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arasnda en yaygn olanlar, Manyetik Rezonans Görüntüleme
(MRI), Bilgisayarl Tomografi (CT), Pozitron Emisyon
Tomografi (PET) ve üç boyutlu (3B) Ultrason (US) saylabilir.

Özetçe— Hacimsel tbbi görüntüler çok büyük boyutludur. Bu
durum, bu tip verinin depolanmas ve iletiminde sorun yaratr.
Dolaysyla, hacimsel tbbi görüntülerin verimli teknikler
kullanlarak skştrlmas gereklidir. Teşhis üzerinde etkili
olabileceğinden tbbi görüntülerin kaypsz teknikler ile
skştrlmas daha uygundur. Bu çalşmada, hacimsel tbbi
görüntülerin kaypsz skştrlmas için bir yöntem önerilmiştir.
Görüntü kesitlerinin arasnda bulunan ilintiden faydalanlarak
fazlalk bilgi DPCM tekniği ile azaltlmştr. Görüntü
çerçevelerinin ilkine SAP tekniği uygulanmştr. DPCM
sonrasnda her çerçeveye ayr ayr RDPCM uygulanarak başarm
arttrlmştr. Önerilen yöntemin başarmn snamak için farkl
tbbi görüntüler kullanlarak denemeler yaplmş ve elde edilen
bulgular sunulmuştur.

CT, X-şnlar kullanlarak hzl tarama yapan bir tekniktir.
Bununla beraber, gelişen teknoloji ile birlikte ince kesitli CT
taramada, kesitler aras mesafe çok daha azalmş ve toplanan
hacimsel veri fazlasyla artmştr. MRI ise güçlü manyetik
alanlar ve radyo frekans darbeleri kullanarak görüntüleme
yapar, ayrca hastay X-şnlarna maruz brakmaz. MRI ve CT
farkl kesitler olarak alnan çoklu görüntü dizileridir. Bu 3B
görüntüler büyük hacimli veri oluşturan ardşk ve durağan
görüntü çerçevelerinden oluşur. PET, nükleer görüntüleme
tekniği olup az miktarda radyoaktif malzeme içeren bir bileşik
vücutta hücrelere gönderilip nerelerde yoğunlaştğ izlenir. Bu
teknik pozitron yayan izotop ile etiketlenmiş moleküller
kullanr ve PET-CT ile PET-MRI sistemleri sağlk
kuruluşlarnda yaygndr. Teşhis için önemli bilgi sağlamasna
karşn bu görüntüleme tekniklerinin çok büyük hacimli veri
üretmesi sorunlar da beraberinde getirir [1].

Anahtar Kelimeler — hacimsel tbbi görüntü, kaypsz skştrma,
görüntü içi tahmin, SAP, DPCM
Abstract— Size of volumetric medical images is very large.
Because of this, some problems occur while storing or transmitting
this type of data. So, it is necessary to compress volumetric medical
images using efficient techniques. It is more appropriate to
compress medical images using lossless techniques due to it may
have effects on diagnosis. In this study, a method for lossless
compression of volumetric medical images was proposed. The
redundancy has been reduced using DPCM technique by utilizing
correlation between image slices. SAP technique has been applied
to first slice. The performance is improved by applying RDPCM
for each image frame after DPCM, individiually. To investigate
the performance of the proposed method, some experiments have
been performed using different medical images and the results are
presented.

Büyük hacimli verinin saklanmas için gereken depolama
alan sorununun yan sra görüş almak amacyla uzaktaki bir
sağlk çalşanna veri iletimi dolaysyla bant genişliği sorunu
ortaya çkar. Bu tip meselelerin üstesinden gelebilmek için tbbi
görüntülere uygun skştrma teknikleri uygulanmaktadr.
Görüntü skştrma teknikleri kaypl ve kaypsz olarak ikiye
ayrlr. Kaypl skştrmada görüntü kalitesinde azalma
meydana gelirken kaypsz skştrma teknikleri görüntünün
aynen olduğu gibi geri elde edilmesini sağlar. Kaypl skştrma
teknikleri, iyi skştrma başarm sağlasa bile teşhis esnasnda
etki edebilecek ve kabul edilemez görüntü kayplarn da
beraberinde getirir. Tbbi görüntülerin kodlama ve
skştrlmasnda yanlş teşhis yaplmasna neden olmayacak
olan kaypsz skştrma teknikleri daha uygundur.

Keywords — volumetric medical image, lossless compression,
intra prediction, SAP, DPCM

I.

GİRİŞ

Günümüzde, sağlk alannda hastalklarn teşhis edilmesi ve
tan konulmas söz konusu olduğunda tbbi görüntüleme
cihazlar sayesinde elde edilen bilgi hayati önem taşmaktadr.
Her tbbi görüntüleme tekniğinin farkl bir kullanm amac ve
kendine has farkl bir takm özellikleri bulunur. Bu tekniklerin

Skştrmada, eldeki veride bulunan fazlalklar ve gereksiz
bilgi ortadan kaldrlmaya çalşlr. Kaypsz tekniklerde,
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özellikle pikseller aras ilişkiye dayanlarak fazlalk bilgi atlr.
Hacimsel tbbi görüntülerin kaypsz skştrlmas için üçüncü
boyut olarak düşünülen ardşk görüntü çerçevelerine ait
pikseller kullanlr. Hacimsel veri setlerinde ardşk görüntüler
arasnda ilinti yüksek olduğundan ardşk görüntü elemanlar
kullanlarak yaplan skştrmada başarm; her bir görüntü
çerçevesinin ayr ayr skştrlmasna kyasla daha yüksek olur.

ardndan her çerçevenin kendi içinde yatay veya düşey olarak
RDPCM uygulanarak oldukça verimli sonuçlar alnmştr.
Çalşmann devamnda SAP ve DPCM tekniğinin genel
yaps verildikten sonra önerilen yöntem açklanmştr.
Ardndan önerilen teknik çeşitli hacimsel görüntülere
uygulanarak elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Son olarak
yöntem ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.

Saysal Görüntüleme ve Tpta İletişim (DICOM), çeşitli
görüntüleme cihazlarndan elde edilen tbbi görüntüleme
bilgilerinin depolanmas, iletimi ve yönetimi gibi konular
düzenleyen geçerli bir standarttr. Ağ üzerinde veya fiziksel bir
medya (CD, DVD vb.) vastasyla görüntü aktarm için bir
protokol tanmlamştr. Görüntüleme cihazlarndan elde edilen
ve bir skştrma tekniği uygulanmayan görüntüler DICOM
formatnda saklanr. DICOM’ un tbbi görüntülerin
skştrlmas için tavsiye ettiği kodlayclar arasnda JPEG,
RLE,
JPEG-LS,
JPEG2000,
MPEG2,
H.264/AVC
bulunmaktadr [2]. Ayrca, DICOM tarafndan HEVC/H.265
standardnn tbbi görüntü skştrmaya uyarlanmas üzerinde de
çalşlmaya başlanmştr. HEVC kaypsz kodlama tahmin,
dönüşüm, kuantalama, entropi kodlama aşamalar atlanarak
gerçeklenir [3].

II.

YÖNTEM

Hacimsel tbbi görüntüde yer alan tüm kesitlere ayr ayr
görüntü içi tahmin yöntemi uygulanarak skştrma işlemi
gerçekleştirilebilir. Fakat görüntü içi tahmin yöntemi maliyetli
bir yöntemdir. Bu çalşmada sadece bir kesite görüntü içi
tahmin yönteminin uygulanmas ve diğerlerine de kesitler aras
ilinti göz önüne alnarak DPCM tabanl bir yöntemin
uygulanmasn temel alan daha basit bir skştrma yöntemi
önerilmiştir. Önerilen yöntemin akş diyagram Şekil 1’ de
verilmiştir. Bu diyagramdan da görüldüğü gibi önerilen yöntem
dört aşamada çalşmaktadr. İlk aşamada ilk kesit hariç diğer
kesitlere kesitler aras DPCM yöntemi uygulanr. Bu yöntemde
bir kesitteki piksel değerinden bir önceki kesitteki ayn
konumdaki piksel değerinin çkarlmas ile ilgili kesitin kalnt
değerleri elde edilir. NxN boyutlu bir kesit göz önüne
(�)
alndğnda k’ inci kesitteki bir pikselin değeri ���� olmak
üzere, k’ inci kesitin tahmininden elde edilen kalnt değeri,

Hacimsel tbbi görüntü skştrma tekniklerinin verimliliği
saklama alan ve veri iletim süresi açsndan önemlidir. Bu
konuda literatürde yaplmş dönüşüm tabanl kaypl ve tahmin
tabanl kaypsz skştrma tekniklerinin uygulandğ birçok
çalşma bulunmaktadr. Kaypl veya kaypsza yakn skştrma
için önerilen ve dalgack dönüşümü tabanl birçok yaklaşm
mevcuttur [2], [4]. Video kodlama standard H.264/AVC
kullanlan ve JPEG2000 ile kyaslanan çalşmalar
bulunmaktadr [5]. Simetri tabanl kaypsz skştrma için bir
yöntem [6]’ da kaypsz skştrma için tahmin tabanl bir
yaklaşm [7]’ de verilmiştir. [8] çalşmasnda HEVC’ in
skştrma için iyi başarm sunduğu gösterilmiştir.

(�)

(�)

(���)

���� � ���� � � ����

������ � �� � � ������ � � � ��

(1)

şeklinde elde edilir. Burada N, kesit boyutu ve Nv kümedeki
kesit saysdr.

DPCM tekniği komşu piksellerin bağl değerlerini kodlar ve
ardşk piksellerin ilintisi büyük olduğundan bu piksellerin
ardşk farksal değerleri küçük olur. Bu sayede kodlama
başarm artmaktadr [9]. DPCM tekniği, bir görüntünün kendi
iç piksellerine uygulanabildiği gibi görüntü çerçeveleri arasnda
da uygulanabilir. Bu tip bir uygulama kesitler aras DPCM
olarak adlandrlr. Hacimsel tbbi veride bitişik kesitler aras
ilinti büyüktür. Bu tip bir veriye kesitler aras DPCM
uygulanarak verimli sonuçlar elde edilebilir. DPCM’ e
benzerlik gösteren Örnek Tabanl Açsal Tahmin (SAP) tekniği
de tahmin başarm yüksek bir yöntemdir. SAP tekniği
konumsal fazlalk bilgiyi azaltmak için bir piksele en yakn
komşu pikselleri belirli bir tarama srasyla seçerek tahmin için
kullanr [10]. Tahmin tekniği sonucu oluşan rezidülere DPCM
tekniği uygulanarak bu değerlerin düşürülmeye çalşldğ
teknik ise RDPCM olarak bilinmektedir [11].
Bu çalşmada, hacimsel tbbi görüntülerin kaypsz
skştrlmas için bir yöntem önerilmiştir. Kesitler halinde
alnmş olan hacimsel görüntü dizisinin ilk çerçevesine SAP
tekniği uygulandktan sonra aralarnda yüksek ilinti bulunan
ardşk çerçevelere DPCM uygulanmştr. Bu aşamann

Şekil 1. Önerilen kaypsz skştrma yönteminin akş
diyagram
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Kesit görüntüsünün bir pikseli komşu kesitlerdeki benzer
konumdaki piksellerle ilintli olduğu kadar ayn kesitteki komşu
piksellerle de ilintilidir. Kesitler aras DPCM ile kesitler
arasndaki ilinti azaltlmaya çalşlr. Kesitler aras DPCM’ in
uygulanmas ile elde edilen kalnt değerleri halen görüntü içi
pikseller aras ilinti içerdiğinden bu kalntlara önerilen
yöntemin ikinci aşamas olan kesit içi RDPCM yöntemi
uygulanr. RDPCM yöntemi dikey ve yatay olarak iki farkl
şekilde uygulanabilir. Dikey RDPCM yöntemi ile k’ inci kesitin
iyileştirilmiş kalnt değerleri,
(�)

(�)

� � �(�� � �) � � � � � � � ��� � �

Burada a ve b, x pikselline komşu pikseller, p tahmin değeridir.
x pikselinin değeri p olarak seçilir. w enterpolayon katsaysdr
ve BAP’ daki gibi hesaplanr. Bu ifadedeki 5 bit sağa kaydrma
(>>) işlemi katsaylar 32’ ye göre normalize edildiğinden 32’ ye
bölmeye karşlk gelir. Dikey tahmin açlarnda tahmin satrlar
boyunca yaplrken yatay tahmin açlarnda sütunlar boyunca
yaplr. PU’ da snr piksellerin tahmini yaplrken PU dşnda
kalan piksellerin kullanm gerekir. Snr piksellerin değeri
kopyalanarak PU dşnda eklenmiş örnekler elde edilir.

(�)

Yöntemin son aşamas kalnt değerlerini ikili düzende ifade
edilmesini sağlayan kalnt kodlamadr. Kalntlarn ikili
düzende ifade edilmesinde 0. dereceden Exp-Golomb kodlamas
kullanlarak [12]’ de verilen süreç izlenmiştir.

���� � � ���� � � ������ �� � � � � �� � � � � ������ � � � ��
(2)

şeklinde elde edilir. Yatay RDPCM yöntemi ile elde edilecek
iyileştirilmiş kalnt değerleri
(�)

(�)

(4)

III.

(�)

���� � � ���� � � ������ �� � � � � �� � � � � ������ � � � ��
(3)

DENEYSEL BULGULAR

Önerilen hacimsel tbbi görüntü skştrma algoritmas
Matlab’ da kodlanarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen
yöntemin başarmn elde edebilmek için değişik tbbi görüntü
kümeleri ile deneyler yaplmştr. Bu deneylerde görüntü
kümesinin ilk kesitine uygulanan SAP için PU boyutu 16x16
piksel olarak seçilmiştir. Kesit içi RDPCM aşamasnda kesite
önce dikey RDPCM uygulanmştr. Dikey RDPCM’ in
uygulanmasndan sonra kesitin ilk sütunu değişmeden kalmştr.
Bu yüzden bu sütuna yatay RDPCM uygulanarak bu sütundaki
kalntlar azaltlmştr.

ile hesaplanr. Bir kesite dikey ya da yatay RDPCM tek başna
uygulanabilirken ardşl olarak ikisi de uygulanabilir (çapraz
RDPCM).
Önerilen yöntemin üçüncü aşamasnda SAP tabanl görüntü
içi tahmin yöntemi kullanlr ve sadece kümedeki ilk kesite
uygulanr. Görüntü içi tahmin yönteminde kesit, kodlama
birimlerine (CU) bölünmekte ve her CU’ da tahmin birimlerine
(PU) parçalanmaktadr. CU boyutu olarak 4x4, 8x8, 16x16 ve
32x32 seçilebilir ve her CU’ da bir PU’ ya parçalanr. Görüntü
içi tahmin aşamasnda PU’ larn tahminleri gerçekleştirilir.
Tahmin yöntemi olarak HEVC’ in görüntü içi tahmin yöntemi
temel alnmştr. HEVC’ in görüntü içi tahmin yönteminde blok
tabanl açsal tahmin (BAP) yerine bu çalşmada SAP
kullanlmştr.

Yöntem önce 8-bit piksel derinliğine sahip hacimsel tbbi
görüntülere uygulanmştr. Bu görüntüler, bu çalşmada
geliştirilen yöntemin diğer skştrma yöntemleri ile
karşlaştrlabilmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir. [13]’ de
geliştirilen yöntem diğer kaypsz skştrma yöntemleriyle
karşlaştrlmştr. Bu çalşmada geliştirdiğimiz yöntemi [13]’ de
verilen yöntemlerle karşlaştrabilmek için [13]’ de kullanlan 8
bitlik hacimsel görüntüler ilk test kümesi olarak kullanlmştr.
Bu test görüntüleri [14]’ de verilen sayfadan elde edilmiştir.
Görüntülerin tamam 256x256 piksel boyuta sahiptir. Dördü CT
ve diğer dördü de MR tekniği kullanlarak elde edilmiştir. Bu
çalşmada geliştirilen yöntemin bu hacimsel görüntülere
uygulanmas sonucunda elde edilen piksel başna bit değerleri
(bpp) [13]’ de verilen sonuçlarla birlikte Tablo I’ de verilmiştir.

SAP, HEVC’ in açsal tahmin tekniğini temel alan bir
yöntemdir. SAP yakn komşu örnekleri kullanarak tahminde
bulunduğundan HEVC’ in BAP tahmin yöntemine göre
konumsal kalntlarn yok edilmesinde çok daha iyidir. SAP’ da
açsal tahmin BAP’ da olduğu gibi örnek tabanl yaplr. SAP
ile BAP arasndaki temel farkllk SAP’ n tahminde yeniden
elde edilmiş komşu örnekleri kullanmasdr. SAP tahmin
açsna bağl olarak komşu satrdan ya da sütundan yeniden elde
edilmiş örnekleri seçer. Tahmin için kullanlacak bu piksellerin
seçiminden sonra Şekil 2’ de görülen ve BAP’ dan uyarlanan
doğrusal enterpolasyon uygulanr:

Geliştirilen yöntem, JPEG LS, CALIC, HEVC’ in kaypsz
skştrma uzants ve [13]’ de geliştirilen HEVC tabanl en
küçük kareler yöntemi ile karşlaştrlmştr. Bu karşlaştrmadan
görüldüğü gibi bu çalşmada geliştirilen yöntem, 8-bit piksel
derinliğine sahip hacimsel tbbi görüntüler için en düşük bpp
değerlerini vermektedir.
Yöntemi farkl hacimsel tbbi görüntülerle de test etmek için
12-bit ve 16-bit piksel derinliğe sahip görüntüler [15]
sayfasndan elde edilmiştir. Bu testlerde de CT ve MR teknikleri
ile elde edilmiş görüntüler kullanlmştr. 12-bitlik hacimsel
tbbi görüntülere yöntemin uygulanmas ile elde edilen bpp
sonuçlar Tablo II’ de ve 16-bitlik görüntülerden elde edilen
sonuçlar da Tablo III’ de verilmiştir.
IV.

SONUÇLAR VE YORUMLAR

Bu çalşmada hacimsel tbbi görüntülerin kaypsz
skştrlmas için SAP ve DPCM tabanl bir yöntem geliştirilmiş

Şekil 2. SAP’ da kullanlan komşu örnekler ve tahmin
açsna bağl lineer enterpolasyon
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TABLO I. 8 bitlik veri kümesi için önerilen yöntemin piksel başna bit (bpp) olarak kaypsz skştrma başarm.
Hacimsel
Görüntü

Görüntü
Says

JPEG LS

CT_Aperts
97
CT_carotid
74
CT_skull
203
CT_wrist
183
MR_liver_t1
58
MR_liver_t2e1
58
MR_ped_chest
77
MR_sag_head
58
Ortalama
*
[13] çalşmasndan alnmş sonuçlardr.

1.058
1.778
2.761
1.627
3.160
2.418
2.937
2.582
2.290

*

bpp cinsinden Skştrma Başarm
HEVC
HEVC +
3B
CALIC
RExt*
LSP*
CALIC*
*

0.998
1.684
2.628
1.550
3.022
2.269
2.789
2.519
2.183

0.994
1.517
2.153
1.127
2.323
1.828
1.860
2.329
1.766

0.728
1.425
1.766
1.002
2.052
1.509
1.534
1.748
1.470

0.619
1.201
1.558
0.826
1.762
1.192
1.364
1.616
1.267

Önerilen
Yöntem

0.489
0.869
1.141
0.722
1.272
0.964
1.073
1.208
0.967
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Hacimsel Görüntü

CT_noncon_chest
CT_sag_chest
CT_head_abdomen
CT_neck_head1
MR_Breast1
MR_Breast2
MR_fl3dtrainter
Ortalama

Kesit
Boyutu

Görüntü
Says

512x512
512x512
512x512
512x512
320x320
320x320
448x448

199
109
404
113
128
120
192
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