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geliştirilir. Popülasyon boyutu (NP), çaprazlama oran
(CR ∈ 0,1 ) ve ölçekleme faktörü (F ∈ 0,2 ) parametre
değerlerinin en uygun şekilde seçimi algoritmasn
başarm açsndan son derece önemlidir. Yaplan
benzetimler sonucunda elde edilen ve bu çalşmada
kullanlan en uygun parametre değerleri aşağda Tablo 1
ile verilmiştir.
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değerli çözümler yüksek kaliteli çözümleri temsil
etmektedir. DE tabanl kümeleme sonucunda elde edilmiş
olan retinal görüntü aşağda Şekil 3 ile gösterilmiştir.
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Tablo 1. DE algoritmasnn kontrol parametre değerleri

Şekil 3. DE tabanl kümeleme ile elde edilen retinal görüntü

Mutasyon operatöründe, her bir

xi ,G hedef (parent)
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DE algoritmas kullanlarak yüksek doğrulukta ayrt
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approaches. In this work, heuristic based differential
evolution algorithm is used in order to distinguish the retinal
capillaries in the retinal image and make them more evident.
In the clustering based retinal capillary segmentation
realized by using differential evolution algorithm, it is seen
that retinal capillaries can successfully be distinguished from
the retinal image.
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enhancement; differential evolution algorithm.
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edilerek tedavi edilebilmektedir. Retinal hastalklarn bir
sonucu olarak klcal damarlarda meydana gelen daralma,
genişleme ve kanamalar hastalk hakknda önemli bilgiler
vermektedir [1]. Bu nedenle,retinal görüntülerde damar
bölütleme işlemi hastalklarn teşhis ve tedavisinde önemli
bir aşama oluşturmaktadr [2]. Krmz-Yeşil-Mavi (RGB)
formatnda sağlkl bir retinal göz görüntüsü Şekil 1 ile
verilmiştir. Benzetimler, High-ResolutionFundus (HRF)
Image Database [3] veri tabanndan alnan bir göz
görüntüsü üzerinde gerçekleştirilmiştir.

ile görüntü art alan arasnda yüksek kontrast elde
edebilmek amacyla Krmz (R), Yeşil (G) ve Mavi (B)
renk bileşenlerine uygulanmş olan ön işlem aşağda
Eşitlik 1 ile verilmiştir.
G = 0.1 ∗ K + 0.7 ∗ Y + 0.2 ∗ M

(1)

Elde edilen retinal görüntünün her bir katman ayr
ayr incelendiğinde en yüksek kümeleme performansnn
Yeşil (G) katmanda elde edildiği görülmüştür. Bu nedenle,
bu aşamadan sonra görüntü analizine Yeşil (G) katman
üzerinden devam edilmiştir.
Eşitlik 1 ile verilen ve parlaklk değerlerinin
iyileştirildiği ön işlemden sonra klcal damarlar ile
görüntü art alan arasndaki kontrast farknn yüksek
kümeleme performans elde edebilmek için
yeterli
seviyede olmadğ görülmüştür. Bu nedenle bir sonraki
admda literatürde top-hat dönüşümü olarak adlandrlan
ikinci bir ön işlem uygulanmştr. Asl görüntünün
morfolojik olarak açlmş olan görüntüden çkarlmas
işlemi top-hat dönüşümü olarak tanmlanr [12]. Top-hat
dönüşümü, retinal görüntüdeki parlak seviyeler arasndaki
karştlğ artrmakta ve bu sayede farkl parlaklk
seviyesine sahip bölgeler birbirinden daha başarl şekilde
ayrt edilebilmektedir. Top-hat dönüşümü Eşitlik 2 ile
verilmektedir.

Şekil 1. Sağlkl bir RGB retinal göz görüntüsü

Retinal görüntülerde görüntü art alan ile klcal
damarlar arasndaki düşük kontrast değeri ve gürültü
etkisi damar bölütleme işlemini zorlaştrmaktadr. Bu
problemin üstesinden gelmek için literatürde önerilmiş
olan çeşitli damar bölütleme algoritmalar bulunmaktadr.
Bu algoritmalar genel olarak iki grupta incelenmektedir.
Birinci grup uyumlu süzgeç cevab [4,5], damar izleme
[6,7], morfoloji tabanl yöntemler [8-10] ve kenar piksel
gruplandrlmas [11] gibi kural tabanl algoritmalar
içermektedir. İkinci grupta ise danşmal algoritmalar
olarak tanmlanan sinir ağ modelleri [2] bulunmaktadr.

���(�) = � � (�� ��)

(2)

burada, g retinal görüntüyü, B kullanlacak olan yap
elemann ve n ise top-hat dönüşümünü tanmlamaktadr.
Bu çalşmada, yap eleman olarak yarçap r=8 piksel
yarçapl bir disk ve n =8 top-hat dönüşümü kullanlmştr.

Bu çalşmada, yukarda verilen ve literatürde
kullanlmakta olan yaklaşmlardan farkl olarak güçlü bir
sezgisel algoritma olan diferansiyel gelişim (DE)
algoritmas ile kümeleme tabanl damar bölütleme işlemi
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle literatürde de yapldğ gibi
RGB retinal göz görüntüsü baz ön işlemler ile
zenginleştirildikten sonra top-hat dönüşümü ve kontrast
iyileştirme uygulamalar kullanlarak klcal damarlar
netleştirilmiştir. Daha sonra retinal görüntü DE
algoritmas ile kümeleme işlemine tabi tutularak klcal
damarlar ana görüntüden başarl bir şekilde ayrştrlarak
analiz edilmiştir.
II.
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DE tabanl kümeleme öncesinde uygulanan son ön
işlem ise kontrast zenginleştirme işlemidir. Kontrast
zenginleştirme sonucunda klcal damarlar ile retinal
görüntü art alan arasndaki karştlk kümeleme için en
uygun seviyeye ulaşmaktadr. Literatürde yaygn şekilde
kullanlan ve yukarda tanmlanmş olan üç ön işlem
sonrasnda elde edilen ve DE tabanl kümelemeye tabii
tutulacak olan retinal görüntü aşağda Şekil 2 ile
verilmiştir.

YÖNTEM

Retinal görüntülere, DE tabanl kümeleme işlemine
tabi tutulmadan önce, literatürde kullanlmakta olan baz
görüntü zenginleştirme işlemleri uygulanmştr. Öncelikle
klcal damarlar ile görüntü art alan arasndaki kontrast
farkn artrmak amacyla, RGB retinal görüntünün her bir
renk katman bir katsay ile çarplmştr. Klcal damarlar

Şekil 2. DE tabanl kümeleme işlemi uygulanacak olan retinal görüntü
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MSE =

Diferansiyel gelişim algoritmas, Storn ve Price
tarafndan geliştirilen popülasyon tabanl sezgisel bir
algoritmadr [13]. Yüksek yaknsama hz, basit yaps ve
kontrol parametre saysnn az olmas DE algoritmasnn
önemli avantajlardr. DE algoritmasnda, rasgele üretilen
NP boyutlu bir başlangç popülasyonu srasyla mutasyon,
çaprazlama ve seleksiyon operatörlerine uygulanarak
geliştirilir. Popülasyon boyutu (NP), çaprazlama oran
(CR ∈ 0,1 ) ve ölçekleme faktörü (F ∈ 0,2 ) parametre
değerlerinin en uygun şekilde seçimi algoritmasn
başarm açsndan son derece önemlidir. Yaplan
benzetimler sonucunda elde edilen ve bu çalşmada
kullanlan en uygun parametre değerleri aşağda Tablo 1
ile verilmiştir.
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burada, N veri nokta saysn; fi, model tarafndan
döndürülen değeri ve yi ise i. veri noktasnn gerçek
değerini temsil etmektedir. DE algoritmas her bir
çevrimde MSE hata değerini minimize edecek şekilde
kümeleme işlemini gerçekleştirir. Burada, düşük MSE
değerli çözümler yüksek kaliteli çözümleri temsil
etmektedir. DE tabanl kümeleme sonucunda elde edilmiş
olan retinal görüntü aşağda Şekil 3 ile gösterilmiştir.
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Tablo 1. DE algoritmasnn kontrol parametre değerleri
Şekil 3. DE tabanl kümeleme ile elde edilen retinal görüntü

Mutasyon operatöründe, her bir

xi ,G hedef (parent)

vektöründen Eşitlik 3 ile tanmlanan deneme (child)
vektörü üretilir.

vi,G+1 = xi,G + K ⋅ ( xr1,G − xi,G ) + F ⋅ (xr 2,G − xr3,G )

( 3)

burada, i,r 1, r2 , r3 ∈ {1,2,..., NP } indisleri her birisi
birbirinden farkl olan rasgele seçilmiş popülasyon
indisleridir.
Çaprazlama operatöründe,

u ji ,G +1 deneme vektörünü

üretmek için, hedef vektör ile deneme vektörü
karşlaştrlr ve Eşitlik 4’de tanmlandğ gibi yeni bir
deneme vektörü üretilir.

 v ji ,G +1 if ( rnd j ≤ CR) veya j = rni
uji,G+1 = 
 x ji ,G if ( rnd j >CR) ve j ≠ rni
burada,

Görüldüğü gibi, retinal görüntüdeki klcal damarlar
DE algoritmas kullanlarak yüksek doğrulukta ayrt
edilebilmiştir. Damar yapsnn bozulmadğ ve ayrca
damarlarn uzunluk ve genişlik anlamnda görüntü kayb
olmadan elde edilebildiği görülmektedir.
DE algoritmasnn bir diğer önemli performans kriteri
ise en iyi çözümlere ulaşma hzn tanmlayan yaknsama
orandr. Şekil 4 ile verilen yaknsama grafiği
incelendiğinde DE algoritmasnn en iyi çözümlere yüksek
yaknsama hzlar ile ulaşabildiği görülmektedir. Yaklaşk
15 çevrimde algoritmann en iyi çözümlere ulaşarak
başarl bir kümeleme işlemi gerçekleştirdiği söylenebilir.

(4)

j = 1,2,…,D; r j ∈ [0,1] rasgele saylardr ve

rni ∈ (1,2,…,D) ise rasgele seçilmiş olan indekstir.
Şekil 4. Yaknsama grafiği

IV. BENZETİM SONUÇLARI
DE tabanl kümeleme işleminde en uygun çözümlere
ulaşabilmek amacyla değerlendirme kriteri olarak Eşitlik
5 ile verilen Ortalama Karesel Hata (MSE) fonksiyonu
kullanlmştr.

V. SONUÇ
Bu çalşmada, literatürde klasik yaklaşmlar
kullanlarak gerçekleştirilen klcal damarlarn tespitine
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