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Özetçe— Manyetik rezonans görüntüleme ile büyük miktarda 

veri üretilmektedir ve bu verilerin manuel olarak işlenmesi yüksek 
hesaplama karmaşklğna neden olmaktadr. Yüksek hesaplama 
karmaşklğn çözebilmek için bilgisayarl görü sistemlerinde 
yaygn olarak kullanlan gruplama işlemi önerilmektedir. Bu 
gruplama işlemi süperpiksel olarak adlandrlmaktadr. 
Süperpikseller, özellikle imge ve video bölütleme uygulamalarnda 
kullanlan; bir imgeye veya videoya ait renk, yoğunluk ve doku 
özellikleri benzerlik gösteren piksellerden oluşan görsel 
yaplardr. BrainWeb veri kümesinden alnan beyin MR 
görüntüleri üzerinde çalşlmştr. Literatürde yaygn olarak 
kullanlan ve yüksek başarya sahip olan 3 süperpiksel 
algoritmasnn performanslar karşlaştrlmştr. Süperpiksel 
algoritmalarnn başarlarn test edebilmek için görüntülere ait 
kesin referans verilerinden yararlanlmştr. Süperpiksel 
algoritmalarnn oluşturduğu snrlar ile kesin referans arasnda 
başar metrikleri hesaplanmştr.  

Anahtar Kelimeler — Süperpiksel, İmge bölütleme, Beyin MR 
görüntüleri. 

Abstract— Magnetic resonance imaging produces large 
amounts of data, and the manual processing of these data results 
in high computational complexity. In order to solve the high 
computational complexity, the grouping process which is 
commonly used in computer vision systems is recommended. This 
grouping process is called superpixel. Superpixels, used espically 
in image and video segmentation applications, are the visiual 
structures composed of pixels having same color, intensity and 
texture behavior. Brain MR images from BrainWeb data set were 
studied. The performances of 3 superpixel algorithms which are 
widely used in the literature and have high success are compared. 
In order to test the success of superpixel algorithms, precise 
reference data of the images were used. Success metrics were 
calculated between the boundaries created by the superpixel 
algorithms and the exact reference. 

Keywords —Superpixel, Image segmentation, Brain MR images. 

I. GİRİŞ  
Manyetik rezonans görüntüleme(MRI), büyük miktarlarda 

veri ürettiği için manuel inceleme ile yorumlanmas oldukça 
zordur. Beyin MR verilerinden klinik bilgilerinin çkarlarak 

hekimlere daha iyi bilgi sunabilen bilgisayar tabanl araçlarn 
geliştirilmesi desteklenmektedir. Geliştirilen araçlar sayesinde 
yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturulmaktadr. Yüksek 
çözünürlüklü görüntülerin oluşmas ile de yüksek hesaplama 
karmaşklğ oluşmaktadr. Yüksek hesaplama karmaşklğ 
problemi gruplama işlemi yaplarak çözülebilmektedir. Bu 
gruplama işlemi bilgisayarl görü sistemlerinde süperpiksel 
olarak adlandrlr.  

Süperpiksel renk, doku ve yoğunluk gibi özelliklerinin 
benzerliği ile piksel gruplarndan oluşmasna ve bir imgeyi veya 
bir videoyu daha az veri ile ifade etmeye olanak sağlamaktadr. 
Görüntü işleme uygulamalarnda süperpiksellerin tercih 
edilmesinin sebebi işlem yükünü ve işlem süresini oldukça 
azaltmasdr. Örneğin bir imgeyi işlerken imgedeki her bir piksel 
ile işlem yapmak oldukça maliyetlidir. Fakat bir imgedeki 
binlerce pikselden yüzlerce süperpiksele dönüştürülerek işlem 
yükünün ve süresinin ne kadar düştüğünün fark edilebilir şekilde 
gözlenmesi mümkündür. Bu yüzden süperpiksel imge işleme 
uygulamalarnda sklkla kullanlmaktadr. Bu uygulamalara 
nesne tanma[1], vücut modeli tahmini[2], görsel izleme[3] 
olarak örnek verilebilir. 

Literatür incelendiğinde süperpiksel uygulamalar, medikal 
görüntüler üzerinde çalşmalar yapldğn göstermektedir. 
Süperpikseller kullanlarak MR analizinin karmaşklğn 
azaltma işlemi gerçekleştirilmiştir[4]. Bu çalşmada IBSR veri 
seti kullanlarak düşük seviye beyin MR analiz görevlerinde 
süperpiksellerin ve süpervoksellerin faydas araştrlmştr. 
Beyin MR görüntülerinde süperpiksellerin doğruluğunu 
snrlara bağllk ve yoğunluk ölçüsüne göre basit doğrusal 
yinelemeli kümeleme algoritmas(SLIC) kullanlarak 
değerlendirilmiştir. Beyin MR görüntüsünde SLIC algoritmasn 
performans değerlendirmesi beynin beyaz madde, boz madde ve 
omurilik svs dikkate alnarak yaplmştr. Bir başka çalşma 
olarak retina kan damarlarn bölütlere ayrmak için Minimum 
Yaylma Süperpiksel Ağac(MSST) dedektörü önerilmiştir [5]. 
Retinadaki damarlarn tespiti için MSST algoritmasnda SLIC 
algoritmasna doku ve geometrik yap parametresi de eklenerek 
süperpiksel ayrma işlemi ile kan damarlarnn tespiti 
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gerçekleştirilmiştir. Çalşmada DRIVE, STARE ve NIVE veri 
kümesi olmak üzere üç veri kümesi üzerinde çalşlmştr. 
Alzheimer hastas ve sağlkl birey snflandrmas yaplabilmesi 
için beyin MR görüntüsünden yararlanlmştr [6]. Burada 
snflandrma yapabilmek için beynin anatomik bölgesi olan boz 
madde ve beyaz maddenin birleştirilmesiyle hasta ve sağlkl 
birey arasnda eşleştirme yaplarak snflandrma 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalşmada anatomik bölgelerden oluşan beyin MR 
görüntüleri üzerinde çalşlmştr. Beyin MR görüntülerinin 
anatomik bölgelerinin snrlarnn doğru bir şekilde bulunmas 
ile hastalk tespiti yaplmaktadr. Yüksek çözünürlükteki 
görüntülerin anatomik bölgelerinin bulunabilmesi için 
literatürde yaygn olarak kullanlan basit doğrusal yinelemeli 
kümeleme algoritmas(SLIC),  doğrusal spektral kümeleme 
algoritmas(LSC) ve düzenliliği korunmuş süperpiksel 
algoritmas(RPS) olmak üzere üç farkl süperpiksel algoritmas 
ile çalşlmştr. Süperpiksel algoritmalarnn performanslarn 
değerlendirmek için literatürdeki bölütlemede kullanlan 
performans metriklerinden yararlanlmş olup sonuçlar 
karşlaştrlmştr.  

Takip eden bölümlerde srasyla süperpiksel algoritmalar, 
uygulama örnekleri ve elde edilen sonuçlar sunulacaktr. Son 
ksmda ise sonuçlar tartşlacaktr. 

II. SÜPERPİKSEL ALGORİTMALARI 
Literatürde yaygn olarak kullanlan süperpiksel algoritmalar 

farkl kullanm alanlarna sahip olduğu için tek başlk altnda 
toplamak mümkün değildir. Genel olarak kümeleme tabanl, 
graf tabanl, kontur tabanl, yol tabanl olarak 
snflandrlmaktadr. Bu çalşmada SLIC [7] ve LSC [8] 
kümeleme tabanl ve RPS [9] yol tabanl algoritmalar ile 
çalşlmştr. Literatürde kullanlan bu algoritmalarn uygulama 
açsndan kolay olmasndan dolay SLIC algoritmas seçilmiştir. 
LSC algoritmas, SLIC algoritmasnn geliştirilmiş bir versiyonu 
olduğu için ve daha iyi sonuçlar verebileceği düşünüldüğü için 
tercih edilmiştir. RPS algoritmas ise yol tabanl bir algoritma 
olduğu ve şekilsel düzenliliği ön planda tuttuğu için beyin MR 
görüntüleri üzerindeki performansnn değerlendirilmesi için 
seçilmiştir.  

A. Doğrusal Spektral Kümeleme Algoritmas 
Doğrusal spektral kümeleme (LSC) olarak adlandrlan ve 

düşük hesaplama maliyetleri ile hem yüksek snr uyumu hem 
de görsel olarak kompaktlğa sahip süperpikseller üretebilen bir 
süperpiksel algoritmasdr. İmgenin pikselleri arasnda hem alan 
yaknlğ hem de renk benzerliği ölçen mesafe metriği 
kullanlarak SLIC ve normalize kesme tabanl algoritmasna 
uyarlanmştr. Normalize kesme çalşmasnda olduğu gibi direk 
olarak öz tabanl algoritma kullanmak yerine piksel değerleri 
yüksek boyutlu öznitelik uzayna haritalandrlmştr. Bu özellik 
uzaynda her bir noktann uygun bir şekilde 
ağrlklandrlmasyla, ağrlklandrlmş k-ortalamalar (kmeans) 
ile normalleştirilmiş kesimlerin amaç fonksiyonlar ayn 
optimum noktalar temsil etmektedir. Böylece önerilen öznitelik 
uzaynda k-ortalamalar kümeleme algoritmas yinelemeli olarak 
uygulanarak normalize kesme algoritmasnn maliyet 
fonksiyonu optimize edilmektedir. (Şekil 1(a)) 

B. Düzenliliği Korunmuş Süperpiksel Algoritmas 
Düzenliliği korunmuş süperpiksel (RPS) algoritmasnda 

süperpiksel yaplarnn düzenli olmas amaçlanmaktadr. 
Düzenli süperpiksel kavram, piksellerden oluşan bölgelerin 
birbirleriyle uyumlu olmas ve piksellerin yap, homojenlik, 
mekânsal topolojisinin korunmas olarak iki kriterde 
incelenmektedir. Algoritma üç admdan oluşmaktadr. İlk adm 
bağlant noktalarnn bulunmasdr. Giriş imgesinde noktalarn 
bulunabilmesi için kenar genlik haritasna ihtiyaç 
duyulmaktadr. Çalşmada kenar genlik haritas olarak gPB 
haritas kullanlmaktadr. İkinci adm ise bağlant noktalarnn 
snr haritasnn maksimal genliğine göre optimal pozisyona 
göre hareket ettirilmesidir. Algoritmann son adm ise bağlant 
noktalarnn en ksa yol probleminden yararlanlarak dikey ve 
yatay olarak birleştirilmesidir. Oluşan süperpikseller zgara 
benzeri yaplarda oluşmaktadr. (Şekil 1(b)) 

C. Basit Doğrusal Yinelemeli Kümeleme Algoritmas 
Kümeleme tabanl süperpiksel algoritmalar arasnda en çok 

kullanlan algoritmalarn başnda basit doğrusal yinelemeli 
kümeleme algoritmas(SLIC) gelmektedir. Bu algoritma hem gri 
seviyeli imgelere hem de renkli imgelere uygulanabilmektedir. 
SLIC başlangç kümelerinin oluşturulmas ve gradyan bilgisine 
bağl olarak oluşturulan bu kümelerin yinelemeli 
güncellemesine mantğna dayanmaktadr. Kümeleme tabanl 
süperpiksel algoritmalarnn ortak özelliği olan başlangç 
kümeleri için merkez noktalar 3x3 komşuluğundaki noktalar 
arasndaki en küçük gradyan bilgisine göre belirlenmektedir. 
Başlangç kümelerinin merkezleri , ,l a b  renk bilgileri ve 

,x y  konum bilgilerini içeren beş boyutlu piksel vektörü ile 
temsil edilmektedir. Daha sonra imgeye ait tüm piksellerin hangi 
süperpiksele ait olduğu atanr. Bu atama işlemi temel olarak k-
ortalamalar kümeleme algoritmasnn mantğna dayanmaktadr. 
Burada her bir süperpikselin merkez noktas ile imgeye ait 
piksellerin arasndaki mesafeye baklarak o pikselin en yakn 
olduğu süperpiksel belirlenir. Mesafe hem renk bilgilerini hem 
de konum bilgilerini içeren bir Öklid mesafesidir. Bir pikselin 
etiketine mesafe değeri en küçük olan süperpikselin etiket değeri 
atanr. Atama gerçekleştikten sonra her bir süperpiksel merkezi, 
süperpiksel içerisindeki piksellerin ortalamas alnarak 
güncellenmektedir. Bu güncelleme işlemi hata değerinin 
belirlenen eşik değerince yinelenmektedir. (Şekil 1(c)) 

   
(a) (b) (c)

Şekil. 1.  Algoritmalarn 300 süperpiksel gösterimi                                      
(a)LSC, (b)RPS, (c)SLIC 

III. UYGULAMA VE SONUÇLAR 

A. Veri Kümesi 
Beyin MR görüntülerinde süperpiksel algoritmalarnn 

performansn değerlendirebilmek için BrainWeb veri kümesi 
kullanlmştr [10]. BrainWeb veri kümesi beyin MR 
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görüntülerinden oluşan veri kümesi MS lezyon beyin veri 
kümesi ve yirmi normal anatomik modellerden oluşmaktadr. 
Şekil 2’de verilen 5 beyin MR görüntüsü üzerinde çalşlmştr.   

     
Şekil. 2.  Orijinal imge gösterimi 

B. Performans Metrikleri 
Süperpiksel algoritmalarnn başarsn değerlendirebilmek 

için görüntülere ait kesin referans verilerine ihtiyaç 
duyulmaktadr. BrainWeb’de verilen beyin MR görüntülerinin 
veri kümesi için kesin referans bilgisi anatomik düzeyde olup 20 
görüntüyle snrldr. Bu veri kümesindeki kesin referans 
değerlerinin snr bilgileri ve etiket bilgileri oluşturulmuştur. 
Böylece süperpiksel algoritmalarnn başar metriklerini 
değerlendirebilmek için kesin referans değerleri 
oluşturulmuştur. Şekil 3’te bir beyin MR görüntüsünün 
anatomik bölgeleri, anatomik bölgelere ait snr bilgileri ve 
etiketli bölgeleri gösterilmektedir. İlk satr kafatas ksmn, 
ikinci satr kas doku, üçüncü satr beyaz madde, dördüncü satr 
boz madde ve beşinci satr ise omurilik svsn temsil 
etmektedir. Sütun baznda incelendiğinde ilk sütun anatomik 
bölgeyi, ikinci sütun snr bilgilerini ve üçüncü sütun etiketli 
bölgeleri içermektedir. 

 
Şekil. 3.  MR görüntülerinin anatomik bölümlerinin snrlar ve etiket 

bilgilerinin gösterimi  

1) Erişilebilir Bölütleme Doğruluğu (EBD) 

Bir görüntüde oluşturulan her bir süperpikselin etiketi ile 
kesin referansn etiketinin örtüşme alann hesaplar. Denklem 
(1)’de süperpiksel 1 2{ , ,.., }jS S S S= ,  kesin referans 

1 2{ , ,.., }iG G G G=  ile gösterilmektedir. N toplam piksel 

saysdr. Erişilebilir bölütleme doğruluğunun değeri [0,1] 
arasndadr. Süperpiksel says arttkça erişilebilir bölütleme 
doğruluğu da artmaktadr. 

1( , ) max { }
ij

G j iS S
EBD S G S G

N ∈
= ∩  

{ }j i j iS G x S x G∩ = ∈ ∈  

(1) 

2) Snr Örtüşmesi (SÖ) 

    Süperpiksel snrlar ile kesin referansn oluşturduğu snrlarn 
birbirine yaknlk derecesinin ifadesidir. En ideal durum her iki 
bölütleme sonucunda snrlarnn örtüşmesidir. p  kesin 
referansn oluşturduğu bölütlerin snr piksellerinin, q ise 

süperpiksellerin oluşturduğu snr pikselleridir. xydist , snrlar 
arasnda öklit mesafesi hesaplanmaktadr ve ε  değeri 2 olarak 
seçilmiştir. SÖ değeri [0,1] arasnda olup 1’e yaknlğ 
süperpiksel algoritmasnn başarsn göstermektedir. 

(min ( ,q) )
( )

q S xyp G
G

dist p
SÖ S

G
δδ

φ ε
δ

∈∈
<

=


 (2) 

  
3) Açklk Değişimi (AD) 

    Süperpiksellerden kaynaklanan renk bozukluk seviyesini 
ölçmektedir. Burada, N  süperpiksel saysn göstermekte ve 

kμ  her bir süperpikselin piksel yoğunluğunun değerlerinin 
ortalamasn ifade etmektedir. μ  değeri ise tüm imgenin 

ortalama değeridir. ix  imgedeki her bir pikselin yoğunluğunu 
ifade etmektedir. AD  değerinin yüksek olmas süperpiksellerin 
oluşturduğu piksel gruplarnn homojenliğini göstermektedir.  

2

1
2

( )

( )

N

k
k

i
i I

AD
x

μ μ

μ
=

∈

−
=

−




 (3) 

  
4) Eksik Bölütleme Hatas (EBH) 

     Kesin referans bölgeleri ile süperpiksel bölgeleri arasnda 
sznt bölgeleri ölçer yani örtüşmeyen bölgeleri hesaplar. 
Süperpiksel 1 2{ , ,.., }jS S S S= , kesin referans 

1 2{ , ,.., }iG G G G= ile gösterilmektedir. N imgedeki toplam 
piksel saysdr. Eksik Bölütleme hatas değeri [0,1] 
aralğndadr ve hata değerinin 0’a yakn olmas istenilmektedir. 
 

0

1( , ) min{ , }
i j i

j i j iG G S G
EBH S G S G S G

N ∈ ∩ ≠
= ∩ −   (4) 

  
Şekil 4’te LSC, RPS ve SLIC süperpiksel algoritmalarnn 

performans metriklerinin ortalama değerleri verilmiştir. Burada 
100, 300 ve 500 süperpiksel says için sonuçlar elde edilmiştir. 
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Şekil. 4. Süperpiksel algoritmalarnn performans metriklerinin karşlaştrlmas

Grafikler incelendiğinde srasyla en iyi performans LSC, SLIC 
ve RPS sergilemiştir. EBD, AD ve SÖ performans metriklerinin 
süperpiksel saysnn artmasyla doğru bir orant oluşurken, 
performans metriği ile ters bir orant oluşturmaktadr. RPS 
algoritmasnn diğer algoritmalara göre kötü bir sonuç değeri 
oluşturmasnn nedeni algoritmann temelinde düzenliliğe 
dayanmasdr. LSC algoritmasnn süperpiksel saysnn 
artmasna bağl olarak metrik değerlerinin iyileştiği 
gözlenmektedir. Ancak çok büyük bir değişiklik 
görülmemektedir. Bu sonuçlar ile LSC algoritmasnn  
performans süperpiksel says daha küçük olduğunda da 
anatomik bölgelerin snrlarn bulma konusunda başarl 
olduğunu göstermektedir. 

 

(a) (b) (c)
Şekil. 5. MR görüntülerindeki süperpiksel algoritmalarnn gösterimi          

(a)LSC, (b)RPS, (c)SLIC 

Şekil 5’te ilk satr 100 süperpiksel, ikinci satr 500 
süperpiksel sonuçlarn göstermektedir. Algoritmalar 
süperpiksel says ile değerlendirildiğinde anatomik bölgeleri 
bulunmasnda başars doğru orantl olarak artmaktadr. Şekil 
4’te verilen performans metrikleri sonucu ile Şekil 5’te verilen 
görsel sonuçlarn birbiriyle paralel olduğu gözle görülür bir 
sonuç sunmaktadr. Anatomik bölgelerin snrlarn yakalayan 
en iyi algoritma LSC algoritmasdr. 

IV. TARTIŞMA 
Bu çalşmada beyin MR görüntüleri üzerinde süperpiksel 

algoritmalarnn performans değerlendirilmiştir Beyin MR 

görüntüleri üzerinde çalşlmasnn nedeni, MR görüntülerinin 
işlenmesi srasnda meydana gelen yüksek hesaplama 
karmaşklğn indirgemektir. Literatürde yaygn bir şekilde 
kullanlan LSC, SLIC ve RPS algoritmalar ile çalşlmştr. Bu 
algoritmalarn performans değerlendirilirken literatürdeki 
çalşmalarda bulunan beyaz madde, boz madde ve omurilik 
svs olan anatomik bölgelerinin yan sra bu çalşmada ek 
olarak kafatas, kas doku, yağ doku gibi anatomik bölgelerle de 
karşlaştrlarak değerlendirilme yaplmştr. Bu çalşma 
yaplrken bu anatomik bölgelerin ortalama değerleri ile 
değerlendirilmiştir. İncelenen performans metrikleri şğnda 
süperpiksel algoritmalarnn anatomik snrlar en iyi LSC 
algoritmas vermiştir. Bunun sebebi SLIC algoritmasna ek 
olarak öznitelik uzaynn genişletilmesiyle oluşmasdr. RPS 
algoritmas şekilsel düzenliliği incelediği için anatomik 
bölgelerin snrlarn bulma konusunda zayf kalmştr.  
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