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ÖZETÇE 

Bu çalışmada, farklı kontrast özeliklerine sahip görüntülerin 
elastik olarak hizalanmasında kullanılacak nirengi 
noktalarının ve en uygun eşleştirme parametrelerinin gerçek 
çift yankılı PD/T2 Manyetik Rezonans görüntülerinde 
otomatik olarak belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bunun için 
öncelikle referans olarak kullanılan PD ağırlıklı Manyetik 
Rezonans görüntüsündeki değişik çaplı görüş alanlarına ait 
köşe noktaları saptanmış ve tekrarlar ile birbirlerine yakın 
olanlar elenerek nirengi adayı noktalar elde edilmiştir. Daha 
sonra bu adayların eşleşme performasları, önceden çıkarılmış 
bilgi teorisi kaynaklı nokta benzerlik ölçütlerini en-iyileyecek 
şekilde geliştirilen eşleştirme algoritması farklı mesafelerde 
ve değişik doğrultularda rastlantısal olarak ilklendirilerek 
işletilmek  yoluyla belirlenmiştir. Başarılı eşleştirme gösteren 
nirengi noktaları için en az eşleştirme hatasını sağlayan 
nokta benzerlik ölçütleri ve komşuluk yarıçaplarına 
bakıldığında geniş görüntü komşulukları üzerinden 
hesaplanan karşılıklı bilgi miktarı tabanlı nokta benzerlik 
ölçütünün diğer alternatiflere oranla belirgin biçimde daha 
fazla tercih edildiği saptanmıştır. 
 

ABSTRACT 

In this study, automatic identification of landmarks was 
carried out on real double-echo PD/T2 Magnetic Resonance 
images for use in multi-modality deformable image 
registration algorithms. To this end, the corner points of the 
PD-weighted Magnetic Resonance image selected as the 
reference image were identified at varying fields of view and 
used as landmark candidates after eliminating the repeated 
points and those at close proximity. Next, the matching 
performances of these candidates were determined by 
invoking a localization algorithm that optimizes information 
theoretic point similarity measures derived earlier after 
random initialization at varying distances and directions. In 
consideration to the best performing point similarity measures 
and neighborhood radii at landmarks providing successful 
localization, the mutual information-based point similarity 
measure evaluated over large neighborhoods was preferred at 
a conspicuously higher rate than the other alternatives. 

1. GİRİŞ 

Medikal görüntü analizi yöntemleri, uzaysal normalleme 
olarak adlandırılan bir tekniğe dayanır [1]. Bu tekniğin 

temeli, referans olarak alınan bir anatomi ile katılımcıların 
anatomilerini görüntüler temelinde örtüştürerek hepsini 
referans anatominin tanımlı olduğu referans uzayına taşıyan 
elastik görüntü hizalama algoritmalarına dayanır. Aralarında 
kontrast farklılığı olmayan görüntülerin hizalanması için 
türetilmiş birçok algoritma vardır [2, 3]. Nirengi noktalarına 
dayalı yöntemler arasında milimetrenin altında hata oranları 
sağlayabildiği saptanan örnekler mevcuttur [4]. Nirengi 
noktaları, anatomide kolayca saptanabilen noktalar arasından 
seçilerek bu yöntemleri yönlendirmede kullanılmaktadır. 

Hizalanmak istenen görüntülerin kontrast özellikleri farklı 
olduğunda ise eş parlaklıklı bölgeler aranıp hizalanamaz [2, 
5]. Çare olarak böyle görüntülerde hizalama yapabilmek için 
bilgi teorisi kaynaklı ölçütler geliştirilmiştir. En son 
geliştirilen tekniklerle de nirengi-tabanlı görüntü hizalama 
yaklaşımını kontrast farklılıkları taşıyan görüntülere 
uygulamak mümkün hale gelmiştir [6-8]. Ancak kontrast 
farklılığı altında anatomik yapılar değişik görünümler 
taşıdıkları için referans görüntüdeki belirgin noktalar hedef 
görüntüde belirgin olmayabilirler. Bu yüzden, nirengi-tabanlı 
görüntü hizalama yaklaşımının başarıyla uygulanabilmesi için 
kontrast farklılığı altında dahi nirengi olma özelliklerini 
taşıyan noktaların amaca uygunlukları doğrulanarak, otomatik 
ve güvenilir bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, farklı kontrast özellikleri taşıyan medikal 
görüntülerin hizalanmasında kullanılmak üzere en uygun 
nirengi noktalarının belirlenmesine yönelik yeni bir yöntem 
türetilmiş ve gerçek Manyetik Rezonans görüntülerine 
uygulanmıştır. Öncelikle, nirengi olmaya aday noktalar 
referans olarak seçilen görüntüdeki köşe noktaları arasından 
belirlenmiş, daha sonra da otomatik bir nokta eşleştirme 
algoritması kullanılarak bu noktaların eşleşme başarıları ve en 
iyi başarıyı sağlayan eşleştirme parametreleri saptanmıştır. 

Aşağıda, ilk olarak hizalamada referans olarak 
kullanılacak üç boyutlu bir görüntüdeki köşe noktalarının 
belirlenmesinde kullanılan yöntem anlatılmış ve bu şekilde 
elde edilen nirengi adayı noktaların diğer görüntüdeki 
eşleniklerini bilgi teorisi kaynaklı nokta benzerlik ölçütleri 
kullanarak saptayan nirengi eşleştirme algoritması 
anlatılmıştır. Deneysel Sonuçlar Bölümünde nirengi aday 
noktaları ile bunların içinde olumlu eşleşme başarıları 
gösterenlerin nirengi noktaları olarak belirlenmesi, çift yankılı 
PD/T2 Manyetik Rezonans görüntülerinde uygulanmıştır. 
Elde edilen sonuçların ve yapılan gözlemlerin özeti ise 
Tartışma Bölümündedir. 
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2. METOT 

Bu bölümde ilk önce farklı kontrastlı görüntülerin 
hizalanmasında kullanılacak nirengi adayı noktaların referans 
görüntüsünün köşe noktaları olarak belirlenmesi anlatılmıştır. 
Daha sonra bu noktaların hizalanacak görüntüdeki 
eşleniklerini bilgi teorisi kaynaklı nokta benzerlik ölçütlerini 
kullanarak saptayan çakıştırma algoritması aktarılmıştır. 

2.1. Referans Görüntüsündeki Köşe Noktalarının 
Belirlenmesi 

İki boyutlu görüntülerde köşe noktalarının belirlenmesi için 
literatürde birçok yöntem mevcuttur [9]. Bunların arasında, 
görüntünün yatay eğriliğine dayanan yöntemler yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Yatay eğrilik, görüntüdeki ikinci türevler 
aracılığıyla, birinci türevlere bağlı olarak oluşan gradyan 
vektörlerindeki yön değişimini saptayabilmektedir. 
Dolayısıyla görüntü üzerindeki bir noktada yatay eğriliğin 
büyük olması, o noktanın bir köşe noktası olduğunun 
göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

İki boyuttaki köşe bulma yöntemlerinin üç boyuta 
uyarlanmaları, doğrudan görüntü hizalamada nirengi noktası 
olarak kullanılma amacı kapsamında detaylı bir çalışmada 
incelenmiştir [10]. Elde edilen bulgular doğrultusunda 
işlemsel yük de göz önünde bulundurularak, görüntülerin 
birinci türevlerine dayalı bir takım ölçütler kullanıma 
geçirilmiştir [11]. Bu çalışmada ise üç boyutlu referans 
görüntüsü T’nin noktalarındaki köşe şiddeti κ┴, doğrudan o 
noktadaki gradyana dik olan düzlemdeki ortalama eğrilik ile 
belirlenmiştir. Matematiksel olarak bu değer, birim küreyi eşit 
aralıklarla örnekleyen 50 adet {ui} birim vektörü cinsinden  
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formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Yukarıdaki ifadede Z, 
her nokta için, o noktada gözlenen LT gradyanına bağlı olarak  
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ifadesi ile ayrı ayrı hesaplanması gereken düzgeleme 
katsayısını belirtirken D3d

(2) matrisi de, T görüntüsünün 
ikinci türevlerini içeren 
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simetrik matristir. Dikkat edileceği gibi κ┴ için türetilen 
Denklem (3)’teki ifade, aslında üç boyutlu birim kürenin 
açılarını örnekleyen doğrultulardaki eğriliklerin ağırlıklı 
ortalamasıdır. Ortalamada gradyana dik gelen doğrultuların 
ağırlığı fazla (1’e yakın), paralel gelenlerin ağırlıkları ise az 
(<<1) olduğu için gradyana dik olan düzlemdeki ortalama 
eğrilik yaklaşık bir biçimde elde edilmiş olmaktadır.  

Son olarak, köşe olma özelliği bir noktanın etrafındaki 
yapıya bağlı olduğu için köşe şiddetini saptayan κ┴ değerleri, 
T görüntüsü 8, 12, 16, 24 ve 32 dereceden kobra eğrisi 
çekirdekleri ile düzleştirildikten sonra her nokta için ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. Köşe noktaları belirlenirken κ┴ değerleri 
sayıl alanlar olarak alınmış ve bu alanların yerel tepe 
noktaları bulunmuştur. Daha sonra da bu tepe noktaları, köşe 
şiddeti en yüksek olanlardan başlanarak nirengi adayı 
noktalar kümesine, kümedeki diğer noktalara mm cinsinden 
ilgili düzleştirme derecesinden daha yakın olmamak kaydıyla 
ve sırayla dahil edilerek her düzleştirme derecesi için ayrı bir 
nirengi adayı köşe noktaları kümesi oluşturulmuştur.  

2.2. Nirengi Adayı Köşe Noktaların Hizalanacak 
Görüntüdeki Eşleniklerinin Bulunması 

Aynı uzayda tanımlı olan ancak kontrast farklılıkları gösteren 
T ve S görüntülerinin (x,y,z) noktasındaki benzerliklerini 
değerlendiren ölçütler,  
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ile ifade edilen marjinal entropilerin toplamıdır [8]. Nirengi 
noktalarının eşlenikleri belirlenirken ise bu ölçütlerin, 
nirengilerin komşuluklarındaki T noktaları ile bu noktalarla 
eşleşen S noktaları arasındaki ortalama değerleri aranır. Bu 
sayede (x0, y0, z0) ile verilen bir nirengi noktasının eşleniği,  

 
( )∑ ∇∇=ΔΔΔ

),,( 000

,,|)(,),,,,,(
zyxB

zyx
R

zyxhSTHzyxE oααα  

fonksiyoneli (Δx,Δy,Δz) kaydırma ve (αx,αy,αz) döndürme 
parametreleri cinsinden en-iyilenerek bulunur. Bu ifadede 
(S○h)(x,y,z) = S (h(x,y,z)) iken H fonksiyonunun yerine de 
Hkbm, Hoe, veya Hmet fonksiyonlarından istenen biri 
gelmektedir. Nirengi noktasının BR(x0, y0, z0) komşuluğunu S 
görüntüsündeki eşleniğine taşıyan h deformasyon alanı da 
(αx,αy,αz) açılarıyla tanımlanan Givens döndürme matrisi A 
kullanılarak 
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ifadesiyle tanımlanmaktadır.  
Yukarıda verilen E(Δx,Δy,Δz,αx,αy,αz) fonksiyonelinin en-

iyilemesini zincir kuralı ile elde edilebilen kısmi türevlerini 
kullanarak yürütmek mümkündür. Ancak görüntülerdeki 
gürültü miktarları ve kısmi türevlerin gerektirdiği hesap 
hacimleri göz önünde bulunarak sayısal bir yöntem tercih 
edilmiştir. Bu yöntemin detayları aşağıda belirtilmiştir.  

 
• İlklendirme: 

o Δx=0, Δy=0, Δz=0, αx=0, αy=0, αz=0 
o E=E(Δx,Δy,Δz,αx,αy,αz) 

• En-iyileme: 
o Kaydırma parametrelerinin en-iyilemesi 
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 w = 10 mm 
 Yakınsama sağlanana dek, 

• Ex
p=E(Δx+w,Δy,Δz,αx,αy,αz) 

• Ex
m=E(Δx-w,Δy,Δz,αx,αy,αz) 

• Ey
p=E(Δx,Δy+w,Δz,αx,αy,αz) 

• Ey
m=E(Δx,Δy-w,Δz,αx,αy,αz) 

• Ez
p=E(Δx,Δy,Δz+w,αx,αy,αz) 

• Ez
m=E(Δx,Δy,Δz-w,αx,αy,αz) 

• Eğer max(Ex
p,Ex

m,Ey
p,Ey

m,Ez
p,Ez

m)>E ise, 
(Δx,Δy,Δz) ← argmax(Ex

p,Ex
m,Ey

p,Ey
m,Ez

p,Ez
m) 

E ← max(Ex
p,Ex

m,Ey
p,Ey

m,Ez
p,Ez

m) 
aksi halde  

w ← w/2 
o Döndürme parametrelerinin en-iyilemesi 

 θ = π/3 
 Yakınsama sağlanana dek, 

• Ex
p=E(Δx,Δy,Δz,αx+θ,αy,αz) 

• Ex
m=E(Δx,Δy,Δz,αx-θ,αy,αz) 

• Ey
p=E(Δx,Δy,Δz,αx,αy+θ,αz) 

• Ey
m=E(Δx,Δy,Δz,αx,αy-θ,αz) 

• Ez
p=E(Δx,Δy,Δz,αx,αy,αz+θ) 

• Ez
m=E(Δx,Δy,Δz,αx,αy,αz-θ) 

• Eğer max(Ex
p,Ex

m,Ey
p,Ey

m,Ez
p,Ez

m)>E ise, 
(αx,αy,αz) ← argmax(Ex

p,Ex
m,Ey

p,Ey
m,Ez

p,Ez
m) 

E ← max(Ex
p,Ex

m,Ey
p,Ey

m,Ez
p,Ez

m) 
aksi halde  

θ ← θ /2 
o Kaydırmada veya döndürmede değişme olmuşsa tekrar 

et, aksi halde sonlandır 
 
Dikkat edileceği gibi bu yöntem kaydırma ve döndürme 

parametrelerini küçülen komşuluklarda sırayla en-iyileyerek 
eşlenik noktayı bulmaktadır. Yakınsama kriteri olarak w < 
1mm ile θ < π/180rad seçilmiştir. Yöntem, kaydırma ve 
döndürme parametrelerinin en-iyilemesinde yakınsama 
kriterleri sağlanana dek sürmekte ve her ikisinde de en-
iyileme görülmeyene kadar döngüyü tekrar etmektedir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Bu çalışmadaki yöntemler, tarama parametreleri Tablo 
1’de verilen çift yankılı PD/T2 Manyetik Rezonans 
görüntülerine uygulanmıştır. Bu görüntüler tarayıcıda aynı 
anda oluşturuldukları için hizalıdır ve farklı kontrastlı görüntü 
hizalama algoritmalarının sınanmasında gerçek veri olarak 
kullanılmaya uygundur. Bunlardan PD ağırlıklı görüntü, 
hizalama işlemi senaryosunda referans görüntü olarak 
kullanılmak üzere seçilmiş ve üzerinde MRIcro programı ile 
kafatası ayrıştırması yapılmıştır [12]. Son işlem olarak her iki 
görüntü de 1mm3 ızgara aralığında yeniden örneklenmiştir.  

 

 
Çalışmanın ilk aşamasında saptanan nirengi adayı köşe 

noktalarının düzleştirme derecesine göre sayıları Tablo 2’de 
verilmiştir. Bunların arasından daha yüksek derecelerde 
saptananlara 5mm’den yakın olanlar elenerek geriye kalan 
1740 tanesi nirengi adayı nokta olarak işaretlenmiştir.  

Nirengi adaylarının eşleşme başarıları, eşleştirme 
algoritması gerçek eşlenik noktalardan birim küreyi eşit 
biçimde örnekleyen 20 farklı doğrultuda 5mm, 10mm ve 
20mm ötede ilklendirilerek sınanmıştır. Sınamada benzerlik 
ölçütleri noktaların R = 5mm, 10mm ve 20mm yarıçaplı 
komşulukları üzerinden hesaplanmış ve eşleşmedeki hata mm 
cinsinden belirlenmiştir. Her bir nirengi adayı için ortalamada 
en başarılı eşleştirmenin ortalama hata grafikleri Şekil 1, 2 ve 
3’te sunulmuştur. Ortalama eşleştirme hatası 1mm’den düşük 
bulunan nirengi adayları ilgili ilklendirme mesafesinde 
başarılı kabul edilmiştir. Beklenileceği üzere ilklendirme 
20mm ötede iken nirengi adaylarından çok azı eşleştirmede 
başarılı olurken bu sayı 10mm ve 5mm ötedeki 
ilklendirmelerde yüksektir.  

 

 

Tablo 2: Farklı dereceli düzleştirmeler sonucunda elde 
edilen nirengi aday noktaların sayıları 

düzleştirme 
derecesi 

nirengi adayı nokta sayısı 

8 1535 
12 545 
16 258 
24 89 
32 45

Şekil 2: Nirengi adayı noktaların 10mm ötedeki 
ilklendirmelerde gösterdikleri eşleştirme hata histogramı
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Şekil 1: Nirengi adayı noktaların 20mm ötedeki 
ilklendirmelerde gösterdikleri eşleştirme hata histogramı
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Tablo 1: Çalışmada kullanılan çift yankılı T2/PD 
manyetik rezonans görüntülerinin tarama parametreleri. 

 
 PD T2 
TR 4000 4000 
TE 18 53 
ST 2 2 
x-y kesit 
çözünürlüğü 

0.43×0.43mm 0.43×0.43mm 

kesit kalınlığı 2.00mm 2.00mm 
kesit aralığı 0.00mm 0.00mm 
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Değişen ilklendirme mesafelerinde başarılı eşleştirme 

performansı gösteren nirengi noktalarına ait benzerlik ölçütü 
ve komşuluk yarıçapı değerlerinin dağılımından benzerlik 
ölçütleri arasında ağırlıklı olarak karşılıklı bilgi miktarının en 
iyi eşleştirmeyi sağladığı, ek olarak benzerliğin geniş bir 
bölgede değerlendirilmesini sağlayan R = 20mm yarıçapının 
eşleştirmedeki hatayı azalttığı anlaşılmaktadır (Tablo 3 ve 4). 

 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, farklı kontrastlı medikal görüntülerin 
elastik olarak hizalanmasında hizalamayı yönlendirmek üzere 
kullanılacak nirengi noktaları otomatik olarak belirlenmiştir. 
Referans olarak kullanılan görüntüdeki köşe noktaları nirengi 
adayı olarak alınmış, daha sonra da bu noktaların değişen 
benzerlik ölçütü ve komşuluk yarıçapı seçeneklerindeki 
eşleştirme başarıları saptanmıştır. Eşleştirmede 1mm’den 
daha düşük ortalama hata oranı gösteren noktalar amaca 
uygun nitelikteki nirengi noktaları olarak tespit edilmiştir.  

Sonuçlar, kontrast farklılığı altında referans görüntünün 
köşe noktalarının genel olarak nirengi noktası olarak 
kullanılabileceğine işaret etse de kimi köşe noktaları 
eşleştirmede yüksek hata oranları göstermiştir. Dolayısıyla 
her köşe noktası nirengi özelliği taşımamaktadır. 
Eşleştirmedeki başarı için ilklendirme mesafesi belirleyici 
etmen olarak saptanmıştır. Birçok nirengi adayı 5 veya 10mm 
ötedeki ilklendirmelerde başarılı eşleştirme performansı 

sergilerken bu başarıyı 20mm ötedeki ilklendirmede 
yakalayabilen nirengi adayı sayısı çok azdır. Bu noktalar 
görüntü hizalama uygulamasının en başında kullanılabilirlik 
taşırken diğerleri ancak hizalama ilerleyip belli bir hizalama 
sağlandıktan sonra nirengi olarak kullanılabilecektir. 

Son olarak, nirengi noktalarının eşleştirilmelerinde geniş 
komşuluk yarıçapları üzerinde hesaplanan karşılıklı bilgi 
miktarı tabanlı benzerlik ölçütü alternatiflere göre daha 
yüksek başarı sağlamıştır. Geniş komşuluklar daha özgül 
olduklarından yanlış eşleştirmelerden kaçınılması söz 
konusudur. Karşılıklı bilgi miktarı tabanlı benzerlik ölçütünün 
belirgin başarısı ise literatürde alternatif ölçütlere kıyasla 
daha fazla tercih edilmesini destekler niteliktedir.  

Bu çalışma 108E249 numaralı TÜBİTAK projesi 
tarafından desteklenmiştir.  
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Tablo 4: Komşuluk yarıçaplarının başarılı 
eşleştirmelerdeki dağılımı 

 ilklendirme mesafesi 
 20mm 10mm 5mm 
R=5mm 0 0 31 
R=10mm 0 32 502 
R=20mm 64 857 945 
toplam 64 889 1478 

Tablo 3: Benzerlik ölçütlerinin başarılı eşleştirmelerdeki 
dağılımı 

 ilklendirme mesafesi 
 20mm 10mm 5mm 
Hkbm 54 812 1279 
Hoe 0 18 39 
Hmet 10 59 160 
toplam 64 889 1478 

Şekil 3: Nirengi adayı noktaların 5mm ötedeki 
ilklendirmelerde gösterdikleri eşleştirme hata histogramı
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