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Özetçe
Cebirsel ifadeyle imge geriçatm problemi, çoğunlukla
izdüşüm ölçümleri piksellerden sayca bir hayli az olduğu
için, kararszdr. Ayrk cebirsel geriçatma tekniği (DART),
eksik veri ile de tatmin edici imgeler geriçatabilmek için
geliştirilmiş algoritmalardan biridir. DART, ele aldğ ayrk
lineer ters dönüşüm problemini, cebirsel geriçatma ve
eşiklemeye dayal bölütleme altyordamlarn birbiri ardna
kullanarak çözer. TvMin+DART algoritmas ise, DART'
iyileştirmek amacyla, toplam değişinti minimizasyonu
tekniğinden (TvMin) faydalanarak bu altyordamlar üzerinde,
baz değişiklikler önermiştir. Ancak, bu algoritma ilk hali ile,
yalnzca ikili imgeler için kullanlabilmektedir. Bu bildiri ile,
daha önce önerdiğimiz TvMin+DART algoritmas, çok etiketli
imgeleri de geriçatabilecek şekilde genelleştirilmiş, ve
algoritma, DART ve filtreli ters izdüşüm (FBP) algoritmalar
ile karşlaştrlarak, snanmştr.

1. Giriş
Bilgisayarl tomografide (BT), taranan nesnenin bir
boyutlu izdüşüm ölçümlerinden iki boyutlu kesit görüntüsünün
geriçatm, analitik yöntemlerle veya yinelemeli olarak
çözülebilmektedir. Analitik yöntemlerden olan filtreli ters
izdüşüm tekniği (FBP), idealde sonsuz sayda izdüşüm
ölçümüne dayanan merkezi kesit teoremini temel alr;
uygulamada ise sonlu sayda izdüşüm verisi söz konusu
olduğundan,
problemi
enterpolasyon
tekniklerinden
faydalanarak çözer. Ancak bu teknikler, yine de NyquistShannon kstasn karşlayamayacak kadar snrl izdüşüm
ölçümlerinin geriçatm konusunda başarszdrlar. Tomografik
görüntülemede, nesnenin maruz kaldğ radyasyon miktarn
düşürme gereksinimi ve zaman gibi çeşitli kstlar nedeniyle,
imgenin eksik izdüşüm verisi ile eksiksize yakn bir şekilde
geriçatlabilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle, geriçatma
problemini yinelemeli olarak çözen cebirsel geriçatma ve
norm optimizasyonu gibi yöntemler, çeşitli önsel bilgi ve
varsaymlarla kullanldklarnda, bunu olanakl kldklar için,
tercih edilmektedir.
Ayrk tomografi alan, imge fonksiyonunun ayrk bir değer
kümesine sahip olduğu ve taranan nesnenin az sayda
birbirinden farkl yoğunluk derecelerinden oluştuğu
varsaymlar ile, gereken izdüşüm verisini bir hayli azaltmay
amaçlar. Batenburg ve ark. tarafndan geliştirilmiş ve ayrk
tomografi alannda kullanlmakta olan ayrk cebirsel geriçatma
tekniği (DART) [1], birbirini izleyen cebirsel geriçatma ve
geriçatma
görüntüsünü
ayrklaştrma
aşamalarndan
oluşmaktadr. Bu algoritmann her iterasyonunda, srasyla,
izdüşüm ölçümlerini bir cebirsel geriçatma yöntemi ile ([1]'de
eşzamanl cebirsel geriçatma tekniği (SART) [2]
kullanlmştr) imge uzayna dönüştürme ve elde edilen
görüntüyü önceden bilinen gri seviyelerle bölütleme, ([1]'de
Otsu
eşikleme
algoritmas
[3]
kullanlmştr)
gerçeklenmektedir. Bölütleme için gereken eşikleme
parametresi, imge histogram üzerinden bulunabileceği gibi;

Anahtar Kelimeler — ayrk tomografi; cebirsel geriçatma
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toplam değişinti minimizasyonu.

Abstract
From the algebraic point of view, image reconstruction is an
under-determined problem, due to the fact that the projection
measurements are a lot fewer than the unknown pixels.
Discrete algebraic reconstruction technique (DART) is an
algorithm used to cope with this situation. DART solves a
discrete linear inverse problem by combining an algebraic
reconstruction procedure with a threshold segmentation. In
order to improve accuracy, the TvMin+DART algorithm
modified the subroutines of DART by exploiting total variation
minimization technique (TvMin). However, this algorithm was
developed for only binary images. In this paper, our
TvMin+DART algorithm will be generalized to handle
multilabel images as well, and an experimental research to
compare the proposed method with the original DART and the
conventional filtered backprojection (FBP) will be presented.
978-1-4673-7765-2/15/$31.00 ©2015 IEEE
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mevcut izdüşüm verisinden faydalanarak, izdüşüm hatasn
enküçültecek şekilde de seçilebilir. Buna dair bir yaklaşm
[4]'te önerilmiş, [5]'te ise izdüşüm uzaklğ minimizasyonu
(PDM)-DART ad ile kullanlmştr.
Norm optimizasyonu yöntemlerinden skkştrlmş alglama
teoremini temel alanlar, seyrek olduğu biliinen sinyaller için,
en seyrek çözümü bulmak adna sinyalinn ℓ1 normunu (ℓ0minimizasyonu ve ℓ1-minimizasyonu özdeeşliğine dayanarak)
enküçültmeye çalşr. Ancak çoğu BT görüntüsü seyrek
değildir. Bu durumda, sinyali seyrekleştirren dönüşümlerden
faydalanlr ve bu kez, sinyalin dönüştüürüldüğü uzaydaki
temsili için ℓ1-minimizasyonu uygulanr. Sinyalin seyrek
k
dalgack
temsilini frekans uzaynda aramak için kullanlan
(Wavelet) gibi dönüşümler dşnda, seyrrekleştirmeyi imge
uzaynda gerçekleştiren dönüşümler de kullanlmaktadr.
Toplam değişintinin minimizasyonu tekniğği (TvMin), ikinci
tipte bir dönüşüm olan ayrk gradyaan dönüşümünden
faydalanr. Ayrk gradyann ℓ1 normuna topplam değişinti (TV)
denilmektedir ve amaç, toplam değişinti miktarn,
m
izdüşüm
hatasn da sfra yakn bir eşiğin altndda tutacak şekilde
enküçültmektir.
Bu bildiride, DART algoritmas üzerindde TvMin tekniğini
kullanan TvMin+DART algoritmasndan [6]
[ bahsedilmiş ve
bu algoritmann, sadece ikili imgeler için tanmlanmş
bölütleme faz, çoklu eşikleme değeri dee hesaplayabilecek
şekilde genellenmiştir.

Şekil 1. Bir ayrk cebirsel geriçatma
g
illüstrasyonu.
Toplam değişinti minimizasyonnu tekniğini anlamak adna,
imge matrisini � ile gösterip imggenin ayrk gradyanna ������
dersek, yatay ve dikey gradyyanlar, sras ile �� ����� �
|����,� � ��,� | ve �� ����� � |��,���
� ��,� | olur ve imgenin
�
gradyan şu şekilde tanmlanr:

2. Yöntem
2.1. Problem Formülasyonu

�

���

��� �� � �� ,

(1)

� � �,�, � , �

����� � ������ � � |������ |

(4)

�

Denklem 4'te ����� , � 'in � ppikselindeki ayrk gradyann
temsil etmektedir. Buradan hareketle,
h
toplam değişinti
minimizasyonu
problemi,
Denklem
5'teki
şekilde
tanmlanabilmektedir:

Denklem 1’de � � �� sistemin bilinmeeyenlerini (burada
imgenin pikselleri); � � �� , izdüşüm
m vektörünü ve
� � ���� her bir ��� eleman, �j piksellinin �i ölçümüne
katksna karşlk düşen izdüşüm matrisinii simgelemektedir.
Bu denklem sistemi, Denklem 2’de de göörüldüğü üzere, bir
izdüşüm ölçümünün, ilgili şnn doğru integraline
i
karşlk
düştüğünü söyler.
�

(3)

a
gradyannn ℓ1 normudur
Toplam değişinti (TV) imgenin ayrk
ve bunu, imgeyi tekrar Denkleem 1'deki vektörel tanmyla
kullanarak aşağdaki şekilde yazaabiliriz:

b lineer denklem
Cebirsel yöntemler, geriçatma problemini bir
sistemi olarak formüle eder ve bu sisteemde değişkenler,
görüntünün ayrk bileşenlerine; denklem
mler ise, izdüşüm
ölçümlerine karşlk gelir.

�� � �

�� ����� ��
������ � ���� ����� �� � ��

�

������� ����� � �� � ���
� ��
�

�� �� � � �

(5)

Denklem 5'teki � düzenleme katsaysdr. Bu denklemde
toplam değişinti minimizasyonuu problemi, izdüşüm hatasn
kst olarak kullanmak yerine, toplam değişinti terimi ile
birlikte amaç fonksiyonuna dahil ederek formüle edilmektedir.

(2)

Bu sistem, izdüşüm verisinin eksik ollmas durumunda,
kararsz özelliktedir ve tek bir çözümden bahsedilemez. Bu
mesinin birden fazla
önerme uygulamada, bir izdüşüm veri küm
imgeye ait olabileceği gerçeğine karşlk düşer. Kaczmarz
metodu, bu tip sistemleri, her iterasyondaa mevcut kestirimi
hiperdüzlemlere izdüşürüp güncelleyerek çözer.
ç
Sunacağmz
yöntem tarafndan kullanlan SART algoritm
mas [2] Kaczmarz
metoduna dayanmaktadr.
DART algoritmas, birkaç iterasyonlukk SART ile yaplan
güncelleme sonras elde edilen sürekli değerleri önceden
bilinen gri seviyeler ile, her bir �� � ���� , �� , � � , �� � olacak
şekilde bölütler, burada � � ��,�, � � � , �� içiin �� , a priori gri
seviyeleri göstermektedir. Sürekli geriçatmaa ve onu takip eden
bölütleme fazlarna dair bir illüstrassyon Şekil 1'de
sunulmuştur. DART algoritmas ise Bölüm 2.2'de
detaylandrlmştr.

2.2. Algoritma
TvMin+DART algoritmass [6], orijinal DART
algoritmasn iyileştirmeyi heddeflemiştir ve bu amaçla,
skştrlmş alglama problemleerinin çözümünde kullanlan
toplam değişinti minimizasyoonu (TvMin) tekniğinden
faydalanmştr. Ayrca, bölütlem
me aşamas için, hem imge,
hem de izdüşüm verisi ile tutarrl eşikleme değeri seçmeye
yönelik
bir
yöntem
önnermiştir.
TvMin+DART'
detaylandrmaya geçmeden önnce DART algoritmasndan
bahsetmek uygun olacaktr.
DART, ayrk tomografi alannnda kullanlmakta olan bir
algoritmadr. Birbirini takip edden geriçatma ve bölütleme
altyordamlarndan oluşur. Oldukkça snrl izdüşüm verisi ile
dahi, kaliteli imgeler elde edebilm
mektedir. Bunu başarabilmek
için, imgenin gri seviyelerine dair önsel bilgiden faydalanr ve
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bu bilgi ile imgeyi, Otsu eşikleme yöntemi ile ayrk hale
getirir. DART algoritmasnn başars yalnzca onun ayrk
tabiatndan kaynaklanmamaktadr. DART ayn zamanda her
iterasyonda, bölütleme sonras doğru değerler ile etiketlenmiş
olma ihtimali yüksek olan pikselleri sabitleyerek sistemdeki
bilinmeyen saysn azaltr. DART'n sonraki iterasyonlarnda,
sadece snr pikseller kullanlr. k. iterasyonda bölütlenmiş bir
imgeyi � � ile gösterirsek, � pikselinin snr piksel kabul
edilmesi için, en az bir � � ���� pikseli ile, ��� � ��� şartn
sağlyor olmas gerekir. Burada ���� � ��,�, . . . , ��, �’nin 8komşuluğundaki pikseller kümesini göstermektedir. Ayrca,
izdüşüm ölçümlerindeki olas gürültüye önlem olarak DART,
snr olmayan piksellerin her birini, � � � � � olaslkla snr
pikseller kümesine dahil eder. Bu noktada, imge pikselleri, iki
kümeye ayrlmştr: (1) güncellenecek pikseller (küme U ,
imge �� ile gösterilecek), (2) sabitlenecek pikseller (küme F,
imge � � ile gösterilecek). Öyleyse, bir sonraki iterasyonda
kullanlacak olan izdüşüm vektörü � � � �� şöyle hesaplanr:
� � � � � �� �

bölütlenmesi için gerekecek eşikleme değeri says olan
� � � 'den küçük olmas durumunda, � 'ye doğrudan � � �
atanr. Daha sonra, Otsu algoritmas kullanlarak, � tane aday
eşikleme
değeri
(Bunlarn
oluşturduğu
kümeyi
���� � ��� , �� , . . . , �� � ile göstereceğiz) elde edilir. İkinci
aşamada ise, ���� 'in � � � 'li sral altkümelerinden oluşan
��� � ��� � ������ � | |�� | � � � �� kümesi, yani arama
�
uzay, elde edilir. Bu küme, her bir eleman, � � �,�, . . . , ����
�
için
�� � ��� , �� , . . . , ���� �
olan
bir
altkümeler
koleksiyonudur. Problem, Denklem 7'deki gibi tanmlanabilir.
� �
���� , ��� , � ����
�

������

�� ��� �������

�� ������ � �
�
�
�

�� � ����� �

(7)

Sonraki aşamada ise, seçilen eşikleme değerleri ve mevcut
etiketler kullanlarak imge bölütlenir. Algoritmay derlemek
adna, çok etiketli imgeleri de geriçatabilecek şekilde
genellenmiş TvMin+DART'n sözde kodu Şekil 2'de
verilmiştir. Sözde kodda, öncesinde bahsedilip kullanlmş
olan sembollere ek olarak; � bölütleme operatörünü, �� ise,
Gauss yumuşatma filtresini simgelemektedir.

(6)

SART algoritmas bu defa, Denklem 6'nn üzerinden,
başlangç noktas olarak �� 'y kullanarak geriçatm hesaplar.
Tüm bu mekanizma ile değişken says azaltlrken, denklem
says sabit kaldğndan, lineer denklem sistemi daha az
kararsz olur.
TvMin+DART algoritmas ise, ilk geriçatm SART
yerine
TvMin
tekniği
(Denklem
5)
kullanarak
hesaplamaktadr. TvMin tekniği, imgenin yüksek frekansl
bölgelerini vurgulayarak, SART veya bir başka cebirsel
geriçatma yöntemine kyasla bölütlemeye daha uygun bir ilk
tahminde bulunabilmektedir. Bu sayede, ilk iterasyonda yanlş
snflandrlmş piksel miktar düşürülmüş olur. Denklem 5'i
çözmek için TVAL3 algoritmas [7] kullanlmştr. Bu
algoritma, türevlenebilir olmamasndan dolay hesaplama
maliyeti oldukça yüksek olan toplam değişinti amaç
fonksiyonunu, hzl bir şekilde enküçültebildiği için
seçilmiştir.
TvMin+DART algoritmasnn, DART'ta yaptğ bir diğer
değişiklik ise bölütleme altyordam üzerinedir. DART,
bölütlemede kullanlacak eşikleme değerlerini imge
histogram üzerinden seçen Otsu algoritmasn kullanr. Otsu,
yoğunluk seviyeyelerini, snflar-aras varyans enbüyültecek
şekilde seçer. Bu, geriçatlmş imge ile tutarl bir sonuç elde
etmeye yarar; ancak ayn sonuç, izdüşüm verisi ile tutarl
olmayabilir. Bu nedenle eşikleme değerini seçerken, mevcut
izdüşüm
verisinden
de
faydalanmak
anlamldr.
TvMin+DART algoritmas, hem imge histogramndan, hem
de izdüşüm verisinden faydalanan, iki aşamal bir bölütleme
yöntemi önermiştir. Algoritma önce, says histogramdaki
vadilere bakarak belirlenmiş, aday eşikleme değerleri seçer.
Bu aşamada, vadi says olan � 'yi belirlemek için [8]'den
(algoritmay �� ksaltmas ile simgeleyeceğiz), aday eşikleme
değerleri seçmede ise Otsu çoklu eşikleme algoritmasndan
faydalanmştr. Bölütlemenin ikinci aşamasnda ise, ilk
aşamada seçilen adaylar arasndan, izdüşüm hatas ile birlikte
toplam değişintiyi enküçülten eşikleme değeri seçilir. Burada
amaç fonksiyonu � � � için, yine Denklem 5'tir; ancak bu
defa çözüm, aday eşikleme değerleri kümesine karşlk düşen
sonlu bir arama uzay içerisinden seçilir. [6]'da algoritma, iki
seviyeli imgeler için tanmlanmş ve kullanlmştr. Şimdi ise
algoritmay, çok etiketli imgeler için genelleyeceğiz.
TvMin+DART bölütlemesinin ilk aşamasnda, ��
prosedürü ile elde edilen � 'nin, � etiketli bir imgenin

Şekil 2. Genelleştirilmiş TvMin+DART’n sözde kodu.

3. Simülasyon Deneyleri
Deneyler MATLAB ortamnda gerçekleştirilmiştir.
Paralel şn geometrisinin simülasyonu için AIR Tools
paketinden [9] faydalanlmştr. Deneylerde DART,
TvMin+DART ve FBP+Otsu algoritmalarnn performanslar,
Denklem 8'de verilen ���������������� metriği
kullanlarak karşlaştrlmştr. Kullanlan fantom Şekil 4.a'da
sunulmuştur. Bu üç etiketli sentetik imge, [1]'den,
��� � ���'lk olacak şekilde uyarlanmştr.
���������������� �
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s
aç, (b) snrl açsal
Şekil 3. FBP, DART ve TvMin+DART algoritmalar için, snflandrma hatas(%) metriğinin (a) snrl
aralk ve (c) gürültü seviyesine göre değğişimi.
yaklaşm önerilmiştir. Bu bildiri ile birlikte ise, bu yaklaşm,
çoklu eşikleme yapabilecek şekkilde genellenmiştir. Sunulan
deneylerde, önerilen algoritmannn doğruluğu arttrdğ görülse
de, çok ciddi miktarda bir iyyileşme gözlemlenememiştir.
Geriçatma ve bölütlemeyi birbirrinden bağmsz altyordamlar
olarak ele almak yerine, ayrklaştrmay doğrudan geriçatma
b yöntem, daha tatmin edici
algoritmasna dahil edebilecek bir
sonuçlar üretebilir. Gelecek çaalşmalarmzda, bu olaslk
üzerinde durulacaktr.

Şekil 4. (a) Orijinal fantom. (b) FBP, (c) DART ve (d)
TvMin+DART algoritmalar ile geriçatllmş imgeler.

5. Kayn
nakça

Tüm deneylerde, her bir izdüşüm açsnndan, imgenin bir
boyutuna eşit olacak şekilde, 256 şn

gönderildiği
varsaylmştr. DART ve TvMin+DAR
RT için gereken
� parametresi, [1]'de de önerildiği üzeere, 0.85 olarak
belirlenmiştir. Yine DART ve TvMin+DA
ART algoritmalar
için, tüm sürekli geriçatma (SART ve TvM
Min) altyordamlar,
�� � �� iterasyon yapacak şekilde çalşttrlmştr. Bunlar
dşnda, deneylerin tamamnda �� � ���� olarak
o
seçilmiştir.
Üç farkl deney yaplmştr: (1) snrl sayda aç deneyinde,
izdüşümler ��� �� aralğnda eşit mesafelerrle örneklenmiştir,
(2) snrl açsal aralk deneyinde, izdüşüm verisi 1 derecelik
aralklarla toplanrken, açsal aralk ��� ��'dden ������5����'a
kadar düşürülmüştür, (3) gürültülü izdüşüüm deneyinde ise,
�
izdüşüm verisine �� � � � ����
ş
şeklinde
gürültü
���
�
eklenmiştir. Burada, � gürültülü izdüşüm
m verisini; � , bir
rastgele gürültü vektörünü ve �� gürültü
g
düzeyini
göstermektedir. Tüm bu deneylerin sonuçlaar, sras ile, Şekil
3.a, 3.b ve 3.c'de gösterilmiştir. Buna ek olaarak, Şekil 4.a, 4.b
ve 4.c'de, eşit aralkl 15 açdan toplanann izdüşümler için,
�� � �5� iterasyonlu bir deneyle, srasylaa FBP, DART ve
TvMin+DART algoritmalar kullanlarak geriçatlan
g
imgeler
verilmiştir.
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4. Sonuçlar
DART algoritmasnda sürekli geriçatma görüntüsü, oluşan
artifaklardan dolay, takip eden bölüütleme aşamasn
yanltabilmektedir. İlk geriçatmay, bölütleemeye daha uygun
hale getirebilmek amacyla, toplam değişinnti minimizasyonu
(TvMin) tekniği, TvMin+DART algoritm
masyla ile birlikte
kullanlmştr. Sonraki safha olan imge bölütlemede ise,
sadece geriçatlmş imgenin yoğunluk bilggisinin değil, ayn
zamanda mevcut izdüşüm verisinin dee kullanlmasnn
doğruluğu arttracağ ileri sürülmüş ve bu bağlamda bir
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