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istenen verimlilikte olup olmadğ incelenebilir. Ancak bu
nesnel değerlendirme ölçütlerine rağmen tbbi görüntülerin
teşhis açsndan kalitesi kesin olarak temin edilemeyebilir
ve bu yüzden incelenmesi gerekmektedir. Görüntülerin
skştrlmas için kullanlan yöntem incelenerek elde
edilen bulgular tbbi bir uzman yardmyla insan görsel
sistemi (HVS) ölçütleri bakmndan değerlendirilebilir.

Özetçe—HEVC var olan standartlara göre daha yüksek
skştrma başarm sağlayan son yllarn yeni kodlama
standarddr. Bu çalşmada HEVC görüntü-içi tahmin
yöntemi ile tbbi görüntülerin skştrlmas sağlanmştr.
Depolama veya iletim gibi çeşitli amaçlar için skştrlmş
görüntülerin tekrar elde edilmesi sonrasnda kullanmnda
doğru tan için hayati öneme sahip olan özelliklerini
kaybetmemesi önemlidir. Skştrma işleminden sonra geri
elde edilen görüntüler nesnel bir ölçüt olan PSNR değerleri
bulunarak değerlendirilmiştir. Denemeler sonucu elde edilen
bulgular çalşmada sunulmuştur.

Son yllarda geliştirilen yaygnlaşmaya başlayan bir
görüntü skştrma standard olan HEVC (veya H.265) tbbi
görüntülerin skştrlmas için gelişmeye açk ve gelecek
vaadeden verimli bir alternatiftir [2,3,4]. Kaypsz
skştrmay da destekleyen HEVC standardndan önceki
yaygn standart H.264/MPEG-4 geliştirilerek pekçok
alanda kullanlmş olan standarttr. Bununla birlikte
özellikle veri iletimi söz konusu olduğunda gitgide artan
veri iletimi ihtiyacndan dolay daha yüksek skştrma
oran sağlayan algoritmalara ihtiyaç bulunmaktadr. Bu
bağlamda HEVC çözünürlüğü yüksek görüntüler ve
başarm daha iyi çözümler sunma potansiyeli taşmaktadr
[5].
Bu çalşmada video skştrma standard olan HEVC ‘in
görüntü-içi tahmin yöntemi ile tbbi görüntüler skştrlmş
ve bu işlemin görüntü üzerine olan etkileri, teşhis
aşamasna görsel olarak etki edip etmeyeceği incelenmiştir.
Görüntü-içi tahmin yönteminin medikal görüntülerin
skştrlmasndaki başarmnn elde edilebilmesi için farkl
tbbi görüntülere bu yöntem uygulanmş ve geri elde edilen
görüntülerin PSNR değerleri hesaplanmştr. PSNR
değerlerinin kuantalama parametresi ile değişimi
incelenerek tbbi görüntüler için en uygun QP (kuantalama
parametresi) değerinin seçimi irdelenmiştir.
Çalşmann geri kalan bölümünde HEVC görüntü
skştrma algoritmasndan özellikle görüntü-içi tahmin
yöntemi üzerinde durularak bahsedilmiştir. Ardndan
yaplan deneysel çalşmalar ve bulgulara değinilerek
sonuçlar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler — HEVC, görüntü-içi tahmin, tbbi
görüntü skştrma, QP.
Abstract—HEVC which is the new image coding standard
provides higher compression performance over the existing
standards. In this study, compression of medical images is
fulfilled with HEVC intra prediction method. The
compressed images for storage or transmission purposes
should not lose their required characteristics for the
diagnosis after the recovery process. The recovered
compressed images are evaluated by using the objective
criteria of PSNR values. The experimental results are
provided in the study.
Keywords — HEVC, intra prediction, medical image
compression, QP.

I.

GİRİŞ

Tbbi görüntüleme günümüzde sağlk hizmetlerinin
doğru ve verimli şekilde yürütülebilmesi için neredeyse
vazgeçilmezdir. Tbbi görüntülerin depolanmas ve çeşitli
amaçlar için iletilmesi söz konusu olduğunda bu
görüntülerin verimli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde
skştrlmas konusu önem kazanmaktadr. Özellikle
büyük boyutlu görüntüler söz konusu olduğunda iletim
bant genişliği açsndan verimli görüntü skştrma
algoritmalarna ihtiyaç bulunmaktadr. Bu konuda bir
takm çalşmalar yaplmştr [1]. Skştrlan görüntülerin
tbbi değerlendirme ve teşhis açsndan güvenilir olmas
gerekmektedir. Görüntü skştrma algoritmasnn başarm
belli nesnel kalite değerlendirme ölçütleri ile snanabilir ve
978-1-5386-0633-9/17/$31.00 ©2017 IEEE
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HEVC GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMA ALGORİTMASI

Bu kodlama algoritmasnda eldeki görüntü bloklara
bölünmektedir. Görüntü-içi ve görüntüler-aras tahmine,
gerçek görüntü ile tahmin edilen blok arasndaki fark olan
kalnt (rezidü) sinyali doğrusal uzamsal bir dönüşüm ile
dönüştürülür. Dönüşüm katsaylar ölçeklenir, kuantalanr,
entropi kodlanr ve tahmin bilgisiyle beraber iletilir.
Kodlayc ve kod çözücünün işlem çevrimleri eldeki veri
için
ayn
tahminleri
üretmektedir.
Dolaysyla
kuantalanmş dönüşüm katsaylar, ölçeklemenin tersi
alnarak ve ters dönüşüm uygulanarak kalnt sinyalinin
kodu çözülmüş bir yaklaşklğ bulunup geri elde edilebilir.
Böylece kalnt sinyali tahmine geri eklenir ve görüntü
tekrar elde edilmiş olur. İstenirse elde edilen görüntü çeşitli
filtreler vastasyla işlenerek görsel açdan daha da
iyileştirilebilir.
HEVC kodlama için kullanlan temel öğe kodlama ağac
birimi (CTU) ve kodlama ağac bloğu (CTB)’ dur. CTU
esasen ilgili luma ve kroma CTB’ lerin toplam biçimidir.
Luma bir görüntüdeki parlaklk ve kromalarda griden
sapmalarn ölçütleridir. Bu temel blok dörtlü-ağaç
biçiminde daha küçük parçalara ayrlabilir ve bu yap şekil
1’ de görülmektedir.
CTU ilgili dörtlü-ağacn köküdür ve ilgili luma ile
kroma CB’ lerinin boyutunu da belirlemektedir. Luma
CTB boyutu desteklenen en büyük CB boyutudur yani
CTB bir CB veya dörtlü-ağaç olarak bölünerek daha fazla
sayda CB içerebilir. Bir luma ve iki kroma CB’ si temel
tahmin birimi olan bir CU (kodlama birimi)’ yu teşkil
etmektedir. Bir CTB bir veya daha fazla CU’ dan oluşabilir
ve her CU ise PU (tahmin birimi)’ lara ve TU (dönüşüm
birimi)’ lara ayrlr.
Bir görüntü alannn görüntü-içi veya görüntüler-aras
tahmin ile kodlanacağ CU seviyesinde kararlaştrlr. Bir
PU’ nun kökü CU seviyesinde bulunur.Tahmin sonucu
oluşan kalnt blok dönüşümü sayesinde kodlanr. Bir TU
(dönüşüm birimi)’ nun kökü CU seviyesindedir. Bir CB’
nin boyutu, TB (dönüşüm bloğu) kadar veya daha
küçüktür. Dönüşüm olarak DCT (ayrk kosinüs dönüşümü)
kullanlmaktadr.
A. Görüntü-İçi Tahmin Kodlama
Bu çalşmada karmaşklğ düşük ve verimli skştrma
başarm sergileyen görüntü-içi tahmin kodlamaya
odaklanlmştr. Bu tip tahminde birbirine yakn piksellerin
birbiri ile yüksek oranda ilintili olmasn gözönüne
almaktadr. Bu ilinti uzamsal olarak gereksiz bilgi şeklinde
değerlendirilmektedir ve bu özellik skştrma işleminde bir
avantaj olarak kullanlmaktadr. Bu yöntemde eldeki
görüntü dşnda bir görüntü kullanlmamaktadr. Görüntüiçi tahminde komşu pikseller kullanlarak bir tahmin
görüntüsü oluşturulur ve asl görüntüden çkarlr.

Şekil 1. CTU’ larn CU’ lara bölünmesi ve dörtlü-ağaç yaps [3]

HEVC algoritmasnda 35 farkl görüntü-içi tahmin modu
bulunmaktadr; bunlarn 33 adedi açsal mod, biri
düzlemsel mod ve diğeri DC moddur. Bu modlarn bir
özeti tablo 1’ de görülmektedir. Kodlayc bu modlardan en
iyi oran-bozulma başarm sağlayan diğer deyişle asl
görüntüye en yakn olan seçmektedir. CB birimi MxM
veya M/2xM/2 boyutlarna bölünmekte ve parçalama
boyutu bir bayrak ile belirtilmektedir.
Mod
Görüntü-içi tahmin modu numaras
Düzlemsel
0
DC
1
Açsal
2 - 34
Tablo 1. Görüntü-içi tahmin kodlama modlar ve numaralar

Görüntü-içi tahminde kullanlan referans noktalar tahmin
edilen örnek noktalarndan seçilmektedir. Fakat baz
durumlarda tahmin için kullanlacak referans örnekleri
bulunamayabilir. Böyle elverişsiz durumlarda bir takm
yöntemlere başvurulur. Kullanlabilir hiç örnek yoksa
kullanlan bit derinliği için ortalama değer kabul edilir,
eğer bulunabiliyorsa saat yönünde tarama yaplmak üzere
ilk rastlanlan örnek gereken sayda kopyalanarak
kulllanlr. Bunun için bir özet algoritma ve ilgili görüntü
şekil 2’ de verilmiştir.

Şekil 2. Referans örnek yerine yerleştirme [3]

a)
b)
c)
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p[-1][2N-1]
bulunmuyorsa
p[-1][2N-2],…,p[-1][-1]
sralamas ve p[0][-1],…,p[2N-1][-1] sralamasna göre
taranarak kullanlabilir ilk örnek alnr.
p[-1][y], y = 2N-2,…,-1 srasndaki bulunmayan örneklerin
hepsi p[-1][y+1] örneğinin altndan alnr.
p[x][-1], x = 0,…,2N-1 srasndaki bulunmayan örneklerin
hepsi p[x-1][-1] örneğinin solundan alnr.
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ref[x] = p[-1 + x][-1], (x ≥ 0) dikey modlar için
(7)
ref[y] = p[-1][-1 + y], (y ≥ 0) yatay modlar için
(8)
Seçilen mod için açsal A parametresi negatif değerler
alyorsa negatif indisli olmayan referanslarn seçilmesi
gerekmektedir. Bu durumda A parametresinin ters açsal
değeri kullanlarak hesaplama yaplmaktadr [3].
DC tahmin modu, görüntünün yavaş değişen düz alanlarn
tahmininde elverişlidir ancak yüksek frekansl bileşen
içeren ksmlarda kaba tahmin değerleri sunar. Sol ve üst
referans örneklerinin ortalamas olarak hesaplanmaktadr.
Düzlemsel tahmin modu, dört adet köşede yer alan
referans örneğinin iki doğrusal tahmininin ortalamas
olarak tanmlanmaktadr.

HEVC açsal görüntü-içi tahmin görüntüdeki yönlü
yapsal özellikleri modelleyebilmek için kullanlmaktadr.
Kullanlabilir tahmin yönleri, kodlama karmaşklğ ile
kodlama verimliliği arasnda ödünleşme yaplmasna
olanak sağlar. HEVC 1/32 kadarlk örnek doğruluğu
sağlayacak şekilde 33 adet açsal tahmin kümesine sahiptir
ve bunlarn özeti şekil 3’ de verilmiştir. A parametresi
modagöre şekil 3 a’ da verilen değerleri alan bir sabittir.

(a)

III.

Tahmin edilen örnek değerleri p[x][y], bu örneklerin
konumlarnn referans örnek dizisine olan izdüşümleri,
seçilen tahmin yönü uygulanp 1/32 kadarlk örnek
konumu doğruluğunda interpolasyon yaplp bir değer
bulunarak elde edilir. Açsal tahmin modlarnn
hesaplanmasnda kullanlan eşitlikler srasyla aşağda
verilmiştir [2,3].
p[x][y] = ((32-f) * ref[y+i+1] + f * ref[y+i+2] + 16) >> 5

Dikey modlarn (mod 18-34) tahmini

p[x][y] = ((32-f) * ref[x+i+1] + f * ref[x+i+2] + 16) >> 5

(1)
(2)

Denklemlerdeki i parametresi y satrnda (dikey modlar)
veya x sütununda izdüşümü bulunan tamsay yer
değiştirme miktardr ve açsal A parametresinin bir
fonksiyonudur. Bu parametre aşağdaki şekilde hesaplanr.
i = ((x + 1) * A) >> 5, (yatay modlar)
i = ((y + 1) * A) >> 5, (dikey modlar)

(3)
(4)

f değişkeni ayn satr veya sütundaki izdüşümü bulunan
yer değiştirmenin küsurat ksmdr aşağdaki verilmiştir.
f = ((x + 1) * A) & 31, (yatay modlar)
f = ((y + 1) * A) & 31, (dikey modlar)

YÖNTEM VE DENEYSEL BULGULAR

Tbbi
görüntülerin
görüntü-içi
tahmin
ile
skştrlmasnda şekil 4’ de verilen akş uygulanmştr.
Blok bölüntüleme aşamasnda görüntü ilk önce 4 parçaya
bölünmüş ve daha sonra istenilen kodlama birimi boyutu
elde edilecek şekilde her blok öz yinelemeli olarak tekrar
dörde bölünmüştür. Bu aşama çkşnda yapraklar
kodlama birimleri olan dörtlü ağaç yap elde edilmiştir.
Görüntü içi tahmin aşamasnda dörtlü ağaçta enine
tarama sras göz önüne alnarak HEVC standardnn
görüntü-içi tahmin yönteminin kodlama birimlerine
uygulanmas gerçekleştirilmiştir. Görüntü-içi tahminin 35
modu her tahmin birimine uygulanarak en uygun mod
seçilmiştir. Tahmin birimi boyutu kodlama birimi boyutu
ile ayn seçilmiştir. En uygun modun seçilmesinde
kalntlarn mutlak değerlerinin toplam dikkate
alnmştr.
Dönüşüm aşamasnda dönüşüm birimlerine iki boyutlu
ayrk kosinüs dönüşümünün uygulanr. Dönüşüm
birimlerinin boyutu kodlama birimi boyutu ile ayn
seçilmiştir ve tahmin biriminden asl görüntünün
çkartlmasyla elde edilirler. Dönüşüm aşamas
tamamlanmş kodlama birimlerine kuantalama işlemi
uygulanarak, kodlamaya hazr hale getirilirler.
Kuantalama işleminin en önemli parametresi kuantalama
admnn miktarn belirleyen kuanlama parametresidir
(QP).
Geliştirilen yöntemin testi için şekil 5’ de gösterilen
CT ve MRI cihazlar ile elde edilmiş olan 6 görüntü
kullanlmştr. Görüntü boyutlar 128x128 pixeldir. Bu
görüntülere değişik kodlama birimi boyutlar (8, 16 ve
32) seçilerek şekil 4’ de gösterilen yöntem uygulanmştr.
Kuantalama neticesinde elde edilen bloklar kullanlarak
görüntü tekrar elde edilmiştir. Test-1 görüntüsüne ait 16
kodlama birimi boyutu ve değişik QP değerleri için
yeniden elde edilen görüntüler şekil 6’ da verilmiştir.
Tekrar elde edilen görüntü ile asl görüntü arasndaki
hatann PSNR değerleri bulunmuştur. Bu alt görüntü
için QP değeri ile PSNR değeri değişimi şekil 7’ de
verilmiştir. Bütün resimler için benzer bir değişim elde
edilmiştir. Şekil 7’ den görüldüğü gibi değişim 2 bölgede

(b)
Şekil 3. Açsal görüntü-içi tahmin modlarnn yönlülüğünü belirten açsal
A parametresi

Yatay modlarn (mod 2-17) tahmini

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

(5)
(6)

Referans dizisinin üretimi eşitlikleri aşağdaki verilmiştir.
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incelenebilir. İlk bölgede PSNR değeri QP arttkça daha
hzl düşmektedir. İkinci bölgede bu değişim daha
yavaştr. QP parametresi görüntünün skştrlma
miktarnda doğrudan bir etkiye sahip olduğu için medikal
görüntülerin skştrlmasnda QP değeri seçiminde bu
değişim önemlidir.
Blok
Bölüntüleme

Görüntü çi
Tahmin

Dönü üm

Kuantalama

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 4. İç tahmin ile medikal görüntü skştrma yöntemi akş
Test-2

Test-1

Şekil 6. Test-1 görüntüsü için geri elde edilen görüntüler (a) QP=16, (b)
QP=28, (c) QP=34 ve (d) QP=46
90
Test-1
Test-2
Test-3
Test-4
Test-5
Test-6

Test-4

Test-3

80

PSNR (dB)

70

60

50

Test-6

Test-5

40

30

0

10

20

30

40

50

60

QP

Şekil 7. PSNR değerlerinin QP ile değişimi (128x128 pixel görüntü ve
kodlama birimi boyutu 16 için)
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