2-BOYUTLU KAFES FĐLTRESĐ ĐLE ĐMGE BÖLÜTLEME
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Özetçe
Bu makalede 2-boyutlu kafes filtreler için yeni bir uygulama alanı önerilmektedir. 2-boyutlu kafes filtrelerinin
imge işlemenin önemli bir dalı alan imge bölütlemedeki başarısı test edilmiştir. Dokuma imgelerinden oluşturulmuş iki
test imgesi pencere kaydırma yöntemi ile bölütlenmiştir. Her pencere 2-boyutlu kafes filtresinden geçirilmekte ve elde
edilen yansıma katsayılarına göre pencerenin ait olduğu imgeye karar verilmektedir.

1. Giriş
Đmge bölütleme, otomatik resimli örüntü tanıma (pattern recognition) ve görünüm (scene) analiz
problemlerinin ilk adımıdır. Bölütleme, imgenin kendisini meydana getiren parçalara ayrılmasıdır [1].
Tekrenkli imgelerin bölütlenmesi algoritmaları, gri düzey değerlerinin iki temel özelliklerinden
birinin kullanılmasına dayanır. Bu temel özellikler süreksizlik (discontinuity) ve benzerliktir (similarity).
Süreksizlik özelliğinden yararlanılarak imge gri düzeylerindeki ani değişikliklere göre bölümlere ayrılır. Bu
tür algoritmaların esas amacı imge üzerindeki ayrışma noktalarının, hat ve ayrıtlarının (edge) sezilmesidir.
Benzerlik özelliğini kullanan algoritmalar ise temel olarak eşik değeri, bölge büyütme ve bölge ayrıştırmabirleştirme yöntemlerini gerçekleyecek şekilde oluşturulur [1].
Đmge üzerindeki süreksizlikleri bulmanın en yaygın yolu, imge üzerinde bir maskenin
gezdirilmesidir. Bu yöntemde, maskenin içine aldığı bölgedeki gri düzeylerden yararlanılarak çeşitli
katsayılar hesaplanır ve bu katsayılara göre süreksizlikler belirlenir [1].
Dokuma imgeleri üzerinde yapılan bölütleme işlemlerinin çoğunda, imgenin istatistiksel
özniteliklerinden (feature) yararlanılmaktadır. Lu ve Xu [6] özbağlanımlı (Autoregressive - AR) modelin
katsayılarını dokuma imgelerini bölütlemede parametre olarak kullanmışlardır. Makalede, çeşitli dokuma
örnekleri üzerinde sinir ağları (neural network) yoluyla bir öğrenme methodu uygulanmakta ve her dokuma
imgesinin özelliklerini gösteren iki boyutlu özbağlanımlı model parametreleri elde edilmektedir. Sinir ağları
algoritması test imgesine uygulanarak öğretilmiş imge parçaları belirlenmektedir. Bu algoritmada test
imgesindeki bölgenin hangi öğretilmiş imgeye ait olduğu belirlenemezse, alınan bölge piksele kadar alt
bölgelere ayrılmaktadır. Piksele kadar bölge küçültüldüğü için algoritmanın başarımı yüksektir.
Bir başka imge bölütleme yönteminde de değişik bir yöntem olarak imgenin momentlerinde
faydalanılmaktadır [5]. Bu algoritmada ilk önce imge üzerindeki her pikselin çevresindeki bir bölgenin
momentleri hesaplanır ve ardından da bu momentlere göre her pikselin öznitelik vektörü hesaplanır. Bu
yöntem piksel bazında olduğu için sınır bölgelerinde oldukça başarılıdır.
Bu makalede, imge bölütleme için yeni bir algoritma önerilmektedir. Önerilen yöntem genel olarak
diğer model (parametre) tabanlı yöntemlere benzemektedir. Özbağlanımlı (AR) model kullanılmaktadır,
fakat imgeleri bölütlemek için kullanılacak model parametreleri iki boyutlu kafes filtrelerinden elde edilen
yansıma katsayılarıdır. Bölüm 2’de kafes filtresinin yapısı genel olarak anlatılmaktadır. Bölüm 3’de önerilen

imge bölütleme yöntemi açıklanmaktadır. Bölüm 4’de ise ulaşılan sonuçlar tartışılmaktadır. Bölüm 5 ise
yapılan çalışma sonucunda elde edilen çıkarımları içermektedir.

2. Kafes Filtre
Bu makalede imge bölütlemek için 2-boyutlu kafes filtresi kullanılmıştır. Bütün 2-boyutlu kafes
filtre yapıları, yansıma katsayılarına göre belirlenmiş art arda bağlı çoklu-giriş/çoklu-çıkış aşamalarından
oluşur. Giriş ve çıkış alanları, aynı zamanda oluşan ileriye ve geriye doğru öngörü hata alanlarıdır. Sıfır
seviyeli filtreden başlayarak m=0, giriş alanı u(n1,n2) bir ileriye doğru ve birkaç geriye doğru öngörü hata
alanı üretir. Sıfır seviyede; u(n1,n2)=f(0;n1,n2)=bij(0; n1,n2) , burada (ij)={(01),(11),(10)}. Bu hata alanlarının
doğrusal bileşimi ilk aşamanın çıktısı olan öngörü hata alanlarını meydana getirir. Üretilen bu hata alanları
bir sonraki aşamanın giriş alanlarıdır [2].
Genel olarak, 2-boyutlu kafes filtrenin (m)’inci aşamasının giriş-çıkış ilişkisi aşağıdaki gibidir;
e(m; n1,n2)=Γ(m)e*(m-1; n1,n2)

(1)

burada e*(m-1; n1,n2) ve e(m; n1,n2) sırasıyla giriş ve çıkış öngörü hata alanlarının vektörleridir. Hata
vektörünün ilk elemanı ileriye doğru hata alanları, geriye kalanlar ise geriye doğru hata alanlarıdır. Buradaki
* hata alanlarının, her aşamanın girişinde zamanda geciktirildiğini göstermektedir. Γ(m) yansıma katsayıları
matrisidir. Γ(m)’ nin boyutu ve biçimi kafes yapısının tipine göre değişir [2].
f(0;n1,n2)

f(1;n1,n2)

f(2;n1,n2)

f(3;n1,n2)

f(4;n1,n2)

b10(0;n1,n
)
b11(0;n1,n
)
b01(0;n1,n
)

Aşama 1 b10(1;n1,n

Aşama 2 b10(2;n1,n

Aşama 3 b10(3;n1,n

Aşama 4 b10(4;n1,n

Γ(1)

)
b11(1;n1,n
)
b01(1;n1,n
)

Γ(2)

)
b11(2;n1,n
)
b01(2;n1,n
)

Γ(3)

)
b11(3;n1,n
)
b01(3;n1,n
)

Γ(4)

)
b11(4;n1,n
)
b01(4;n1,n
)

f(5;n1,n2)

Aşama 5

Γ(5)

Şekil 1. 5 aşamalı 3 parametreli kafes fıltresi yapısı
Bu makalede basitliği ve iyi başarımından dolayı üç parametreli kafes filtresi kullanılmıştır (Şekil
1). Kafes filtrenin her aşamasının parametre sayısı arttırıldığında, hesaplama karmaşıklığı da arttığından
daha fazla parametre kullanılmamıştır. Kafes filtrenin her aşamasında parametre olarak üç yansıma katsayısı
hesaplanmaktadır.
Üç parametreli kafes filtrenin (m)’inci aşamasının giriş-çıkış ilişkisi aşağıdaki gibidir;
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Γ(m) yansıma katsayısı ise aşağıdaki gibidir;
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Her aşamada hesaplanan Γ10(m), Γ11(m) ve Γ01(m) yansıma katsayıları, önerilen imge bölütleme
yönteminde model parametreleri olarak kullanılmaktadır.

3. Đmge Bölütleme Yöntemi ve Uygulanması
2-boyutlu kafes filtre bir öngörü hata filtresidir ve imge üzerinde hata öngörülü filtreleme yapar. En
küçük hata sonuçları aşağıdaki normal denklemini meydana getirmiştir.
Γ10 (m) 
R (m − 1)  Γ11 (m)  = r (m − 1)
Γ01 (m) 

(4)

Burada R(m-1), (m-1)’inci aşamanın simetrik özilişki (autocorrelation) matrisidir. R(m-1) matrisinin
boyutu üç parametreli kafes filtre kullanıldığı için 3x3’dür. r(m-1) ise (m-1)’inci aşamanın çaprazilişki
(crosscorrelation) vektörüdür ve boyutu 3x1’dir.
Bu çalışmada ilk önce 2-boyutlu kafes filtre, 4 parçalı 256x256 yapay imgeye (Şekil 2.a) daha sonra
da 8 parçalı 256x256 yapay imgeye (Şekil 3.a) uygulanmıştır. Bölütlenecek test imgeleri Brodatz serisindeki
doku (texture) imgelerinden oluşturulmuştur. Geliştirilen imge bölütleme model tabanlı bölütlemedir. Model
parametreleri olarak iki boyutlu filtrenin her aşamasında hesaplanan denklem (4)’deki yansıma katsayıları
kullanılmıştır.
Veri tabanımız Brodatz serisinden sekiz farklı doku imgesini içermektedir. Đlk olarak, sistem bu
imgeler ile eğitilir ve her imgeye ait doğru model parametreleri olarak yansıma katsayıları hesaplanır.
Kullanılan kafes filtresi 5 aşamadan oluşmaktadır ve böylece her imgenin öznitelik (feature) vektörü 15
yansıma katsayısından oluşmaktadır.
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Burada Fimge 5 aşamada elde edilen 15 yansıma katsayısı matrisidir. fimge, imgelere ait öznitelik
vektörüdür. Fimge(:,n)T ise Fimge matrisinin (n)’inci sütununun transpozunu temsil etmektedir.
Önerilen yöntemin uygulanmasında, 32x32’lik pencere imgeler üzerinde piksel piksel kaydırılır ve
her pencerenin yansıma katsayıları hesaplanır. Her pencerenin test imgelerini oluşturan imge parçalarından
hangisine ait olduğunu belirlemek için pencerenin öznitelik (feature) vektörü ile eğitilen imgelerin doğru
öznitelik vektörleri arasında Eucledian uzaklıkları hesaplanır. Pencere en küçük uzaklığın hesaplandığı
imgeye aittir.

d imge = ( f imge − f pencere ) * ( f imge − f pencere ) T

(6)

Burada dimge öznitelik vektörleri arasındaki Eucledian uzaklığını göstermektedir. fimge sisteme
öğretilen her bir imgeye ait doğru öznitelik vektörünü, fpencere ise 32x32 pencereye ait öznitelik vektörünü
göstermektedir.
Önerilen method ilk önce 4 imgeden oluşan Şekil 2.a’ya uygulanmıştır. Şekil 2.b’ den görüleceği
gibi pencere pencere işleme sınır problemlerine sebep olmaktadır. Sınır bölgesindeki problemi çözmek, en
azından azaltmak amacı ile sınır bölgelerinde 8x8 pencere kullanılmıştır (Şekil 2.d). Yanlış etiketlemeleri

yok etmek ve bölütler arasındaki sınırları pürüzsüz hale getirmek için ortalama filtresi kullanılmıştır.
Kullanılan ortalama filtresi 11x11 median filtresidir (Şekil 2.c ve Şekil 2.d).
Önerilen methodu daha iyi test etmek amacı ile yöntem 8 dokuma imgesinden oluşan bir test
imgesine de uygulanmıştır (Şekil 3.a). 32x32 pencere kaydırılarak elde edilen sonuç sınır bölgeleri dışında
oldukça başarılıdır (Şekil 3.b). Sınırdaki bölütleme hatasını azaltmak amacı ile sınır bölgelerinde 8x8
pencere kullanılmıştır. Fakat Şekil 3.d’de görüldüğü gibi imge sayısı arttıkça 8x8 pencerenin başarımı
düşmektedir. Bu durumda sınırlar tam olarak belirlenememektedir. Şekil 3.c ile Şekil 3.d karşılaştırıldığında
sınır bölgelerinde 32x32 pencerenin 8x8 pencereden daha başarlı olduğu görülmektedir.

4. Sonuçların Tartışılması
Kullanılan yöntem pencere tabanlı bir yöntem olduğu için kullanılan pencerenin boyutuna bağlı
olarak sınır bölgelerinde belirli bir hata yapmaktadır. Yani belirli bir hata ile imge bölütlenebilmektedir.
Bölüm 1’de sözü edilen yöntemler gibi sınır bölgelerinde başarılı olan yöntemlerin çoğu pencerelerini
piksele kadar düşürmektedir. Bu da yöntemin hesaplama karmaşıklığını arttırmaktadır. Önerdiğimiz
algoritmada ise karmaşıklığı arttırmamak için sınır bölgelerindeki hata göze alınmaktadır. Bunun yanında
Şekil 2.b ve Şekil 3.b’den görüleceği gibi önerilen method 32x32 pencere kullanıldığında imge sınıflamada
(classification) oldukça başarılıdır. Sınırların içinde hemen hemen hatasız olarak test imgesi üzerinde alınan
bir pencerenin ait olduğu imgeyi belirlemektedir.
32x32 pencere kullanılmasına yapılan testler sonucunda karar verilmiştir. 8x8 ve 16x16 pencereler
kullanılarak da bu makalede önerilen yöntem uygulanmış, fakat 32x32 penceredeki performans elde
edilememiştir. 8x8 ve 16x16 pencereler kullanıldığında, imge üzerindeki sınıflandırma işleminde gözle
görünür bir oranda hata oluştuğu görülmüştür.
Literatürde birçok imge bölütleme yöntemi vardır. Şu bilinmektedir ki hiçbir yöntem her tür imgenin
bölütlenmesinde çok başarılı değildir [7]. Bundan dolayı imge işleme çalışmalarında bir imgenin bölütlenme
başarımının nasıl arttırılacağı tartışılmaktadır. Bu problemi çözmek için bölütlenecek imgenin hangi yöntem
ile daha iyi bölütlenebileceğine otomatik olarak karar verecek çalışmalar yapılması daha gerekli hale
gelmiştir. Bir başka alternatif de farklı bölütleme yöntemlerinin bileşimi olan yöntemlerin geliştirilerek
başarımın arttırılmasıdır. Bu makalede önerilen yöntem, bir imgenin sınırları hatasız olarak belirleyen bir
yöntemle birleştirilirse çok başarılı bir imge bölütleme yöntemi geliştirilmiş olacaktır. Yani 2-boyutlu imge
bölütleme yöntemi imge üzerindeki bir önişlemeden sonra çok daha verimli hale gelecektir.

5. Çıkarımlar
Bu makalede, 2-boyutlu kafes filtre tabanlı yeni bir imge bölütleme yöntemi önerilmektedir. 2boyutlu kafes filtre uygulandığı pencerenin pikselleri üzerinde öngörülü hata filtreleme yapmakta ve
imgenin süreksizliğini belirgin bir hale getirmektedir. Bu yöntem Brodatz serisinden alınan doku
imgelerinden oluşturulan iki imge üzerinde test edilmiştir (Şekil 1, Şekil 2). Elde edilen sonuçlar Mao ve
Jain [3], Tuceryan [4], Lu ve Xu [5] ve Pal [6] makalelerinde elde edilen sonuçlar ile başarım açısından
benzerlik göstermektedir. Bu makalede önerilen yöntem, bir imgenin içindeki sınırları belirleyen bir
önişlemeden sonra, sınırlar içindeki bölgelerin sınıflandırılmasında kullanılırsa çok daha başarılı sonuçlar
elde edilebilir.
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(c)

(d)

Şekil 2. (a) Test imgesi. (b) 32x32 kayan pencerenin sonucu. (c) (b)’ye uygulanan median filtrenin sonucu. (d) Sınırda
8x8 pencerenin ve uygulanan median filtrenin sonucu.
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Şekil 3. (a) Test imgesi. (b) 32x32 kayan pencerenin sonucu. (c) (b)’ye uygulanan median filtrenin sonucu. (d) Sınırda
8x8 pencerenin ve uygulanan median filtrenin sonucu.
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