sayısı n parametresinin değeri olarak kabul edilmiştir.
Böylece herhangi bir parametre almaksızın; veri setini
analiz ederek kümeleme yapan otomatik bir algoritma
oluşturulmuştur.
Oluşturulan algoritmanın sözde kodu Şekil 1’de
verilmiştir.
n_degerini_tahmin_et(veri seti)
rhos = [ ]
veri setini oku
for veri setindeki her obje için
sonraki obje ile arasındaki rho yu hesapla
hesaplanan değeri rhos listesine ekle
end for

2
2

mean <- mean(rhos)

31
7
2

2
2
2

n <- 0

6
3

2
2

3

2

YÖNTEM

Bu çalışmada k küme sayısına ulaşılmasını durdurma
kriteri olarak kabul eden toplayıcı kümeleme algoritması
önerilmiştir.
k değerinin tespiti için farklı k değerleri kullanılarak
kümeleme yapılması en yüksek kümeleme başarısını
sağlayan k değerinin uygun k değeri olarak seçilmesi en
basit yol olarak düşünülebilir. Ancak bu tür bir yaklaşım
otomatik bir kümeleme algoritması oluşturmak için yeterli
değildir. Bu yaklaşımda kaç k değeri için ya da hangi k
değerine kadar sınama yapılacağı konusu kullanıcının
inisiyatifine bırakılmaktadır. Öyleyse k = 1 den n'ye kadar
yapılacak sınamalarda, önceki bölümde anlatılan tüm
bileşenler bir araya getirilir ve uygun bir n değeri
hesaplanabilirse buradan otomatik bir kümeleme
algoritması oluşturulabilir.

for rhos listesindeki her rho için
if rho < mean
n <- n + 1
end if
end for
return n
k_degerini_sec(veri seti, n)
hatalar = [ ]
for k = 1' den n' e
k değeri için veriyi kümele (toplayıcı kümeleme)
hatayı hatalar listesine ekle
end for
k = hatalar listesindeki en küçük değerin indeksi
// indeks değerleri 1 yerine 0 dan başlar, 1 ekleyerek bu durumu gideririz.
return k+1
otomatik_kumele(veri seti)
n = n_degerini_tahmin_et(veri seti)
k = k_degerini_tahmin_et(veri seti, n)
k değeri için kümele

Şekil 1. Otomatik kümeleme algoritmasının sözde kodu

IV.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

R15 veri seti için n=39, tahmini k=12 olarak hesaplanmıştır.

A. Tahmin Edilen n Değerleri
Spearman Korelasyon Katsayısı kullanılarak, veri
setleri için ayrı ayrı tahmin edilen n değerleri Tablo 2 de
gösterilmiştir.
Veri Seti
A.K.Jain's Toy Problem

Küme
sayısı
2

Tahmin edilen n değeri
5

R15
D31

15
31

39
109

Aggregation
Flame
Zahn's Compound

7
2
6

5
239
14

Path-based1
3
3
Path-based2:spiral
3
6
Tablo 2. Veri setleri için doğru k değerleri ve tahmin edilen n üst değeri

Şekil 3. R15 Veri seti için kümeleme sonuçları

D31 veri seti için n=109, tahmini k=22 olarak
hesaplanmıştır.

B. Tahmin Edilen k Değerleri
Tablo 2’de verilen n değerleri kullanılarak deneme
yanılma yöntemi ile tahmin edilen k değerleri Tablo 3 te
gösterilmiştir.
Küme
sayısı
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15
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sayısı
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Şekil 4. D31 Veri seti için kümeleme sonuçları

Aggregation veri seti için n=5, tahmini k=5 olarak
hesaplanmıştır.

Path-based2:spiral
3
3
Tablo 3. Veri setleri için doğru k değerleri ve tahmin edilen k değerleri

C. Kümeleme Sonuçları
Veri setleri toplayıcı kümeleme algoritması ile tahmin
edilen k değerleri ve gerçek k değerleri için ayrı ayrı
kümelenmiştir. Veri setinin doğru kümelenmesi, gerçek k
değeri için toplayıcı kümeleme sonucu ve tahmin edilen k
değeri için toplayıcı kümeleme sonuçları Şekil 2-9’da
gösterilmiştir.
A.K. Jain's Toy Problem veri seti için n=5, tahmini k=5
olarak hesaplanmıştır. Gerçek k değeri 2 dir.

Şekil 5. Aggregation veri seti için kümeleme sonuçları.

Flame veri seti için n=239, tahmini k=2 olarak
hesaplanmıştır.

Şekil 6. Flame veri seti için kümeleme sonuçları.
Şekil 2. A.K. Jain's Toy Problem veri seti için kümeleme sonuçları

Zahn's Compound veri seti için n=14, tahmini k= 4
olarak hesaplanmıştır.

doğru k değeri için tahmini k değerinden daha kötü
kümelemiş olduğu anlaşılmaktadır.
Bu sonuçlara bakılarak Spearman Korelasyon
Katsayısının,
k
küme
sayısının
tahmininde
kullanılabileceği, ancak otomatik algoritmanın başarısının
yükseltilmesi için, k küme sayısının tahmininde kullanılan
yöntemin ve kümeleme algoritmasının iyileştirilmesinin
faydalı olabileceği söylenebilir.

Şekil 7. Zahn's Compound veri seti için kümeleme sonuçları.

Path-based1 veri seti için n=3, tahmin edilen k=3
olarak hesaplanmıştır.

Gelecek çalışma olarak n üst değerinin tahmininde
kullanılan Spearman Korelasyon Katsayısı temelli
yöntemin daha büyük boyutlu verilerde test edilmesi, farklı
yöntemlerle k tahmininde bulunulması ve diğer k tabanlı
kümeleme algoritmalarının denenmesi ile daha başarılı bir
otomatik kümeleme algoritmasının elde edilmesi
amaçlanmaktadır.
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