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rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarl tomografi (BT) ve
ultrason gibi pek çok yöntemle üretilmiş görüntülerin
kullanm çok yaygndr. Bu görüntüler çeşitli gürültü
kaynaklar tarafndan etkilenip bozulabilmektedir. Görüntü
kalitesini kötüleştiren bu etmenlere veri toplama sürecinde
yaşanabilecek bir takm sorunlar, ortamda bulunan parazit
oluşturabilecek durumlar ve görüntünün işlenmesine uygun
olmayan araçlarn kullanm örnek olarak verilebilir. Bunun
yan sra, görüntü verisinin skştrlmas ve veri iletiminden
kaynaklanan baz hatalar da gürültüye sebep olabilmektedir.
Baz gürültü bileşenleri düzgün dağlml olmayan uzamsal
özellikler göstermektedirler. Bu tür gürültüler temelinde yatan
uzamsal model zamanla değişmediği için sabit modelli
gürültüler olarak da bilinirler [1]. Bununla beraber zamanla
değişkenlik arz eden gürültü bileşenleri de mevcuttur.
Bunlardan biri olan shot gürültüsü, elektronlarn detektörlere
rastgele gelmelerinden kaynaklanmaktadr. Zamanla değişiklik
gösteren diğer bir gürültü türü de detektörlere ulaşan elektron
miktarnn görüntü piksel değerlerine çevrilmesindeki hatadan
oluşan amplifikatör gürültüsüdür. Ayrca snmadan
kaynaklanan elektron akşndan meydana gelen kara akm
gürültüsü bu tür gürültülerin diğer bir örneğidir [2].
Gürültü
özellikleri
pek
çok
etkene
bağllk
gösterebilmektedir. Scaklk, kullanlan sensorun türü,
maruziyet süresi ve ISO hz bu etkenlerden bazlardr [1, 2].
Bununla beraber, gürültü kanala da bağmllk göstermektedir.
Mavi filtrelerin düşük geçirgenliği sebebiyle mavi kanal genel
olarak en çok gürültü içeren kanaldr [1]. Gürültülerde bulunan
yüksek frekansl veriler kolaylkla filtrelenebilmektedir. Fakat,
asl sinyal ile buna karşmş olan düşük frekansl gürültüyü
ayrt edilmesi zor olduğu için düşük frekansl gürültülerin
filtrelenmesi de kolay olmamaktadr [2]. Görüntüyü bozan
gürültüler gaussian, benek, tuz ve biber gibi isimler
alabilmektedir [3]. Tbbi görüntü türleri içerisinde ultrason
görüntüsü benek gürültüsü içermektedir. Manyetik rezonans
(MR) görüntüleri ise Rician gürültüsü içerirler [2].

Özetçe
Bu çalşmada MATLAB® geliştirme ortam kullanlarak
dijital görüntülerde bulunan gürültünün kolaylkla
filtrelenmesine
ve
farkl
filtreleme
yöntemlerinin
karşlaştrlmasna yönelik bir grafiksel kullanc ara yüz
program geliştirilmiştir.Bu program yardmyla standart
dijital görüntülerin yan sra manyetik rezonans (MR) ve
ultrason görüntüleri gibi tbbi içerikli görüntü formatlar da
kolaylkla filtrelenebilmektedir.Ayrca farkl filtreleme
yöntemlerinin performanslarnn değerlendirilmesine olanak
veren sinyal gürültü oran gibi metrikler de uygulama
tarafndan hesaplanmaktadr.
Anahtar Kelimeler — Gürültü Filtreleme; MATLAB®;
Grafiksel Kullanc Ara yüzü.

Abstract
In this study, A graphical user interface based on MATLAB®
was developed for an easy filtering of digital images and
comparison of several image denoising methods. As well as
standard digital images, medical image formats can also be
used with the help this program. Additionally, to evaluate the
performances of different noise filtering methods, some
measures such as signal to noise ratio are calculated by this
application
Keywords — Noise Filtering; MATLAB®; Graphical User
Interface.

1. Giriş
Dijital görüntüler günlük hayatta pek çok uygulama için
önemli kullanm alanlarna sahiptir. Özellikle tbbi alanda
rahatszlklarn teşhisinde ve tedavi sürecinde, manyetik
978-1-4673-7765-2/15/$31.00 ©2015 IEEE
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Dijital görüntülerde gürültünün kaldrlarak görüntü
kalitesinin iyileştirilmesine ve görüntü içerisindeki önemli
bilgilerin muhafaza edilmesine yönelik pek çok gürültü
kaldrma yöntemi önerilmiştir. Bu yöntemlere lineer filtreler
[4], anizotropik difüzyon [5], yerel olmayan ortalamalar (nonlocal means) [6], bilateral ve trilateral filtreler [7], median
filtre gibi lineer olmayan filtreler ve dalgack eşikleme
(wavelet thresholding) [8] gibi yöntemler örnek olarak
verilebilir. Bu tür yöntemler bölütleme ve fraktal analizi gibi
işlemlerin uygulandğ çalşmalarda kullanlan yöntemin
başarsn artrmak amacyla tercih edilmektedir [9, 10].
Ayrca bu tür yöntemlerin başarsnn belirlenmesi amacyla
bir takm ölçütler de kullanlmaktadr. Bunlar sinyal gürültü
oran (signal-to-ratio, SNR) ve ortalama hata karesi (mean
square error, MSE) gibi hesaplamalardr.
Bu çalşmada dijital görüntülerde ve özellikle MR
görüntülerinde bulunan gürültülerin kolaylkla kaldrlabilmesi
için MATLAB® tabanl bir grafik kullanc ara yüzü program
tasarlanmş ve geliştirilmiştir. Bu uygulama yardmyla
kullanc seçtiği görüntü ya da görüntüleri ekranda
görüntüleyerek bu görüntüler üzerinde seçmiş olduğu filtre
yöntemlerine
göre
gürültü
kaldrma
işlemini
gerçekleştirebilecektir. Bu uygulama ile birinci olarak
kullanm kolaylğ amaçlanmştr. Bunun yannda, bu
uygulama ile farkl filtreleme yöntemlerinin başars SNR ve
MSE gibi hesaplamalar yardm ile karşlaştrlabilmektedir.

Kullanc ara yüzü geliştirme ortam ile bir ana form
üzerine statik ve düzenlenebilir metin alanlar, kullanclarn
herhangi bir listeden seçim yapabilecekleri açlan kutu, onay
kutusu ve çalştrma butonlar gibi bileşenler eklenerek kolay
kullanml uygulamalar oluşturulmasna olanak vermektedir.
Şekil 1'de geliştirilen ara yüz görülmektedir. Üst ksmdaki
panelde öncelikle istenilen görüntünün seçilebileceği bir dosya
seçim bileşeni mevcuttur. Bu uygulama tbbi amaçl kullanm
için dicom ve nifti formatlarnn açlmasna olanak
vermektedir. Bu panelin alt tarafnda ise srasyla görüntü ile
ilgili parametrelerin girilebileceği, filtreleme yöntemleri
arasndan seçim yaplp gereken parametrelerin girilebileceği
ve de eklenmek istenen gürültü özelliklerinin verilebileceği alt
paneller mevcuttur. En alt ksmda ise görüntülerinin
gösterildiği ve performans metriklerinin listelendiği paneller
bulunmaktadr.
2.2. Gürültü Tipleri
ve
Bu
uygulama
performans
değerlendirmesi
karşlaştrlmasna yönelik olarak çeşitli gürültü türlerinin
istenilen görüntülere eklenebilmesine olanak vermektedir.
Aşağda bu gürültü türlerinden bir ksm listelenmiştir.
2.2.1.

Gaussian Gürültüsü

Dijital görüntüler üretim ya da aktarm esnasnda bu
model bir gürültü ile bozulabilmektedirler. Bu gürültü
belirtilen varyans değeri ölçüsünde rastgele üretilen
değerler ile seçilmiş görüntünün piksel değerlerinin
toplanmasyla eklenmektedir.

2. Metotlar
Bu bölümde MATLAB® grafiksel kullanc ara yüzünün
oluşturulmas ve bu uygulama kullanlarak yaplabilecek
işlemlere değinilmiştir.

2.2.2.

2.1. MATLAB® Kullanc Ara Yüzü Uygulamas

Benek, Poisson,Tuz ve Biber Gürültüleri

Özellikle ultrason görüntülerini etkileyen benek
gürültüsü ve diğer dağlmdaki gürültüler MATLAB®
imnoise
fonksiyonu
kullanlarak
görüntüye
eklenebilmektedir.

Bu çalşmada MATLAB® grafiksel kullanc ara yüzü tasarm
ve geliştirme ortam (guide) kullanlarak görüntü filtreleme
yöntemlerinin
kolaylkla
uygulanabileceği
ve
karşlaştrlabileceği bir kullanc ara yüzü tasarlanmştr.
MATLAB® pek çok matematiksel yöntem ve algoritmann
uygulanabilmesi amacyla bu yöntemlerin çalştrlabileceği
bir konsol ara yüzü ve programlama editörü sunmaktadr.
Fakat bu ortamla ve programclkla ilgili bilgisi fazla
olmayanlar için ara yüz programlar faydal bir seçenek
oluşturmaktadr. Bu amaçla bu çalşmada görüntülerin
gürültülerden temizlenmesine yönelik bir ara yüzü
hazrlanlmas amaç edilmiştir.

2.2.3.

Rician Gürültüsü

MR gürültüleri Gaussian modelinde beyaz gürültü ile
bozulmaktadrlar. Görüntülerin üretiminde kullanlan fourier
dönüşümünün dikeyliği sebebiyle verinin gerçek ve sanal
ksmlar da gaussian gürültü ile bozulmaktadr [11]. Gerçek
ve sanal ksmlar kullanlarak hesaplanan doğrusal olamayan
eşleştirme Gaussian dağlm özellikleri taşmaz. Bu tip bir
gürültü aşağda fonksiyonu verilmiş olan Rician dağlm ile
modellenmektedir [12].
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(1)

� gürültü bulunmadğ durumda görüntü pixel yoğunluğunu
göstermektedir. � � √� � � �� formülü ile hesaplanan
görüntünün ölçülen piksel değerleridir. � ve � sfr ortalamal
ve standart sapmas � olan Gaussian gürültü içeren kompleks
MR verisinin gerçel ve sanal ksmlardr. �� değiştirilmiş
sfrnc derece birinci tür Bessel fonksiyonudur.
2.3. Gürültü Filtreleme Yöntemleri

Bu uygulama ile farkl algoritmalar kullanlarak seçilen
görüntülerden gürültü kaldrma işlemleri gerçekleştirilebilir.
Kullanlabilen yöntemlerin bir ksm bu bölümde
anlatlmaktadr.

Şekil 1: Görüntü Filtreleme Uygulamas Ara Yüzü.
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Ortalama, Median ve Wiener Filtreleri

PSNR ölçütü ise aşağdaki şekilde tanmlanmaktadr:

Median filtre her bir piksel değerini çevresindeki piksellerin
orta değeri ile değiştiren doğrusal olmayan bir filtreleme
yöntemidir. Wiener filtresi ise istatiksel bir yaklaşmla hata
karelerinin ortalamasn en aza indirmeye çalşarak
filtrelenmiş görüntüyü üretir. Bu tür filtreleme yöntemleri
MATLAB® ortamna ait olan filter2, medfilt2 ve wiener2 gibi
metotlar
kullanlarak
istenilen
görüntülere
uygulanabilmektedir.
2.3.2.

M�

(4)
�S�� � �� ����� I
MSE
MI görüntüdeki gri seviye saysdr. Bu ölçütlerin yan sra iki
görüntü arasnda bir benzerlik değeri hesaplayan SSIM ölçütü
de uygulama tarafndan verilmektedir.
Diğer bir kriter, iki görüntü arasndaki benzerliği
hesaplayan ve aşağdaki şekilde formülü verilmiş olan SSIM
ölçeğidir.

Bilateral Filtre

SSIM�x, y� �

Tomasi ve Manduchi (1998) [13] tarafndan geliştirilen
yöntem doğrusal ve tekrarlamal olmayan popüler bir
filtreleme yöntemidir. Bu yöntemde çevre piksellerin
geometrik olarak uzaklklar ve gri seviye benzerlikleri göz
önüne alnmaktadr. Bilateral filtre yerel bir komşulukta
piksel değerlerinin ağrlkl toplamn almaktadr. Bu ağrlk
hem uzamsal mesafeye hem de piksel değerinin yoğunluk
mesafesine göre değişebilmektedir. Bu yöntemle gürültü
azaltlrken görüntü içerisindeki kenar gibi önemli detaylarn
da korunmas sağlanyor.
2.3.3.

(5)

µ� , µ� srasyla x ve y 'nin ortalamasdr. c� , c� sabit
değerlerdir, σ�� ve σ�� ise srasyla x ve y 'nin varyansdr. σ��
x ve y 'nin kovaryans değeridir.
2.2. Örnek Uygulama

Bu çalşmada geliştirilmiş olan kullanc ara yüz programnn
kullanm şekli BrainWeb [16] veritabanndan alnmş olan T1
ağrlkl simüle edilmiş MR görüntüleri kullanlarak
gösterilmiştir. Simüle edilmiş MR görüntüleri başlangçta
gürültü içermemektedirler. Önceki bölümde bahsedilmiş olan
ölçütler yardmyla farkl gürültü filtreleme yöntemlerini
karşlaştrabilmek için varyans 10 olan Rician gürültüsü MR
görüntülerine eklenmiştir. Sonra farkl filtreleme metotlar
gürültü eklenmiş görüntüler üzerinde çalştrlmştr.

Toplam Değişim (Total Variation) Filtresi

Toplam değişim yöntemi gürültü azaltlrken orijinal verinin
içindeki kenarlar kaybetmemek için geliştirilmiş bir gürültü
kaldrma yaklaşmdr [14]. Belirli bir maliyet fonksiyonunun
minimize edilmesi yaklaşmna dayal olarak çalşmaktadr. Bu
yaklaşm gürültü filtrelemedeki kullanmnn yan sra
interpolasyon gibi genel sinyal restorasyon sorunlarnda da
uygulanmaktadr.
2.3.4.

��µ� µ� ��� ������ ��� �

�µ�� �µ�� ��� ����� ���� ��� �

3. Sonuçlar
Brainweb veritabanndan alnan MR verileri ile yaplan
deneyler Şekil 2 ve Şekil 3'te gösterilmektedir. Şekil 2a
herhangi bir gürültü içermeyen orijinal görüntüyü
göstermektedir. Şekil 2b'de ise bu orijinal görüntünün varyans
20 olan Rician gürültüsü ile bozulmuş hali gösterilmektedir.
Gürültü içeren görüntünün performans metrikleri de
görüntünün altnda verilmiştir.

Yerel Olmayan Ortalamalar (Non-Local Means)

Yerel düzgünleştirme (local smoothing) metotlar gürültünün
azaltlmasn hedeflemekte fakat önemli detaylarn ve
dokularn korunmasn hedeflememektedir. Görüntü içindeki
detaylar ve önemli yaplar fonksiyonel yönlerden gürültü gibi
davrandğ için bu tür önemli ayrntlar da kaybedilmektedir.
Lokal ortalama yöntemlerinden farkl olarak bu yöntemde
bütün piksel değerlerinin ortalamas alnmaktadr.Bu değer
tüm piksellerin hedef piksele benzerliğine bağl olarak
ağrlklandrlmaktadr. Bu sebeple görüntüde daha az s-detay
kayb olmaktadr [15].

a)

b)

2.1. Performans Değerlendirme
Kullanlan gürültü azaltma algoritmalarnn başarlarnn
değerlendirilmesi ve karşlaştrlmas amacyla baz ölçütler
kullanlmaktadr. Bunlardan bazlar sinyal gürültü oran
(signal-to-noise ratio, SNR), en üst sinyal gürültü oran (peak
signal-to-noise ratio, PSNR) ve ortalama hata karesi (mean
square error, MSE) olarak listelenebilir.
�

N��
�
MS� � MN ∑M��
��� ∑��� �I� �m, n� � ��m, n��

(2)

I� gürültü içermeyen görüntü, K da gürültü içeren görüntüdür.
M ve N ise görüntü piksellerinin satr ve sütun saysdr. Diğer
bir ölçüt ise sinyal gürültü orandr ve aşağdaki gibi formül
yardmyla hesaplanabilir.
S�� � �� �����

��� �
��⁄MN� ∑���
��� ∑��� I� ��,��

MSE

Şekil 2: BrainWeb Görüntüleri a) orijinal b)Varyans 20 olan
Rician noise eklenmiş görüntü
Şekil 2 ve 3 srasyla medyan filtre ve bilateral filtre
kullanlarak filtrelenmiş görüntüleri göstermektedir. Bu
görüntülerde sinyal gürültü orannda medyan filtre daha iyi

(3)
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görülmektedir. Diğer taraftan benzerlik (SSIM) açsndan
bilateral filtre daha başarldr.
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Şekil 3: Filtrelenmiş BrainWeb Görüntüleri a) Standart
parametreler sahip medyan filtre kullanlmş görüntü
b)Bilateral Filtre uygulanmş görüntü

4. Tartşma
Bu çalşmada dijital görüntülerin kolaylkla filtrelenebilmesi
ve değişik filtreleme yöntemlerinin karşlaştrlabilmesi için
bir kullanc ara yüzü uygulamas geliştirilmiştir. Bu uygulama
ile farkl filtreleme yöntemleri farkl parametreler kullanlarak
filtrelenip sonuçlar görsel olarak ve baz performans metrikleri
kullanlarak değerlendirilebilir. İleriki çalşmalarda bu
uygulama geliştirilerek daha kullanşl bir görüntü iyileştirme
arac geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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