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1. Giriş

Özetçe

Göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde sayısal ortamda retinal
kan damarlarının bölütlenmesi en önemli tıbbi imge işleme
adımlardan bir tanesidir [1-3]. Fakat klasik imgelerle
karşılaştırma yapıldığında, tıbbi imgelerin daha fazla belirsizlik
içermesi, kan damarlarının da özel bir yapıya sahip olması ve
ilaveten bu tür imgelerin gürültü ve bozuk bölgeler de ihtiva
etmesi bölütleme işlemini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
durumda, ince-uzun ve yapıları tam olarak belli olmayan retinal
kan damarlarının bölütlenmesi için daha özel yöntemlerin
geliştirilmesi gerekmektedir.
Aslında, literatürde son zamanlarda düzey küme
yaklaşımlarına bağlı olarak daha doğru ve daha hızlı sonuç
üreten retinal kan damarlarını bölütleme yöntemleri
geliştirilmeye başlanmıştır. [1-3]’de kan damar yapılarının daha
doğru bir şekilde elde edilmesi için klasik imge işleme
yaklaşımlarının yanında kenar ve yapı tabanlı düzey kümelerine
bağlı otomatik olarak çalışan bazı yöntemler sunulmuştur.
Başka bir çalışmada ise, klasik bölge büyütme yaklaşımıyla
birlikte imgedeki bölge bilgisine bağlı düzey küme yaklaşımı
kullanılarak kan damarları bölütlenmiştir [4]. Diğer bir
çalışmada ise sonlu elemanlar yaklaşımı dikkate alınarak düzey
kümesine bağlı bir bölütleme yaklaşımı önerilmiştir [5]. Son
olarak bölge tabanlı düzey kümelerine bağlı geliştirilen diğer
bir yöntemde kan damarlarındaki yapı bilgisine ilave olarak
damarların
kenarlarının
yumuşatılması
için
enerji
fonksiyoneline bazı terimler eklenerek daha doğru sonuçlar elde
edilmiştir [6].
Bu çalışmada ise, daha doğru sonuç üretebilen ve çoğu
işlem adımlarında kısmi diferansiyel denklemlerin çözümüne
bağlı yaklaşımları dikkate alan bir yöntem önerilmiştir.

Bu çalışmada retina imgelerindeki kan damarlarının
bölütlenmesindeki başarımı artırmak için düzey kümelerine
bağlı bir yöntem önerilmiştir. Çünkü kan damarlarının doğru
bir şekilde bölütlenmesi göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde
önemli bir rol teşkil etmektedir. Önerilen yöntemde ilk önce
gürültü girdi imgesinden atılmakta ve bunun sonucu olarak
bulanıklaşan imge yapısı netleştirilmektedir. Daha sonra imge
yeğinliği homojenize edilmekte ve imgenin yapı bilgisi elde
edilmektedir. En son adım olarak da etkili bir düzey küme
yöntemiyle kan damarlarını bölütlemesi yapılmaktadır.
Önerilen yöntemle hem nitelik hem de nicelik bakımından kan
damarlarının etkili bir şekilde bölütlenebildiği deneysel
sonuçlarla da kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler — retina imgesi bölütleme; düzey
kümeleri; genişletilmiş Lagrange yöntemi; faz haritası.

Abstract
In this study, a method based on level sets has been proposed
for improving performance in segmenting of blood vessels in
the retina images. Because the accurate segmentation
performance of blood vessels poses a significant role in the
diagnosis and treatment of eye diseases. First, in the proposed
method, noise is removed from the input image and the structure
of the blurred image is sharpened due to noise elimination.
Then the image intensity is homogenized and the structure
information of the image is obtained. In the last step, blood
vessels are segmented by an efficient level set method. In terms
of quantity and quality, the efficient segmentation of blood
vessels with the proposed method has also been proven by
experimental results.

2. Önerilen Yöntem
İmgeler, sayısal ortamda, veri sıkıştırması içermediğinden
genelde kırmızı, yeşil ve mavi renk uzayı kullanılarak
işlenmektedir. Buna göre, 𝑛𝑛 = 3 renk kanallarının sayısını
göstermek üzere, 𝐈𝐈(𝐼𝐼1 , 𝐼𝐼2 , 𝐼𝐼3 ):  → ℝ𝑛𝑛 ,  → ℝ2 kapalı
bölgesinde tanımlı sayısal imgeyi temsil etsin ve 𝐱𝐱 = (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈
 sayısal imgenin koordinatlarını göstersin. Aslında,
literatürdeki birçok çalışmada retinal imgeler, sayısal ortamda
işlenirken sadece yeşil renk kanal bileşeni dikkate alınmaktadır.

Keywords — retinal image segmentation; level sets;
augmented Lagrangian method; phase map.

978-1-4673-7765-2/15/$31.00 ©2015 IEEE

85

15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla
Tıbbi Görüntüleme 2

1. Gün / 15 Ekim 2015, Perşembe

Çünkü diğer renk kanal bileşenlerindeki veriler, gürültü ve aşırı
derece parlaklık içermektedir ve bu durum sayısal imge işlemi
yöntemlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada da
bazı ön işlem adımlarının dışında, yeşil renk kanalı bileşeni
dikkate alınmıştır. Bu renk kanalı, yeğinlik dağılımı homojen
olmadığından, 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼2 = 𝑟𝑟 × 𝑢𝑢 + gürültü şeklinde ifade
edilebilir [2]. Denklemde, 𝑟𝑟(𝐱𝐱) fonksiyonu gölge ve yansıma
içerdiğinden ve gürültü de önerilen yöntemdeki işlem
adımlarını olumsuz yönde etkilediğinden, bu tür bileşenlerin bir
şekilde elimine edilmesi gerekmektedir.

 \0
<0





𝑑𝑑(𝐱𝐱)
(𝐱𝐱)(𝑘𝑘=0) = { 0
−𝑑𝑑(𝐱𝐱)

|∇𝐼𝐼|
𝐼𝐼 ∗ Gσ

(4)

Sıfır düzey çevriti

Şekil 2: DKF’na İUF ile ilk değer atanması.
DKF’nun düzenlileştirilmesi işlemi, her iterasyondan sonra
DKF’na yeniden bir ilk değer atanmasıyla yapılmaktadır. Fakat
bazen bu tür yaklaşımlar sorun oluşturduğundan Li ve
arkadaşları bu sakıncayı ortadan kaldırmak için enerji
fonksiyoneline bir düzenlileştirme terimi eklemişlerdir [8].
Aslında DKF’nun düzenlileştirilmesi işlemi için sıfır düzey
çevriti civarında yeter şart |∇|=1 olmasıdır. Buna göre, bölge
tabanlı Chan-Vese yöntemi [9] için aşağıdaki gibi en
küçüklenecek bir enerji fonksiyoneli göz önüne alınabilir:

(2)

min {𝐸𝐸1 (, 𝑐𝑐1 , 𝑐𝑐2 ) = α1 ∫(𝑢𝑢 − 𝑐𝑐1 )2 𝐻𝐻()𝑑𝑑𝐱𝐱 + α2 ∫(𝑢𝑢 −

,𝑐𝑐1 ,𝑐𝑐2
𝑐𝑐2 )2 (1

Burada ∇ gradyan işleci, Gσ (x) ise standart sapması σ olan bir
Gauss süzgeci ve ∗ evrişim işlecidir. Denklem (1), EulerLagrange yaklaşımına göre çözülürse
γ
𝑢𝑢 + ∆𝑢𝑢 = 𝐼𝐼
𝜌𝜌

Nesne

0 bölgesinde
 sınırında
\0 bölgesinde

(1)

Yukarıdaki en küçüklenecek enerji fonksiyoneline ait
denklemde, ilk terim yumuşatma işlemini yerine getirmektedir
ve γ sabit bir değerdir. İkinci terim ise uygunluk terimi olarak
adlandırılır ve elde edilen sonuç imgesinin girdi imgesine
yakınsanmasını sağlar. Eğer bu terim ifadeye eklenmezse sonuç
imgesi sabit bir değer olarak elde edilecektir. 𝜌𝜌(x) fonksiyonu
imgenin yapı bilgisini içermektedir ve aşağıdaki ifade dikkate
alınarak hesaplanabilir:
𝜌𝜌 =

Sıfır düzey çevriti

Düzey küme yaklaşımlarıyla bölütleme yöntemlerinde, her
işlem iterasyonunda, DKF’nu düzenlileştirilmeli, DKF’nun
sıfır düzey çevriti nesnenin kenarına konumlandırılmaya
çalışılmalı ve sıfır düzey çevriti yumuşatılmalıdır. Şekil 2’de
verildiği gibi, ilk iterasyonda, DKF’na ilk değer ataması için
genelde 𝑑𝑑(𝐱𝐱) işaretli bir uzaklık fonksiyonu (İUF) kullanılır:

Önerilen yöntemde, ilk önce, retina imgesinin gürültüsü, renkli
görüntü işleme tekniğine bağlı yönbağımlı bir yöntemle
azaltılmış ve bunun sonucu olarak bulanıklaşan imge yapısı da
netleştirilmiştir [2]. Daha sonra, yeşil renk kanalına ait 𝐼𝐼 girdi
imgesi uyarlanır histogram eşitleme yaklaşımına tabi
tutulmuştur ve imge yeğinliğinin tekdüze (homojen) hale
getirilmesi içinse Gross-Brajovic yöntemi dikkate alınmıştır
[7]:

𝑢𝑢

0
>0

Arkaplan

Şekil 1: Nesne bölütlemede düzey küme yöntemi.

2.1. Ön İşlemler

min {𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑢𝑢) = 𝛾𝛾 ∫ |∇𝑢𝑢|2 𝑑𝑑𝐱𝐱 + ∫ (𝑢𝑢 − 𝐼𝐼)2 𝜌𝜌𝑑𝑑𝐱𝐱}

 = 𝜕𝜕0  = 0

1)2 𝑑𝑑𝐱𝐱}

𝜇𝜇

− 𝐻𝐻())𝑑𝑑𝐱𝐱 + 𝜗𝜗 ∫ 𝛿𝛿()|∇| 𝑑𝑑𝐱𝐱 + ∫(|∇| −
2

Burada α1 , α2 , 𝜗𝜗 ve 𝜇𝜇 pozitif değerlidir ve sırasıyla nesne ve
arkaplan bölgeleriyle, eğri uzunluğuyla ve DKF’nu
düzenlileştirmeyle ilgili ağırlık katsayılarıdır. 𝐻𝐻(𝑥𝑥) birim
basamak fonksiyonu ve 𝛿𝛿(𝑥𝑥) ise birim vuruş fonksiyonudur.
Denklemdeki ilk iki terim alan terimi olarak adlandırılmaktadır
ve DKF’nun sıfır düzey çevritinin nesnenin kenarlarına doğru
hareket ettirilmesinden sorumludur. Sonraki terim ise, uzunluk
terimi (gürültü azaltma işleminde toplam değişim (TD)
yaklaşımı) olarak adlandırılmaktadır ve DKF’nun sıfır düzey
çevritinin yumuşatılmasını sağlamaktadır. Son terim ise
DFK’nu
düzenlileştirme
işleminde
kullanılmaktadır.
Denklemde, 𝑐𝑐1 ve 𝑐𝑐2 ise bölütlenecek nesnenin iç ve dış
bölgelerindeki ortalama yeğinlik değerlerini temsil etmektedir:

(3)

elde edilir. Burada ∆, Laplace işlecidir. Denklem çözümünde
𝑢𝑢(x) işlevine ilk değer olarak sıfır atanmaktadır.
Önişlem adımında son olarak retinal imgesine ait m(x) kan
damar yapısının elde edilmesi için [2]’de önerilen yöntemdeki
melez faz haritası yaklaşımı kullanılmaktadır. Daha ayrıntılı
bilgi için [2]’deki makale incelenebilir.
2.2. Düzey Küme Yöntemleri
Şekil 1’de gösterildiği gibi, :  → ℝ düzey küme fonksiyonu
(DKF)’nu göstersin.  = 𝜕𝜕0 kapalı bir eğridir, DKF’nun sıfır
düzey çevritini temsil etmektedir ve bu kapalı eğri boyunca
DKF, (𝐱𝐱) = 0 değerini almaktadır. Çoğu düzey küme
yaklaşımlarında nesne, başlangıçta kullanıcı tarafından kabaca
işaretlenmektedir ve bölütleme işlemi bu aşamadan sonra
başlamaktadır. Ayrıca, DFK, nesnenin iç ve dış bölgelerinde zıt
işaretli değerlere sahiptir.

𝑐𝑐1 =

∫ 𝐻𝐻()𝑢𝑢𝑢𝑢𝐱𝐱
∫ 𝐻𝐻()𝑑𝑑𝐱𝐱

ve 𝑐𝑐2 =

∫(1 − 𝐻𝐻())𝑢𝑢𝑢𝑢𝐱𝐱
∫(1 − 𝐻𝐻()) 𝑑𝑑𝐱𝐱

Yukarıda verilen 𝐸𝐸1 enerji fonksiyoneli Euler-Lagrange
yaklaşıma bağlı çözülse:
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∇

= 𝛿𝛿() × (𝜗𝜗div (|∇|) − (α1 𝑒𝑒1 − α2 𝑒𝑒2 )) + 𝜇𝜇 × (∇2  −

𝑐𝑐2 )2 olarak alınmaktadır ve denklem, Neumann sınır
koşullarına göre çözülebilir. Pratik uygulamalarda, aşağıda
tanımlandığı gibi 𝐻𝐻𝜀𝜀 (𝑥𝑥) yumuşatılmış birim basamak
fonksiyonu ve 𝛿𝛿𝜀𝜀 (𝑥𝑥) = 𝐻𝐻𝜀𝜀′ (𝑥𝑥) yumuşatılmış birim vuruş
fonksiyonu kullanılmaktadır:
1 1
1 𝜀𝜀
𝑥𝑥
𝐻𝐻𝜀𝜀 (𝑥𝑥) = + arctan ( ) ve 𝛿𝛿𝜀𝜀 (𝑥𝑥) =
𝜋𝜋 𝜀𝜀2 + 𝑥𝑥2
2 𝜋𝜋
𝜀𝜀
iterasyonda

aşağıdaki
𝜕𝜕

ifade

ile

𝜇𝜇

2

2

∫ 2 × (𝑓𝑓 − 𝐻𝐻𝜀𝜀 (φ)) 𝑑𝑑𝐱𝐱 + 22 ∫(𝑓𝑓 − 𝐻𝐻𝜀𝜀 (φ)) 𝑑𝑑𝐱𝐱 +
𝜇𝜇
∫ 3 ∙ (𝒒𝒒 − ∇𝑓𝑓) 𝑑𝑑𝐱𝐱 + 3 ∫|𝒒𝒒 − ∇𝑓𝑓|𝟐𝟐 𝑑𝑑𝐱𝐱 + ∫ 4 ∙
(𝒑𝒑 − ∇) 𝑑𝑑𝐱𝐱 +

𝜇𝜇4
2

(7)

3. Deneysel Çalışmalar

en

Önerilen yöntemin başarımı, DRIVE ve STARE veri
setlerindeki retina imgeleri kullanılarak test edilmiş ve sonuçlar
[2] ve [6]’daki yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Yeğinliğin
homojenize edilmesinde kullanılan parametrelerden γ
parametresi, DRIVE veri seti için 9 değerine ve STARE veri
seti içinse 2 değerine ayarlanmıştır. 𝜇𝜇1 = 0.1, 𝜇𝜇2 = 1, 𝜇𝜇3 = 1,
𝜇𝜇4 = 0.1 ve 𝛽𝛽 = 20 değerlerine setlenmiştir. İterasyon sayısı
20 olarak alınmıştır. İUF’na ilk değer atama işleminde, iskelet
imgelerinin ağırlığı 0.2, morfolojik yöntemle elde edilen
imgelerin ağırlığı 0.6 ve ölçek uzayı yaklaşımıyla elde edilen
imgelerinin ağırlığı da 0.2 olarak alınmıştır. Yöntemlerin

iyilenmektedir: (𝑘𝑘+1) = (𝑘𝑘) + τ 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘) . Burada 𝑘𝑘 iterasyonu
göstermektedir. τ ise zaman adımı temsil etmektedir ve
Courant-Friedrichs-Lewy şartına bağlı olarak ayarlanmak
zorundadır: τ × 𝜇𝜇 ≤ 1⁄4 [8]. Bu kısıt, sonucun hızlı bir şekilde
üretilmesi için gerekli olan 𝜇𝜇 katsayısının çok büyük değerli
seçilmesini engellemektedir. Bu tür sorunları ortadan kaldırmak
ve yaklaşımdaki işlem süresini azaltmak için -örneğin TD
teriminin çözümünü hızlandırmak gibi- Estellers ve arkadaşları
tarafından genişletilmiş bir Lagrange yöntemi önerilmiştir [10]:
𝐸𝐸2 (, φ, 𝑓𝑓, 𝒒𝒒, 𝒑𝒑, ) = ∫(α1 𝑒𝑒1 − α2 𝑒𝑒2 )𝑓𝑓 𝑑𝑑𝐱𝐱 + ∫ 𝑔𝑔 ×
𝜇𝜇
|𝒒𝒒| 𝑑𝑑𝐱𝐱 + ∫ 1 × (φ − ) 𝑑𝑑𝐱𝐱 + 1 ∫(φ − )2 𝑑𝑑𝐱𝐱 +

𝑔𝑔 = (1 + 𝛽𝛽 × |𝒎𝒎|2 )−1

Burada |𝒎𝒎(𝐱𝐱)| = | (𝒎𝒎(𝐱𝐱))| eşitliğiyle hesaplanmaktadır ve
𝛽𝛽 pozitif değerli bir katsayıdır.

Burada 𝜀𝜀 yumuşatma parametresi genelde 1-1.5 arasında bir
değere setlenmektedir.
her

(6)

Burada, (𝒎𝒎) gerçel kısım, melez faz haritasından elde
edilmektedir ve kan damarlarının sınır geçişlerinde işaret
değişimini sağladığından sıfır düzey çevriti kan damarlarının
sınırlarına etkili bir şekilde konumlanabilmektedir. Kan
damarlarına ait kenar bilgisi ise aşağıdaki denklem kullanılarak
hesaplanmaktadır:

∇

div (|∇|)) elde edilir. Burada 𝑒𝑒1 = (𝑢𝑢 − 𝑐𝑐1 )2 ve 𝑒𝑒2 = (𝑢𝑢 −

DKF’nu

α1 𝑒𝑒1 − α2 𝑒𝑒2 = (𝒎𝒎)

başarımını ölçmek için aşağıdaki ölçütler kullanılmıştır:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝/(𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 +
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦ş 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛),
Ö𝑧𝑧𝑧𝑧ü𝑙𝑙𝑙𝑙ü𝑘𝑘 = 𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛/(𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓 +
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦ş 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) ve
𝐺𝐺𝐺𝐺ç𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)/
(𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦ş 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 +
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦ş 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛).
Tablo 1.’de yöntemlerin veri setlerindeki toplam 20 test
imgesi için ortalama başarım ölçütlerine bağlı sonuçları
verilmiştir. [6]’daki yöntemle karşılaştırıldığında, önerilen
yöntem, STARE veri seti için yakın bir sonuç üretirken, DRIVE
veri seti içinse elde edilen sonuçlarda biraz düşüklük söz
konusudur. Şekil 3’de ise, önerilen yöntem için görsel sonuçlar
verilmiştir. Ayrıca, önerilen yönteme ait bir uygulama Matlab
betik dili kullanılarak geliştirilmiştir.

(5)

2

∫|𝒑𝒑 − ∇|𝟐𝟐 𝑑𝑑𝐱𝐱

Denklem (7), |𝒑𝒑| = 1 şartına bağlı olarak çözülmektedir.
Burada  = (1 , 2 , 3 , 4 ) Lagrange çarpanlarıdır: 1 (𝐱𝐱) ve
2 (𝐱𝐱) ∈ ℝ , 3 (𝐱𝐱) ve 4 (𝐱𝐱) ∈ ℝ2 . 𝜇𝜇1 , 𝜇𝜇2 , 𝜇𝜇3 ve 𝜇𝜇4 pozitif
değerli sabitlerdir. (𝑘𝑘=0) ve φ(0) DKF’larına ilk değer
atamasında bir İUF dikkate alınmaktadır [10,11]. İlk değer
atama işleminde, 𝑓𝑓(0) = 𝐻𝐻𝜀𝜀 ((0) ) , 𝒒𝒒(0) = ∇𝑓𝑓(0) ve 𝒑𝒑(0) =
∇(0) olarak ayarlanmaktadır ve Lagrange çarpanlarının ilk
değerleri de sıfıra setlenmektedir. Ayrıca 𝐸𝐸2 enerji
fonksiyonelinin en küçüklenmesi için beş alt en küçükleme
işlemi uygulanmaktadır. Aslında bu yöntem, özellikle 3boyutlu imgelerde DKF’nundaki sıfır düzey çevritine göre
uzaklıkları tam anlamıyla koruyabilmek için geliştirilmiştir.
Ayrıntılar için [10]’daki makale incelenebilir.
Bu çalışmada retinal damarların bölütlenmesinde [3]’deki
yöntemden farklı olarak, önişlem adımında, klasik ortanca
süzgeçlemeyle imgedeki yeğinliği homojenize etmek yerine
daha doğru sonuç üreten kısmi diferansiyel denklemlere dayalı
başka bir yaklaşım göz önüne alınmıştır. Ayrıca [3]’deki
yöntem ilk değer atamalarına oldukça bağımlılık
göstermektedir. Bu yüzden, önerilen yöntemin performansını
artırmak için, İUF kullanılarak DKF’na ilk değer atama
işleminde girdi imgesi olarak, [2]’de önerilen, kan damarlarının
merkezlerini gösteren iskelet imgelerinin yanında, [12] ve
[13]’de önerilen yöntemlerdeki ağırlıklandırılmış morfolojik ve
ölçek uzaylı yaklaşımlar da dikkate alınmıştır. Arkaplanı ve kan
damarlarını içeren bölgelerin bilgilerini elde etmek için melez
faz haritası yaklaşıma bağlı aşağıdaki ifade kullanılmıştır:

4. Sonuçlar
Bu bildiride retinal kan damarlarının bölütlenmesi için doğru
bir şekilde sonuç üreten bir düzey küme yaklaşımı
geliştirilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda, tıbbi imgeler, klasik
imgelerle karşılaştırıldığında, çok daha fazla belirsizlik
içerdiğinden özellikle ön işlem aşamasında esnek yaklaşımlar
dikkate alınarak önerilen yöntemin başarımının artırılmasına
çalışılacaktır.
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Tablo 1: Bölütleme yöntemlerinin başarımları
Veri Setleri
Duyarlılık

DRIVE
Özgüllük

Geçerlilik

Duyarlılık

STARE
Özgüllük

Geçerlilik

Dizdaroğlu ve arkadaşları [2]

0.6926

0.9726

0.9441

0.7704

0.9613

0.9365

Zhao ve arkadaşları [6]

0.742

0.982

0.954

0.780

0.978

0.956

Önerilen

0.7089

0.9810

0.9460

0.7549

0.9792

0.9561

Yöntem

(d)

(c)

(b)

(a)

(e)

(f)

Şekil 3: Bölütleme işlem adımları: a) 700 × 605 boyutundaki retina imgesinin gürültüsünün azaltılması, b) yeğinlik dağılımı tekdüze
edilmiş imge, c) (𝑚𝑚) imgesi, d) iskelet imgesi, e) elle işaretlenmiş kan damarları ve f) önerilen yöntemle elde edilen sonuç.
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