
12-14 Ekim 2017 / TRABZON
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

278

Biyomedikal Görüntü İşleme 3 14 Ekim 2017 - 09.00-10.30 - Salon A

 

 
 

 

Kolonoskopi Görüntülerinde Bilineer İnterpolasyonun Tekstür 

Analizine Etkisi 

Effect of Bilinear Interpolation on the Texture Analysis of 

Colonoscopy Images 

Rukiye Nur Kaçmaz1,2, Bülent Ylmaz1,2  

1Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 
2Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvar, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, Türkiye  

                                       rukiye.bingol@agu.edu.tr  , bulent.yilmaz,@agu.edu.tr  
 

 

Özetçe- İnterpolasyon bir görüntüde bilinen piksel 
değerleri yardmyla bilinmeyen değerleri elde etmek için 
kullanlan bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle kolonoskopi 
görüntülerindeki parlamalar gidermek için literatürde 
sklkla kulllanlan bir yaklaşmdr. Tekstür, görüntüde 
ilgilenilen bölge veya nesnelerin düzgünlük, pürüzlülük 
ve düzenlilik gibi özelliklerini belirleyen, bir yüzeyin 
yoğunluk değişiminin ölçüsüdür. Bu çalşmadaki amaç 
parlamal kolonoskopi görüntülerine uygulanan bilineer  
interpolasyonun görüntülerden elde edilen tekstür 
özelliklerine olan etkisinin araştrlmasdr. Hiç 
parlamas olmayan bir dokudan elde edilen tekstür 
özellikleriyle ayn dokuya sonradan farkl seviyelerde 
parlama eklenip interpolasyon yaplan dokunun tekstür 
özellikleri arasnda anlaml bir fark olup olmadğ 
araştrlmştr. En sk kullanlan tekstür analizi 
yaklaşmlar olan gri seviye eş oluşum matrisi (GLCM), 
gri seviye dizi uzunluğu matrisi (GLRLM) ve komşuluk 
gri ton fark matrisi (NGTDM) yardmyla 126 adet 
özellik/öznitelik çkarlmştr. 610 Adet kolonoskopi 
görüntüsünden elde edilen 32x32’lik küçük kare 
görüntülerin her birinden öznitelikler elde edilmiştir. Bu 
özniteliklerden bazlarnn parlamalarn eklenmesiyle 
istatistiksel anlaml olarak değişmediği, ancak 
çoğunluğunun parlamalardan etkilendiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler — interpolasyon; kolonoskopi; 
görüntü işleme; tekstür analizi 

Abstract- Interpolation is a method that is used to 
obtain unknown intensities with the help of known 
intensities on an image. This method is frequently used in 
the literature to eliminate light reflection on colonoscopy 
images. Texture features are the most important 
characteristics used to describe the region or objects of 
interest in the image. They are the measures of intensity 

variation of a surface that determine properties such as 
smoothness, roughness, and regularity. The aim of this 
study is to find out the how bilinear interpolation applied 
on colonoscopy images with reflection impact texture 
features obtained from the same images. A research 
carried out to make reasonable comparison between a 
texture feature from an image with no reflection and the 
same feature obtained from the same image with 
synthetically added reflections with various percentages. 
Using the approaches like gray level co-occurence matrix 
(GLCM), gray level run length matrix (GLRLM), 
neighborhood gray tone difference matrix (NGTDM) 126 
features were extracted from each 32x32 sub-images 
coming from 610 colonoscopy images. Several of the 
features extracted from sub-images with no reflection and 
reflection were not statistically significantly different, 
while majority of them were affected from the reflections. 

Keywords — interpolation; colonoscopy; image 
processing; texture analysis 

1. GİRİŞ 
Kolon kanseri, sindirim sisteminin son ksm olan kaln 
bağrsağn kanser olma durumudur. Birçok kolon kanseri 
vakas küçük ve iyi huylu (benign) hücrelerin 
kümelenmesi olarak adlandrlan adenomatöz polipler ile 
başlar [1]. Adenomatöz  polipler (polip) dokunun 
anormal büyümesi demektir. Çalşmalar bu tip 
kanserlerin genelde önceden var olan adenomatöz 
poliplerden kaynaklandğn göstermektedir [2].                                                

Amerikan Kanser Derneği’nin çalşmasna göre, kolon 
kanseri ölümcül kanser türleri arasnda üçüncü srada yer 
almaktadr. Kolon kanserinin çoğu ‘sessiz’ tümörlerden 
oluşmaktadr. Bu tümörler yavaş büyüyen ve genelde 
büyük bir boyuta ulaşana kadar herhangi bir belirti 
vermeyen tümörlerdir. Kolon kanseri erken teşhis edildiği 
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takdirde engellenebilir ve tedavi edilebilir bir kanser 
türüdür [3]. Bu yüzden uzmanlar tespit ettikleri polipleri 
hastaya ileride risk oluşturmamas için malign veya benign 
olmasna bakmakszn uzaklaştrmaktadrlar. Bu işlem için 
uygulanan sistem kolonoskopi yöntemidir.  

Kolonoskopi ucunda bulunan şk ve kamera sayesinde 
bağrsağn incelenmesine olanak sağlarken, yine ucunda 
bulunan kateter yardm ile polipin alnmasn sağlamaktadr. 
Bununla birlikte kolonoskopi, uygulayc bağml bir 
işlemdir, ksacas uygulayan kişinin dikkat eksikliği veya 
yorgunluğu bazen polipi gözden kaçrmasna sebep 
olmaktadr. Gözden kaçan polipler kanserli yapya 
dönüşebilir ve uzun yllar sonra hastalara ileri evre kanser 
tans konulabilmektedir, böyle durumlarda hayatta kalma 
oran %10’dan daha düşük olmaktadr. Bu yüzden 
günümüzde yaplan çalşmalar insandan bağmsz bilgisayar 
destekli polip taramas ile kaçrma orann düşürmeyi 
hedeflemektedir [4]. Son yllarda, yeni geliştirilen bir 
yaklaşm olan kablosuz kapsül endoskopi (wireless capsule 
endoscopy, WCE) de insandan bağmsz bilgisayar destekli 
tarama için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemde kamera 
vitamin boyutunda bir kapsülün içine yerleştirilmektedir. Bu 
kapsül sindirim sistemi boyunca ilerlerken, aldğ binlerce 
görüntü hastann beline bağlanan kayt cihaz tarafndan 
kaydedilir. Bu işlem hasta için daha avantajl görünse de 
görüntülerin incelenmesi açsndan çok verimli 
olmamaktadr. Çünkü, bir hastadan tek seferde yaklaşk 60 
bin görüntü elde edilmektedir. Bu verilerin incelenip 
işlenmesi ise uzun zaman alacak işlemler olduğu için çok 
tercih edilen bir yöntem haline henüz gelmemiştir [1]. 
Bilgisayar yardml polip taramas polipin şekline veya 
tekstürüne (dokusuna) göre yaplabilmektedir. Her iki işlem 
için de elde edilen görüntüler ön işleme tabi tutulmak 
zorundadr. Örneğin, kolon görüntüleri alnrken şk 
yansmasndan dolay oluşan parlamalar görüntünün tam 
anlamyla analiz edilmesine engel olmaktadr. Bu tarz 
bozulmalar gidermek için en sk kullanlan yöntem ise 
interpolasyondur [5]. Bir görüntünün belirli bir ksmnda 
oluşan parlamalar o noktadaki gerçek piksel değerlerinin 
öğrenilmesine engel olduğu için, etrafndaki piksel değerleri 
kullanlarak parlamann olduğu ksmda yeni değerler elde 
edilmektedir ve böylece görüntüler parlamalardan 
arndrlmaktadr. Bu çalşmann amac, kolonoskopi ya da 
WCE görüntülerinden poliplerin otomatik 
ayrştrlmasnda/tespit edilmesinde kullanlan tekstür 
özelliklerinin görüntülere uygulanan interpolasyondan nasl 
etkilendiğinin araştrlmasdr. 

2. YÖNTEM 

2.1 Çalşmada Kullanlan Görüntüler 

Bu çalı mada kullanılan kolon görüntüleri 
www.polyp2015.com internet sitesinden 2015 yılı içinde 
elde edilmi tir. 610 Adet polipli kolon görüntüsü 
bulunmaktadır. Her görüntü farklı ekil, boyut ve 
sayılarda olmak üzere polip içermektedir. Çalı mada 
kullanılan 610 adet 288×384 boyutundaki görüntülerin 
her biri hem polipli hem sa lıklı kısımlar içermektedir. 
Bu görüntülerden her birinin kenarlarında bulunan siyah 
renkte olan, kolona ait doku içermeyen, genellikle 
görüntünün alındı ı tarih ve saat gibi bilgilerin bulundu u 

kısım çıkarılmı tır. Daha sonra polip ve sa lıklı doku 
ayrımı yapılmı tır. Bu belirtilen siyahlık elimine 
edildikten sonra görüntü boyutları 224×192 olarak elde 
edilmi tir. Bu görüntüleri daha iyi analiz etmek ve 
etiketleyebilmek için bu görüntülerin her biri 32×32’lik 
küçük karelere ayrılmı tır ( ekil 1). Böylelikle, her bir 
görüntü için toplamda 42 adet küçük kare elde edilmi tir. 
Elde edilen küçük kareler polipli ve sa lıklı olarak 
ayrılmı tır ( ekil 1). Polipin üzerinde bulunan parlamalar 
e ikleme ve lojik operatörler kullanılarak elimine 
edilmi tir. Görüntüdeki hiçbir parlama i leme 
alınmamı tır. Bu i lem sonucunda toplamda 15674 küçük 
kare elde edildi, bunlardan 1426’sı polipli, 14248’i 
sa lıklı olarak etiketlendi. Görüntü MATLAB 
programlama ortamında görüntü i leme yöntemleri 
kullanılarak 32×32’lik kareler tamamen sa lıklı ise o 
görüntü sa lıklı olarak etiketlendi. Aynı ekilde e er 
32×32’lik kare tamamen polipli ise hasta olarak 
etiketlendi. Hiçbir küçük kare görüntü, parlama ya da 
karma (biraz polip-biraz sa lıklı kısım gibi) bir görüntü 
içermemektir. Ya tamamen sa lıklı ya da tamamen 
polipten olu maktadır. Her bir görüntüden özellikler 
çıkarıldı daha sonra bu görüntülere parlama eklenip 
interpolasyon yapılıp yeniden aynı özellikler çıkarıldı. Bu 
çıkarılan özelliklere t testi uygulanarak aralarında 
istatistiksel anlamlı fark olup olmadı ı incelendi. 
 

       
                    (a)                                        (b) 

ekil 1.Görüntülerin 32×32’lik karelere ayrılıp 
etiketlenmesinin bir örnek üzerinde gösterimi. (a)  
Orijinal görüntünün gri skalaya dönü türülmü  görüntüsü  
(b) Sadece polipi ayırt edebilmek için olu turulan maske  
 
2.2 İnterpolasyon 

Kolonoskopi görüntülerden parlamal ksmlara 
uygulanacak interpolasyonun etkisini araştrmak 
amacyla bu çalşma gerçekleştirilmiştir.  

Elde ettiğimiz parlamasz ve sağlkl görüntülerin her 
birine tüm görüntünün (32x32’lik küçük kare 
görüntünün) %2, %10 ve %20’sini oluşturan gerçek 
kolon görüntüsünden elde edilmiş parlamalar ayr ayr 
eklendi (Şekil 2). Ayn işlem parlamasz polipli küçük 
kare görüntüler için de uygulanmştr.  

Burada kullanlan yöntem bilinear interpolasyon 
yöntemidir. Bu yöntem bilinmeyen bir noktann değerini 
hesaplarken o noktaya komşu olan 4 noktann değerlerini 
kullanr. Bilineer interpolasyon sonuçlar görüntüyü 
yumuşatr. Görüntüdeki keskin snrlar sonuç görüntüde 
yumuşar. MATLAB programlama ortamnda bu yöntem 
‘regionfill’ fonksiyonu kullanlarak uygulanmaktadr. 
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Bu çalşmada kullanlan sağlkl görüntülerden %2, %10 
ve %20 parlama eklenmiş görüntüler ile interpolasyon 
sonucu oluşan görüntüler Şekil 3, 4  ve 5’te verilmiştir. 
Bu çalşmada elde edilen tekstür özellikleri gri skalada 
uygulanan yöntemler olduğu için görüntülerin gri 
skaladaki durumlar verildi.  

   
Şekil 2. Parlama içermeyen alt görüntülere parlama eklenmesi      

     

             (a)                         (b)                          (c) 

Şekil 3. Gerçek görüntülerden elde edilen gri-skala 
görüntüler. (a) Hiç parlama içermeyen sağlkl görüntü, 
(b) %2 orannda parlama eklenen görüntü ve (c) parlama 
içeren görüntüye interpolasyon uygulanp elde edilen 
görüntü. 

        

                (a)                          (b)                     (c) 

Şekil 4. Gerçek görüntülerden elde edilen gri-skala 
görüntüler. (a) Hiç parlama içermeyen sağlkl görüntü, 
(b) %10 orannda parlama eklenen görüntü ve (c) parlama 
içeren görüntüye interpolasyon uygulanp elde edilen 
görüntü. 

 

                (a)                        (b)                         (c)  

Şekil 5. Gerçek görüntülerden elde edilen gri-skala 
görüntüler. (a) Hiç parlama içermeyen sağlkl görüntü, 
(b) %20 orannda parlama eklenen görüntü ve (c) parlama 
içeren görüntüye interpolasyon uygulanp elde edilen 
görüntü. 

2.2 Görüntülerden Öznitelik Çkarlmas 

Tekstür, görüntüde ilgilenilen bölge veya nesneleri 
tanmlamak için kullanlan, en önemli karakteristiklerden 
biridir. Düzgünlük, pürüzlülük ve düzenlilik gibi 
özellikleri belirleyen, bir yüzeyin yoğunluk değişiminin 
ölçüsüdür. Birinci dereceden istatistikler piksel komşuluk 
ilişkilerini dikkate almazken, ikinci derece tekstür 
ölçüleri orijinal görüntüdeki genellikle komşu iki piksel 
grubu arasndaki ilişkileri hesaba katar. 

Çalşmann bir sonraki adm ise, interpolasyon işlemine 
tabi tutulan görüntülerden özellik/öznitelik çkarma 
işlemidir. Ayn özellik çkarma işlemi hiç parlama 
içermeyen görüntülere de uyguland ve sonuçlar arasnda 
anlaml bir fark olup olmadğ t testi kullanlarak 
araştrld. Çalşmann admlar Şekil 1, 2 ve 3’te detayl 
olarak gösterilmiştir. Ayr ayr interpolasyon işlemi 
uygulanan her görüntüden ve parlamasz sağlkl alt 
görüntü olarak adlandrdğmz her görüntüden özellik 
çkarld (Şekil 2). Ayn işlemler parlamasz polipli her 
görüntü için de uyguland. Özellik çkarmak için gri 
seviye eş oluşum matrisi (gray level co-occurance matrix, 
GLCM), gri seviye dizi uzunluğu matrisi (gray level run-
length matrix, GLRLM), komşuluk gri ton fark matrisine 
(neighborhood gray tone difference matrix, NGTDM) ek 
olarak baz birinci dereceden istatistiksel (basklk, 
çarpklk enerji ve standart sapma) özellikler 
kullanlmştr.  

2.3.1 Gri Seviye Eş Oluşum Matrisi 

Komşu pikseller arasndaki ilişkileri açklayan gri seviye 
eş oluşum matrisi (gray level co-occurence matrix, 
GLCM), görüntüdeki parlaklk değerlerinin belirli bir 
mesafe ve yönde tekrarlama sklğn gösterir [6]. 0, 45, 
90 ve 135 derece ve bunlarn ortalama dönüşleri için 
hesaplanmş matristen öznitelikler/özellikler çkarlmştr. 
Gri seviye eş oluşum matris yaklaşm, piksel yoğunluk 
dağlm ve istatistik çalşmalarna dayanr. Bu matrisler; 
göreceli kutupsal koordinatlara sahip olan iki pikselin i, j 
yoğunluklaryla ortaya çktğ göreceli frekanslar ya da 
olaslklar ifade eder [7]. Eğer eş oluşum matrisi C ile 
gösterilirse, C(i,j)’nin değeri, i değerinin j değeriyle baz 
belirlenmiş konumsal ilişkiler içinde kaç kez birleştiğini 
belirtir. Örneğin, j gri seviye değerinin görüntü içerisinde 
kaç defa i gri seviyesinden hemen sonra geldiğini sayarak 
C matrisi oluşturulabilir. Bu matris oluşturulurken i ve j 
gri seviyeleri arasnda oluşum açsndan uzaklk da 
dikkate alnabilir. Fakat genelde bu uzaklk “bir birim 
(piksel)” kabul edilerek eş oluşum matrisi oluşturulur. 
GLCM’den çkarlan özniteliklerden bazlar; 
otokorelasyon, kontrast korelasyon, farkllk, 
homojenliktir. Bu özniteliklerin hesaplanmasna dair 
denklemler birçok kaynakta (örneğin; Haralick vd., 1973) 
yer aldğndan buraya konulmamştr. 

2.3.2 Gri Seviye Dizi Uzunluğu Matrisi 

Gri seviye dizi uzunluğu matrisi (gray level run length 
matrix, GLRLM) ikinci dereceden istatistiksel doku 
özelliklerini çkarma yollarndan birisidir. Belirtilen 
yönde ayn doğrultuda ayn gri seviye değerine sahip 
ardşk piksellerin kümesi gri seviye diziyi oluşturur [8]. 
Dizi uzunluğu (run length) koşudaki piksel saysdr ve 



12-14 Ekim 2017 / TRABZON
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

281

14 Ekim 2017 - 09.00-10.30 - Salon ABiyomedikal Görüntü İşleme 3

 

 
 

koşu uzunluğu değeri görüntüdeki koşularn meydana 
geliş saysdr. Çok sayda ayn gri seviyedeki komşu 
piksellerin bulunmas kaln hatl kaba bir dokuyu temsil 
ederken az sayda komşu pikselin ayn gri seviyeye sahip 
olmas daha hzl değişimin olduğu daha ince bir dokuyu 
temsil eder. Eğer GLRLM, P ile gösterilirse, P(i,j)’nin 
değeri, i gri seviyesinin j uzunluğunda kaç defa meydana 
geldiğini gösterir. Bu tanmlama açsal olarak farkl 
yönler için yaplabilmekle beraber en yaygn kullanm 
yatay doğrultuda yaplan tanmlamadr [9]. GLRLM 
matrisini kullanarak oluşturulan özniteliklerden en yaygn 
olarak kullanlanlar; ksa koşu vurgusu (short-length 
emphasis, SRE, herhangi bir gri seviyenin ksa dizi 
uzunluklarna daha büyük önem verir), uzun koşu 
vurgusu (long-length emphasis, LLE, herhangi bir gri 
seviyenin uzun dizi uzunluklarna daha büyük bir önem 
verir), gri seviye düzenliliği (gray-level uniformity, GLU, 
dizi uzunluklar dengeli bir şekilde bölündüğü zaman en 
küçük değerini alr), koşu uzunluğu düzenliliği (run-
length uniformity, RLU, dizi uzunluklar dengeli bir 
şekilde oluştuğunda en küçük değerini alr) olarak ifade 
edilebilir.  

2.3.3 Komşuluk Gri Ton Fark Matrisi 

Komşuluk gri ton fark matrisi (NGTDM) ton says kadar 
eleman barndran, doku ile ilgili özellikleri çkarmamz 
sağlayan bir sütun matrisidir. İlk olarak Amadasun ve 
King (1989) tarafndan önerilmiştir ve farkl 
problemlerde kullanlmştr..NGTDM matrisi, kabalk 
(coarseness), kontrast, meşguliyet (busyness), 
karmaşklk, tekstür kuvveti (texture strength) gibi 
özellikler çkarlabilir [10]. Şekil 6’da NGTDM 
yönteminin bir örnek üzerinde açklamas gösterilmiştir. 
Bu çalşmada polipli ve sağlkl küçük kareler için ayr 
ayr çkarlan öznitelikler t testine tabi tutularak 
aralarnda anlaml bir farkllk olup olmadğ araştrld. 
Toplamda GLCM’den 22 adet özellik çkabilmektedir 
ancak bu çalşmada her aç ve ortalamalar ile bakldğ 
için sadece GLCM’den 110 adet özellik sonucu elde 
edilmiştir. Bunun yan sra 7 adet GLRLM’den, 5 adet 
NGTDM’den ve 4 adet de birinci dereceden istatistikle 
elde edilen öznitelikle birlikte toplam 126 adet öznitelik 
çkarlmştr. 

3. SONUÇLAR 

Bu çalşmada t testi kullanlarak hiç parlamas olmayan 
sağlkl bir görüntü ile farkl oranlarda parlamaya sahip 
olup interpolasyon yaplmş görüntüler arasnda tekstür 
özellikleri bakmndan anlaml bir fark olup olmadğ 
araştrlmş ve aralarnda anlaml fark bulunan çok sayda 
özellik tespit edilmiştir (Tablo 1). Ancak, 
interpolasyondan  etkilenmeyen 6 durum içinde ortak 
baz özellikler de mevcuttur. Bunlar glcm yöntemi 
kullanlarak hesaplanan autocorrelation, cluster shade, 
sum of sqaures, sum average, sum variance ile ngtdm 
kullanlarak hesaplanan busyness ve birinci dereceden bir 
istatistik özelliği olan enerji olmak üzere 7 tanedir. 
 

4. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME 

Gözden kaçan polipler her zaman malign yapda olmasa 
da zamanla malign bir yapya dönüşebilmektedir. Bu 
yüzden bilgisayar destekli otomatik tarama günümüzde 
üzerinde skça çalşlan bir konu haline gelmiştir. Bu 

ayrm yapabilmek için elde edilen görüntülere özellik 
çkarma yöntemleri uygulanp polip ve sağlkl doku 
arasnda fark veren özellikleri tespit etmek 
gerekmektedir. Bu noktadan önce incelenmesi gereken 
önemli bir ksm ise yukarda anlatlan işlemlerin 
yaplabilmesi için gerekli olan ön işleme ksmnda 
dokunun parlamasn giderirken bir yandan da dokunun 
gerçek yapsnn bozulmamas gerekmektedir. 

Tablo 1. Parlaması olmayan sa lıklı ve polipli 32x32’lik 
küçük kare görüntülere eklenen parlamaların elde edilen tekstür 

özelliklerinden kaçını istatistiksel olarak anlamlı bir ekilde 
de i tirdi ini gösteren tablo. 
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