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ÖZETÇE

Bu çalışmada, eğri sıkıştırma problemi olasılıksal vemodel
tabanlı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu amaçla üç farklı mo-
del önerilmektedir.Önerilen modeller, eğriden anlam çıkarma,
sıkıştırma gibi amaçlarla kullanılabilir.Önerdiğimiz birinci
model, parametrik olarak taban matrisini değiştirebilmemizi
sağlayan Bayesçi parçalı bağlanım yöntemidir.İkinci mo-
delse veri topaklama modeliyle bağlanım modelini birleştirir.
Üçüncü model, ikinci modele zamansal bağlılık katarak, Saklı
Markov Modelleriyle bağlanım modelini birleştirir. Bu se-
beple, önerdiğimiz yöntemlerin, eğri sıkıştırma uygulama-
larının yanında, Bayesçi modelleme sahası için de ilginc¸ ola-
bileceği kanısındayız.

ABSTRACT

In this work, the curve compression problem is approached with
a model-based probabilistic framework. We propose three dif-
ferent models. The proposed models can be used for purpo-
ses such as feature extraction or compression. The first model
we propose is basically a Bayesian regression model for fitting
piece-wise defined segments. The second model unifies cluste-
ring with regression. The third model combines Hidden Markov
Models with regression via adding temporal connectivity tothe
second model. Since these models unify the mentioned para-
digms, we believe that this work may be interesting from the
Bayesian modeling perspective, besides the usefulness of the
proposed models for curve compression applications.

1. GİR İŞ

Eğri modelleme ve eğri sıkıştırma genelde imge işlemede,
özelde ise, medikal görüntüleme, coğrafi bilgi sistemleri, bil-
gisayarla görü gibi bir çok uygulamada karşılaşılan bir prob-
lemdir. Amaç, bir eğri gözlemlediğimizde, bu eğriyi daha
az bileşenle ifade etmektir. Bu sayede verinin saklama mali-
yeti azaltılabileceği gibi elde edilen bileşenler eğriden anlam
çıkarmaya yönelik öznitelikler olarak da kullanılabilir. Örneğin
daha önceki bir çalışmamızda [1], eğriden sıkıştırmayoluyla
öznitelik elde etme yaklaşımı radyo kontrollü model helikop-
terlerin çizdikleri şekillerin estetik ve teknik uygunluğunun
değerlendirilmesinde kullanılmıştır.
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Literatürde eğri sıkıştırma problemine yönelik birçok
çalışma bulunmaktadır. Bir grup çalışmanın yaklaşımı, bir he-
def fonksiyonunun optimumunu bulmaya dayalıdır [1, 2, 3, 4].
Bu problemi dalgacıklar kullanarak çözen bir çalışma [5]’te
yer almaktadır. Yakın zamanda yayımlanan birkaç çalışmaysa
probleme çizge kuramıyla yaklaşmaktadır [6].

Bayesçi modelleme yaklaşımı, esnek ve genel bir çerçeve
sunmasından ötürü son yıllarda yapay öğrenme alanında
öne çıkmaktadır. Biz bu çalışmada, Bayesçi çizge model
yaklaşımının sunduğu esnek modelleme çerçevesinden yarar-
lanarak, problemin çözümü için üç farklı olasılıksal model
öneriyoruz.

Önerdiğimiz modeller sırasıyla, i) Bayesçi Parçalı
Bağlanım (piecewise regression) modeli, ii) Doğru Parçası
Topaklandırma modeli ve iii) Saklı Markov Modelidir. Birinci
model, temel olarak standart Bayesçi Bağlanım Modelinin
[7], parçalı olarak tanımlanmış eğrilere uyarlanmasıdır.
İkinci model, Gauss Karışım Modelini bağlanım modeliyle
birleştirerek, veriyi topaklandırmayla bağlanımı bir arada
yürütmeyi amaçlar.̈Uçüncü modelse, ikinci modele zamansal
bağımlılık katarak, konuşma tanıma, hedef takibi, el yazısı
tanıma gibi bir çok uygulaması bulunan Saklı Markov mo-
dellerinin [8], eğri sıkıştırma problemine uyarlanmasıdır. Bu
modeller üstünde çıkarım yapmak için Bayesçi yapay öğrenme
literatüründe varolan, Beklenti Enbüyütme (EM: Expectation
Maximization), Döngülü Koşullu Enbüyük Modlar (ICM:
Iterated Conditional Modes), Markov Zinciri Monte Carlo
(MCMC), Kanı Yayılımı (Belief Propagation) gibi algoritmalar
kullanılmıştır.

Bildirinin örgütlenişi şöyledir: Bölüm 2’de olasılıksal
modeller tanıtılmış, çizge modeller verilmiş ve modeller
üstünde yapılan çıkarım anlatılmıştır.Önerilen modeller kul-
lanılarak analiz edilmiş eğri örnekleri ve modellerin performans
karşılaştırmaları Bölüm 3’te yer almıştır.

2. YÖNTEM

Bu bölümde, önerdiğimiz istatistiksel modeller tanıtılacak ve
bu modellere göre eğri sıkıştırma anlatılacaktır. Modellerin
ayrıntılarına geçmeden önce, bütün modellerde kullanacağımız,
Bayesçi bağlanım modeli [7] simgelemini tanıtacağız. Girdi
vektörüx verildiğinde, çıktı vektörüy, aşağıdaki gibi üretilir:

y = Φ(x)w+ ǫ (1)



Burada, Φ(x) taban matrisimizdir. Sütunları, uygun
gördüğümüz herhangi bir taban fonksiyon ile oluşturulabilir.
Sözgelimi, gözlemlediğimiz veriye çokterimli oturtmak istiyor-
sak, sütunlarıx’in kuvvetleri şeklinde seçeriz.w ise,Φ(x)’in
sütunlarının doğrusal katışımını almak için kullandığımız kat-
sayı vektörümüzdür. Son olarakǫ ∼ N (0, σ2

yI) yönbağımsız
(isotropik) gözlem gürültümüzdür.

2.1. Model 1 - Bayesçi Dŏgrusal Parçalı Băglanım

Bayesçi Parçalı Bağlanım modelinin üretici modeli aşağıdaki
gibi tanımlanabilir:

p(wi) = N (wi; 0, σ
2
wI) (2)

p(yt|W) = N (yt;φp(t)W, σ
2
yI) (3)

σ2
w W σ2

y

φp(t) yt p

t = 1 . . . T

Şekil 1: Parçalı Bağlanım Modelinin Çizge Gösterimi

Bu model, temel olarak, başta tanımlanan standart
olasılıksal bağlanım modelinin, taban matrisini de paramet-
rik olarak değiştirebildiğimiz bir çeşitlemesidir.Modelimizdeki
Φp matrisininp indisi, taban fonksiyonlarını parametrik olarak
değiştirebileceğimizi gösterir:̈Orneğin taban fonksiyonu ola-
rak iki parçalı doğrular kullanıyorsak,p vektörü bu şekillerin
kırılma noktalarını veren bir parametre vektörüdür: Şekil 2’de
böyle birΦp matrisi örneği ve bu matris kullanılarak üretilmiş
bir parçalı doğrusal veri örneği gösterilmektedir.σ2

y veσ2
w, mo-

delin diğer parametreleridir ve sırasıyla, gözlem gür¨ultüsünü ve
doğrusal katışım katsayılarının değişintilerini ifade eder. Son
olarak,i indisi verinin farklı boyutları (x-y-z koordinatları) için
kullanılır.

2.1.1. Parametre Kestirimi

Bu model kabulü altında parametre kestirimi yapmak için ICM
algoritmasını kullanıyoruz. Bu algoritmanın yaptığı, optimum
değeri bulunacak parametrelerin biri haricini sabitleyip, hedef
fonksiyonunu serbest bırakılmış parametreye göre eniyilemek-
tir. Bu algoritmayı kullanarak,W ve σ2

y için kapalı formda
güncelleme denklemleri bulabiliriz:

W =

(

I

σ2
w

+
ΦT

pΦp

σ2
y

)−1(

ΦT
py

σ2
y

)

(4)

σ
2
y =

1

T

T
∑

t=1

(yt − φp(t)W)T (yt − φp(t)W) (5)

(5)’deki T, toplam gözlem sayısıdır. Son olarak, log-olabilirlik
fonksiyonumuzup parametresine göre en büyük kılmak için
kapalı formda bir ifade bulamadığımızdan bir Markov Zinciri
Monte Carlo (MCMC) algoritması olan Metropolis örneklemesi
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Şekil 2: Sol sütunda sırayla verinin x-y koordinatları veken-
disi gösterilmiştir. Verinin ortalama değeri kırmızı düz çizgiyle,
gözlemlenen gürültülü değer mavi yuvarlaklarla gösterilmiştir.
Ortada veriyi üretmek için kullanılanΦp(t) matrisi verilmiştir.
p vektörü, taban fonksiyonlarının pozisyonlarını değis¸tirerek,
üretilen eğrinin kırılma noktalarının yerlerini değis¸tirmemizi
sağlar. Bu örnektep= [100 120 270] olarak alınmıştır. Sağ ko-
londa ise kullanılan katışım katsayıları verilmiştir.

kullanıyoruz: Herbir global eniyileme adımında, belirli defa
rastgele yeni birp vektörü öneriyoruz. Eğer yenip vektörü ola-
bilirliğimizi artırırsa yenip’yi kabul ediyoruz, aksi taktirde red-
dediyoruz.

2.2. Model 2 - Dŏgru Parçası Topaklandırma

Bu model, doğrusal bağlanım modelini Gauss-karışım mode-
liyle birleştirmeyi hedeflemektedir.̈Uretici model aşağıdaki gi-
bidir:

p(rt) =
∏

k

π
rtk
k (6)

p(wk) = N (wk; 0, σ
2
wI) (7)

p(yt|wi, rt) =
K
∏

k=1

N (yt;φ(xt)wk, σ
2
y,k)

rtk (8)

Çizge gösterimi Şekil 3’te verilmiştir;

σ2
w

wk σ2
y,k

φ(xt) yt rt π

t = 1 . . . T

k = 1 . . .K

Şekil 3: Doğru Parçası Topaklandırma Modelinin Çizge Göste-
rimi

Önceki modelden farklı olarak burada tek bir katışım
vektörü yerine her bir topak için farklı bir katışım vektörümüz
vardır. Üretici model perspektifinden bakıldığında, her bir
veri öbeği, taban matrisiyle ilgili topağın katışım vektörü wk

çarpılarak oluşturulmaktadır.rt ise her bir veri noktasının hangi
veri öbeğine ait olduğunu belirleyen bir gösterge değişkenidir.
rt veri yapısı olarak, her birt indisi için sadece bir elemanı
sıfırdan farklı olan bir vektördür. Modelin parametreleri ise



σ2
w, σ2

y,k ve π’dir. Bu parametreler sırasıyla, önsel parametre
değişintisini, gözlem gürültüsü değişintisinive önsel veri öbeği
olasılıklarını belirlememizi sağlarlar. Modelden üretilmiş bir
örnek veri Şekil 4’te verilmiştir:

Şekil 4: 2. modelden üretilmiş örnek veri.

Bu noktada altı çizilmesi gereken önemli bir husus, mo-
delde herhangi bir sıra bilgisinin, yani noktaların birbirlerine
göre ardıllık öncüllük ilişkisinin kodlanmamış olmasıdır: Veri
rastgele olarak bir öbeğe atanmış ve taban matrisine ilgili x-
koordinatı girilerek üretilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir nokta
bulutu, bu model kabulü altında incelenebilir.

2.2.1. Parametre Kestirimi

Bu model kabulü altında Beklenti Enbüyütme (EM) algoritması
kullanarak parametre kestirimi yapıyoruz. Saklı değişkenrt’dir.
Optimize edilecek parametreler iseσ2

y,k, πk vewk ’dır.

• Beklenti Adımı:
İndikatör değişkenirt’nin sonsal dağılımı altındaki bek-
lentisi aşağıdaki gibidir:

Ep(rt|yt,θ)[rtk] =
πkN (yt;φ(xk)wk, σ

2
y,k)

∑K

j=1 πjN (yt;φ(xj)wj , σ2
y,j)

(9)

Burada, parametrelerσ2
w, σ2

y,k ve π için θ kısaltması
kullanılmıştır.

• Enbüyütme Adımı:
Parametreleri optimize etmek için kullanılması gereken
güncelleme denklemleri aşağıdaki gibidir:

wk =

(

I

σ2
w

+

∑T

t=1 E[rkt]φ
T (xt)φ(xt)

σ2
y,k

)−1

(10)

×

(

∑T

t=1 E[rtk]φ
T (xt)yt

σ2
y,k

)

πk =
1

N

T
∑

t=1

E[rtk] (11)

σ
2
y,k =

∑T

t=1 E[rtk](yt − φ(xt)wk)
2

∑T

t=1 E[rtk]
(12)

2.3. Model 3 - Saklı Markov Modeli

Şimdiye kadar önerdiğimiz iki modelde veriyi bağımsız
özdeşce dağılmış (i.i.d.) varsaydık.Önereceğimiz üçüncü mo-
deldeyse bu varsayım yerine, verinin birinci dereceden birMar-
kov zinciri tarafından üretildiğini varsayacağız: 2. modelde kul-
landığımız birbirinden bağımsız saklı gösterge değis¸kenleri bu

modelde birinci dereceden bir Markov zinciri oluştururlar. 2.
modelde olduğu gibi, gösterge değişkenlerine bağlı olarak ilgili
öbeğin parametre vektörü seçilir ve taban matrisiyleçarpılarak
veri oluşturulur.Üretici model aşağıdaki gibi yazılabilir:

p(r1) =
K
∏

k=1

π
r1k
k (13)

p(rt|rt−1) =

K
∏

j=1

K
∏

k=1

A
r(t−1),jrt,k

jk , t ≥ 2 (14)

p(wki) = N (wki; 0, σ
2
w) (15)

p(yt|Wk, rt) =

K
∏

k=1

N (yti;φ(t)Wk, σ
2
y,k)

rtk (16)

Çizge gösterim Şekil 5’te verilmiştir:

r1 r2 . . . rt . . . rT

y1 y2 . . . yt . . . yT

Wk

k = 1 . . . K

Şekil 5: Saklı Markov modeli’nin çizge gösterimi. üst-
parametreler şekli basit tutmak için gösterilmemiştir.

Modelde,A, durum geçiş matrisimiz,π ilk andaki durum
dağılımıdır.σ2

y,k ve σ2
w önceki modelde olduğu gibi sırasıyla

gözlem gürültüsünü ve önsel parametre değişintisini belirlerler.
Önceki modellerde olduğu gibirt, veri öbeği (durum) gösterge
değişkenlerimizdir vei indisi yine verinin boyutunu gösterir.
Not edilmesi gereken önemli bir nokta, burada taban matri-
sine girdi olarak inceleyeceğimiz verinin ayrık (discrete) indi-
sini almamızdır. Modelden üretilmiş bir veri örneği Şekil 6’da
verilmiştir.
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Şekil 6: Saklı gösterge değişkeni dizisi ve 3. modeldenüretilmiş
örnek veri. Farklı durumlar farklı renklerle gösterilmiştir.

2.3.1. Parametre Kestirimi

Bu modelde de diğer modellerde olduğu gibi Beklenti
Enbüyütme (EM) algoritması kullanıyoruz. Yine saklı de˘gişken
rt’dir. Optimize edilecek parametreler iseσ2

y,k, Ajk, πk ve
wk ’dır.



• Beklenti Adımı:
Beklenti adımında hesaplanması gereken yeterli istatis-
tikler aşağıdaki gibidir:

Ep(r|y,θ)[rtk] =γ(rtk) = p(rtk|y) (17)

Ep(r|y,θ)[r(t−1),jrt,k] =ξ(r(t−1),j , rt,k) (18)

=p(r(t−1),j , rt,k|y)

γ ve ξ harfleri ilgili sonsal dağılımlar için SMM li-
teratüründe sıkça kullanıldığından biz de kullanıyoruz.
γ(rt) ve ξ(rt−1, rt) az hesap yüküyle ileri-geri mesaj
aktarma algoritması (forward-backward message pas-
sing) kullanarak elde edilebilir [7].

• Enbüyütme Adımı:
Parametreleri optimize etmek için kullanılması gereken
güncelleme denklemleri aşağıdaki gibidir:

wki =

(

I

σ2
w

+

∑T

t=1 γ(rtk)φ
T (t)φ(t)

σ2
y,k

)−1

(19)

×

(

∑T

t=1 γ(rtk)φ
T (t)yti

σ2
y,k

)

Ajk =

∑T

t=2 ξ(r(t−1),j , rt,k)
∑K

l=1

∑T

t=2 ξ(r(t−1),j , rt,l)
(20)

πk =
γ(r1k)

∑K

j=1 γ(r1k)
(21)

σ
2
y,k =

∑T

t=1 γ(rtk)(yt − φ(t)Wk)
T (yt − φ(t)Wk)

∑T

t=1 γ(rtk)

(22)

σ2
y,k’nin güncelleme denkleminde vektör yerine matrisWk

kullanmamızın sebebi, bu modelin farklı boyutlar için farklı
wki vektörü kullanmasıdır. Matlab gösterimiyle:Wk =

[wk1 wk2].

3. DENEYSEL SONUÇLAR
Bu bölümde, modelleri iki ayrı şekil üstünde çalıştırıp, ori-
jinal şekilleri ne kadar bozulmayla modelleyebildiğimizi in-
celiyoruz. Önerdiğimiz modeller bu şekiller üstünde de-
nendiğinde elde edilen sonuçlar, Şekil 7’de gösterilmiştir.
Modellerin performansları, veri noktalarının kendileriyle
ilişkilendirilmiş doğru parçasına dik uzaklarının ortalaması
alınarak nicelendirilmiştir. Değerler ilgili şekillerin altında
verilmiştir. İki ayrı şekilde de ikinci modelin hem görsel olarak
hem nicel olarak en az bozulmaya sebep olduğunu görüyoruz.

4. VARGILAR
Bu çalışmada eğri sıkıştırma için kullanılabilecek ¨uç farklı
Bayesçi model önerdik. Önerdiğimiz yöntemlerin, eğri
sıkıştırma uygulamaları dışında; literatürde iyi bilinen topak-
landırma ve zaman serisi modellerini bağlanımla birleştirmesi
sebebiyle Bayesçi modelleme açısından da ilginç olabileceği
kanısındayız. Gelecekteki çalışmalarda daha karmaşıkyeni
modeller üstünde çalışılabilir.Örneğin birinci modeldeki
parametrik taban matrisi fikriyle, Saklı Markov Modeli
birleştirilebilir.
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(c) Model 2, Şekil1, 2.16
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(e) Model 3, Şekil 1, 2.88
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Şekil 7: Her üç modelin iki şekil üstünde karşılaştırılması. Mo-
del 2 için en yüksek sonsal olasılığı olan farklı veri topakları,
Model 3 için Viterbi algoritması ile bulunmuş farklı saklı du-
rumlar farklı renklerle gösterilmiştir.
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