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Özet

2. Segmentasyon

Günümüzde bilgisayar destekli sistemle, eski geleneksel
sistemlerin yerlerini almaya başlamştr. Son yllarda
araştrmaclar, teknolojinin de gelişimiyle bilgisayar destekli
teşhis sistemleri üzerine çalşma yapmaktadrlar. Krk
kemiklerin
tespitinde
görüntü
işleme
tekniklerinden
faydalanlmaktadr. Bu yüzden görüntü işlemenin temel adm
olan segmentasyon önemlidir. Bu çalşmada, daha önce
gerçekleştirilmiş segmentasyon çalşmalarna ve üzerinde
çalştğmz segmentasyon yöntemlerine ve segmente edilmiş
görüntülerde krk tespitine yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: X-şn görüntüleri, segmentasyon, krk
tespiti

Abstract

Nowadays, computer aided systems has started to take the
place of the old traditional systems. As the technology improves,
researchers develops new skills on the computer aided
diagnostic systems. Image processing techniques are utilized
more and more on the detection of broken bones. Therefore,
segmentation is one of the most important step of the detection
of broken bones. In this study, related segmentation methods are
investigated and a new segmentation method is tried to be
developed. After the segmentation of the bone, fracture detection
is studied.
Keywords: X- ray images, segmentation, fracture detection

1. Giriş
Görüntü işleme, günümüz teknolojisinde hzla büyümekte
olan bir alandr. Görüntülerin dijital hale gelmeleri, teknolojik
anlamda gelişmiş ürünlerin getirdiği olanaklar bu büyümeye
destek olmaktadr. Bu büyüme ve gelişmeyle görüntü işleme
daha yaygn olarak kullanlmaya başland. Sağlk sektörü, film
ve video oluşturma, uzaktan alglama izleme ve takip sistemleri
başlca kullanldğ alanlardr. Görüntü işleme tekniklerinden
faydalanlarak bu alanlarda veri ve maliyet baznda kayda değer
kazançlar elde edilir. Eldeki verilerden yararl olanlar ayklanr.
Sağlk sektöründe cihaz teknolojilerinin de gelişimiyle x-ray
cihazlar kullanlarak kemik krklar tespit edilebilmektedir.
Doktorlar bu röntgen cihazlar vastasyla elde edilen görüntüleri
inceleyerek teşhis koyarlar. Bazen gözden kaçabilecek
nitelikteki krklar fark edilememekte ve yanlş teşhis
konabilmektedir. Son gelişmelerle birlikte artk klasik teşhis
yöntemleri yerlerini bilgisayar destekli otonom teşhis
yöntemlerine brakmaktadr. Bu bilgisayar destekli teşhis
yöntemleri ile birlikte insan hatalarnn önüne geçilmesi
hedeflenmektedir.
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Krk kemik tespiti üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci
aşama segmentasyon, ikinci aşama görüntü iyileştirme, üçüncü
aşama ise krk ksmn tespiti olmuştur. Şekil 1 incelenebilir.
Bu üç ana aşama kendi içerisinde alt aşamalara ayrlmaktadr.
Bu bağlamda segmentasyon aşamas beş aşamada
incelenmelidir. Şekil 2 incelenebilir.
Segmentasyon işleminin ilk aşamas veri setinin MATLAB
ortamna yüklenmesidir. Bu aşamada internet ortamndan veya
çeşitli hastanelere gidilerek elde edilen DICOM formatndaki Xşn görüntüleri MATLAB ortamna yüklenir. Bu yükleme
işlemi yazlan bir takm kodlarla sağlanr. Yazlan bu kodlarla
MATLAB ortamna aktarlan görüntüler hücreler içinde
matrisler halindedir. Bu matris içerisinde yer aln saylar görüntü
içerisindeki piksel değerlerini belirtmektedir. Şekil 3
incelenebilir.
Veriler
MATLAB
ortamna
yüklendikten
sonra
segmentasyonun ikinci aşamas olan yumuşatma işlemi
gerçekleştirilir.
Segmentasyon
işleminin
başaryla
sonuçlanabilmesi için görüntü üzerinde segmente edilecek
ksmn diğer ksmlardan bir farknn olmas gerekir. Çalşan
görüntülerde kemik içerisinde çok fazla değişim olmas ve baz
piksel değerlerinin dş ortamla ayn değeri almasndan dolay
yumuşatma işlemi uygulanr. Yumuşatma işlemi görüntü
üzerindeki piksel değerlerini birbirine yaklaştrr. Böylelikle
kemik içerisindeki piksel değerleri birbirine yaklaşmş ve dş
ortamla benzer piksel değerine sahip kemik dokusunun dş
ortamla olan benzerliği ortadan kaldrlmaya çalşlmştr. Ayn
zamanda yumuşatma işlemi görüntü üzerindeki gürültüyü
azaltmada yardmc olmaktadr.
Yumuşatma işleminden sonra segmentasyonun üçüncü işlemi
olan alt şapka metoduna geçilir. Alt şapka metodu
uygulanabilmesi için yapsal element ad verilen yaplara ihtiyaç
duyar. Bu yaplar elips, elmas, baklava, kare, disk vb. yaplardr.
Yaplan çalşmalarda disk yapsal elementi kullanlarak
uygulanan alt şapka metodu genel olarak daha iyi sonuçlar
vermiştir. Alt şapka metodunda kullanlan yapsal elementin
şekline göre görüntü taranr. Taranan bölgelerde seçilen şekle
göre civar pikseller yerel olarak piksel değeri düşük olan
değerlere yaklaştrlr. Böylece görüntü segmentasyon için daha
elverişli hale gelir.
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Şekil 1: Krk kemik tespiti için aşamalar

Şekil 4: Segmente edilmiş
e
görüntü

Şekil 2: Segmentasyon aşamaalar
Alt şapka metodu ile görüntü işlendikten sonra
segmentasyonun son aşamalar olan tooplam piksel değer
ortalamas ve ikili sisteme geçiş işlemlerii gerçekleştirilir. Bu
aşamalarda alt şapka metodu ile elde edilen piksel değerlerinden
sfrdan farkl olanlarnn aritmetik ortalamaalar alnr. Alnan bu
aritmetik ortalama bir eşik değer olarak attanr. Elde edilen bu
eşik değeri ile görüntü mantksal olarak kyaslanr. Sfr ve
birlerden oluşan yeni bir matris elde eddilir. Şart sağlayan
ksmlar 1’ler ile sağlamayanlar 0’lar olaarak ifade edilir. Bu
şekilde de siyah beyaz ancak kemiğin bulunnduğu bölgeyi içeren
bir maske elde edilmiş olur. Segmente edilm
miş görüntü örnekleri
Şekil 4 ve Şekil 5’te görülebilir.

Şekil 5: Segmente ed
dilmiş görüntü

Şekil 6: İyileşttirilmiş görüntü

Şekil 3: Veri setinin MATLAB’aa yüklenmesi
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3. Görüntü iyileştirme
Segmentasyon aşamasndan sonra Krkk tespitindeki ikinci
aşama görüntü iyileştirme aşamasdr. Bu aşamada görüntüde
çalşlmak istenilen ksmn dşnda krk ksmn tespiti için
bozucu niteliği taşyan ufak çapl görüüntülerin ve kemik
dşndaki dokuya ait görüntülerin teemizlenmesi işlemi
yaplmştr.
Bu aşamada belirlenen eşik değer ile beraber bu bozucu
görüntülerin çalşlmak istenilen görüntüü üzerinden atlm
sağlanmştr. Görüntü iyileşmesine rağmenn çalşlmak istenilen
görüntü üzerinden de az da olsa kayp yaşanmştr.
y
Görüntü
iyileştirme örneği için Şekil 6 incelenebilir.

4. Krk ksmn tespiti
Görüntü iyileştirme admndan sonra görüüntü üzerinde yazlan
algoritmaya göre krk niteliği taşyacakk piksellerin tespiti
yaplmştr. Bu ksmda krk niteliği taşyacak pikseller bütün
görüntünün bir eşik değerden geçirilmesi ille elde edilmiştir. Bu
krk niteliği taşyan piksel çevresindden ilerki admlar
gerçekleştirmek üzere bir parça görüntü alm sağlanmştr.
madan oluşur. Bunun
Krk ksmn tespiti aşamas dört temel aşam
için Şekil 7 incelenebilir.

k ksmlarn alnmas
Şekil 9: Muhtemel krk

Alnan parçalar koordinat değerlerine gööre kendi aralarnda
gruplandrld. Daha sonar gruplandrlan bu
b parçalar üzerinde
ortalama bir yer analizi yapld. Bu analiz
a
edilen yerler
muhtemel krk potansiyeli olarak çember ile gösterildi. Krk
tespiti amacyla elde edilmiş görüntüler Şekkil 8, 9, 10 ve 11’de
incelenebilir.

Şekil 7: Krk kemik tespit aşaamalar

Şekil 10: Muhtemel krrk bölgelerin gösterimi

Şekil 11: Muhtemel krk
k bölgelerin gösterimi

Şekil 8: Muhtemel krk ksmlarrn alnmas
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5. Sonuçlar
Görüntünün segmente edilmesinde hali hazrda var olan
yöntemler baz görüntülerde iyi bir segmentasyon sağlasa da
tüm görüntüler üzerinde tam etkili bir sonuç verememektedir.
Burada karşlaşlan en büyük sorun görüntüdeki piksel değerleri
ve davranşlar gibi görüntü karakteristiklerinin birbirinden
farkl olmasdr. Yaşanan bu farkllklar segmente edilmek
istenen görüntünün tek bir yöntemler elde edilmesini
zorlaştrmaktadr. Bu çalşmada birden fazla görüntü üzerinde
sonuç elde edilmesini sağlayacak genel bir algoritma
geliştirilmeye çalşlmştr. Bu çalşmadan sonra kemikteki krk
ksmn tespiti aşamasnda; segmentasyon aşamasnda
karşlaşlan problemlerin krk tespiti aşamasnda sorunlar teşkil
ettiği gözlemlenmiştir. Daha iyi bir krk tespiti için daha iyi bir
segmentasyon yaplmas gerektiği sonucuna ulaşlmştr.
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