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öreticiyle örenme yaklam kullanldndan, yöntemde
sonuca gitmenin oldukça zaman alaca açktr [3]. Ayrca
büyük
boyutlu
ayrlma
bozukluklar
tam
olarak
alglanamamtr.
[4-5]’de
ise,
renkli
resimlerdeki
bozukluklarn iyiletirilmi Otsu eikleme yöntemi
kullanlarak alglanmas için bir yöntem önerilmitir. Ayrca
alglanan bozukluklarnn görsel olarak kabul edilebilir bir
ekilde aradeerlenmesi için imge ileme alannda oldukça
revaçta olan içboyama yöntemleri kullanlabilir [1, 2, 4, 5].
Bu çalmada, resimdeki ayrlma bozukluklarnn
alglanmas için en iyi eikleme yaklamlar incelenmitir.

Özetçe
Bu çalmada, resim ayrlmalarn alglamak için varolan en
iyi imge eikleme teknikleri genel olarak incelenmitir.
Resimdeki ayrlmalar biçimbilimsel silindir-apka dönüümü
kullanlarak alglanabilir. Fakat hatal alglama çok fazla
olduundan, elde edilen sonuca bir eikleme yöntemi
uygulamaldr. O yüzden, bu sorunu gidermek için Otsu, en az
hata ve bulank eikleme gibi en uygun eikleme yöntemleri
kullanlabilir. Deneysel sonuçlar eikleme yöntemlerinin
geçerliliini göstermektedir.

2. Genel nceleme
Abstract

Resimdeki ayrlma içeren bölgelerin en az hata ile alglanmas
için en uygun eikleme yaklamlar genel olarak gözden
geçirilmeden önce kullanlan yazmlar aada verilmitir.
: ՜ Թଶ bölgesinde tanml olmak üzere, ܫǣ : ՜ Թ ve
۷ǣ : ՜ Թ୬ ሺ ൌ ͵ሻ srasyla gri düzeyli ve renkli imgeleri
göstersin. ܫ ǣ : ՜ Թ ise, ۷’nn i. imge kanal olsun ሺͳ  ݅ 
ሻ :  ܘൌ ሺݔǡ ݕሻ  א: . Aadaki alt balklarda alglama
yöntemiyle ilgili detayl bilgiler verilmitir.

In this study, the existing optimal image thresholding
techniques are reviewed for detection of painting cracks in
general. Cracks on the painting can be detected by using the
morphological top-hat transformation. However, since there
are quite a number of false detections, a thresholding method
should be applied to the obtained result. Therefore, optimal
thresholding methods such as Otsu, Minimum error and Fuzzy
thresholding can be used for overcoming this problem.
Experimental results demonstrate the validity of the
thresholding methods.

2.1. Biçimbilimsel Silindir-apka Dönüümü
Bozukluk alglanmas, imgenin geometrik yaps göz önüne
alnarak gelitirilmi olan matematiksel biçimbilim yöntemi
kullanlarak yaplabilir. Temel biçimbilimsel ileçler genleme
ve kemirmedir. Bu ileçler kullanlarak açma ve kapama
ilemleri yaplmaktadr.
ܤሺݏǡ ݐሻ yaplandrma eleman ile ܫ ሺݔǡ ݕሻ imge kanalnn
genletirilmesi aadaki gibi ifade edilebilir:

1. Giri
nsanolu, tarih boyunca kültürel mirasn bir ekilde gelecek
nesillere aktarmaya çalmtr. Fakat kültürel ve tarihi
miraslarn çou, kötü çevre artlarndan dolay zamanla
bozulmalara uramaktadr. Kuru hava ve rutubet gibi olumsuz
koullardan dolay eski tarihi resimlerde zamanla ayrlma ve
kabarmalar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle günümüzde
kültürel miraslarn korunmas için birçok çalma
yaplmaktadr.
Tarihi resimlerdeki bozukluklar saysal imge ileme
yöntemleriyle etkili bir ekilde onarlabilir. Yalnzca bozukluk
içeren bölgelerin aradeerlemesi yaplaca dikkate alnrsa,
ilk önce resim üzerindeki bu bölgelerin alglanmas
gerekmektedir.
Resimdeki ayrlma bozukluklarnn alglanmas için
gelitirilen birçok yaklamda biçimbilimsel silindir-apka
dönüümü kullanlmtr. [1-2]’de bozukluklar alglamak için
gri ölçekli biçimbilimsel bir süzgeç kullanlm ve resimdeki
frça darbeleri de bozukluk olarak alglanabileceinden, yapay
sinir alar yöntemi kullanlarak bu hatal alglamalar en aza
indirgenmitir.
Fakat
piksellerin
snflandrlmasnda
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 ܤ ْ ݅ܫൌ ሼ ݅ܫሺ ݔെ ݏǡ  ݕെ ݐሻ  ܤሺݏǡ ݐሻሽ

(1)

mge kemirmesi ise,
 ܤ ٓ ݅ܫൌ ሼ ݅ܫሺ ݔ ݏǡ  ݕ ݐሻ െ ܤሺݏǡ ݐሻሽ

(2)

ifadesiyle elde edilir. Açma ilemi, kemirmeden sonra
genleme, kapama ilemi ise genlemeden sonra kemirmeyle
gerçekletirilir. Bu ilemler srasyla,
 ܤ ל ݅ܫൌ ሺܤ ٓ ݅ܫሻ ْ ܤ

(3)

 ݅ܫȉ  ܤൌ ሺܤ ْ ݅ܫሻ ٓ ܤ

(4)

ve

eklindedir. Genleme ileminde imgedeki nesne geniler,
boluk kapanr ve nesneler birbirine balanr. Kemirmede,
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nesne küçülür, boluk geniler ve bal nesneler birbirinden
ayrlr. Açmada, birbirine yakn iki nesne fazla deiiklie
uramadan birbirinden ayrtrlr. Kapamada ise, birbirine
yakn iki nesne fazla deimeden birbirine balanr.
Resimdeki ayrlmalar genelde çok küçük deerli klla
sahiptir. Bu tür bozukluklar, parlak bir arka planda koyu bir
detay olarak görünürler ve bunlarn alglanmas silindir-apka
dönüümüyle yaplabilir:
ܣ ൌ ሺܫ ȉ ܤሻ െ ܫ 

ିଵ

ߪଶଶ ሺܶሻ ൌ

כ

eklinde hesaplanr. Otsu yönteminde [6], en iyi ܱܶ ݑݏݐeii,
 ݑݏݐܱܬölçüt fonksiyonu en büyüklenerek belirlenebilir:
כ
ൌ   ܬை௧௦௨ ሺܶሻ
ܶை௧௦௨

Burada,  ݑݏݐܱܬölçüt fonksiyonu aadaki gibi hesaplanabilir:
ଶ

ܬை௧௦௨ ሺܶሻ ൌ

Burada ܿሺݖǡ ܶሻ maliyet fonksiyonudur:
ଶ

ܿሺݖǡ ܶሻ ൌ

(6)

 ܫൌ ൛൫ݖǡ ߤூ ሺݖሻ൯ൟ

(7)

்

(8)

௭ୀ

ିଵ

(9)

(16)

Burada  ܦbir sabittir ve aada verilen art salayacak
ekilde seçilebilir:

௭ୀ்ାଵ

Snf deiintileri ise,

ͲǤͷ  ߤூ ሺݖሻ  ͳ

்

(10)

(18)

Üyelik deerlerinin ሾͲǤͷǡ ͳሿ aralnda olma zorunluluundan
dolay bir danm ölçütünün kullanlmas gerekmektedir. Bu
durumda,

௭ୀ
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(15)

mge eikleme için kullanlan ߤூ ሺݖሻ üyelik fonksiyonu, önplan
ve arkaplan olmak üzere iki snftan birisine ait olan  ݖgri
düzeyinin üyelik derecesi olarak tanmlanabilir. Yöntemde
üyelik fonksiyonu aadaki gibi alnmtr:

ͳ
ۓ
ۖͳ  ȁ ݖെ ݉ ሺܶሻȁΤ ݖݎ݁݁ ܦ ܶ݅݁ݏ
ଵ
(17)
ߤூ ሺݖሻ ൌ
ͳ
۔
݁݁ݖݎ

ܶ݅݁ݏ
ۖ
 ͳە ȁ ݖെ ݉ଶ ሺܶሻȁΤܦ

ile elde edilir ve ortalama gri düzey deerleri aadaki gibi
hesaplanr:

ͳ
ൌ ሺ ݖെ ݉ଵ ሺܶሻሻଶ ݄ሺݖሻ
ܲଵ

ଶ

۔൫ ݖെ ݉ଶ ሺܶሻ൯

ۖ
ߪଶଶ ሺܶሻ
ۖ
ەʹ  ߪଶ ሺܶሻ െ ʹܲଶ ሺܶሻ ݁º݁ ݖݎ ܶ ݅݁ݏ
כ

௭ୀ்ାଵ

ߪଵଶ ሺܶሻ

 ۓ൫ ݖെ ݉ଵ ሺܶሻ൯ 
ۖ
ߪଵଶ ሺܶሻ
ۖ
ʹ  ߪଵ ሺܶሻ െ ʹܲଵ ሺܶሻ݁º݁ ݖݎ ܶ݅݁ݏ

En uygun ܶ ܫܭeii, Otsu yöntemindeki gibi  ܫܭܬölçüt
fonksiyonu en büyüklenerek belirlenir.
ki snfn olaslk younluklarnn çakmasyla
belirsizliin ortaya çkmasndan dolay imgeyi ikililetirmek
için eik seçimi genellikle kolay olmamaktadr. Son
zamanlarda, belirsiz veya bulank verilerle ilgili problemlerin
çözümünü etkin bir ekilde yapabilmek için imge ileme
alannda birçok bulank model tabanl yöntemler
gelitirilmitir [3, 8, 9, 11]. [8]’de imge histogram
kullanlarak yaplan bir bulank eikleme yöntemi önerilmitir.
Bu yöntemde Otsu eikleme tekniine benzeyen bir ölçüt
fonksiyonu kullanlmaktadr. Gri düzeyli bir imge aadaki
gibi ifade edilsin:

ିଵ

ͳ
 ݄ݖሺݖሻ
ܲଶ

(14)

௭ୀ

௭ୀ

݉ଶ ሺܶሻ ൌ

(13)

ିଵ

ܬூ ሺܶሻ ൌ  ݄ሺݖሻܿሺݖǡ ܶሻ

்

ͳ
 ݄ݖሺݖሻ
ܲଵ

ܲଵ ሺܶሻܲଶ ሺܶሻ൫݉ଵ ሺܶሻ െ ݉ଶ ሺܶሻ൯
ܲଵ ሺܶሻߪଵଶ ሺܶሻ  ܲଶ ሺܶሻߪଶଶ ሺܶሻ

[7]’de önerilen en az hata eikleme yönteminde ise
aadaki ölçüt fonksiyonu kullanlmtr:

Silindir-apka dönüümüyle elde edilen alglama maskesinde
hatal alglama oran oldukça fazla olmaktadr. Hatal
alglamay en aza indirgemek için,  ݅ܣalglama maskesindeki
piksel deerlerinin belirlenen bir eikle karlatrlmas
gerekmektedir. Eer piksel deeri bu eikten büyükse ilgili
piksel bozulmu olarak iaretlenir. Dier durumda,
yürürlükteki piksel deeri arka plan bilgisini içeriyor
denilebilir. Böylece, eikleme ilemiyle bozulmu pikseller
arka plandan ayrtrlm olur.
Piksellerin snflandrlmas için en uygun imge eikleme
yaklamlar kullanlabilir [3-8]. Gri ölçekli ܫሺݔǡ ݕሻ imgesinin
yeinlik deerleri,  ܮൌ ʹͷ olmak üzere, Ͳ ile  ܮെ ͳ arasnda
olsun. Düzgelenmi histogram fonksiyonunu ݄ሺݖሻ ile
gösterilsin. Tek bir eikleme ilemi için imge pikselleri iki
snfa bölünür: ܥଵ ൌ ሼͲǡ ͳǡ ʹǡ  ڮǡ ܶሽ ve ܥଶ ൌ ሼܶ  ͳǡ ܶ 
ʹǡ  ڮǡ  ܮെ ͳሽ , burada ܶ eik deeridir. ܥଵ ve ܥଶ srasyla
imgedeki önplan ve arkaplan ile ilgili snflardr. Bu iki snfn
olaslklar ise,

݉ଵ ሺܶሻ ൌ

(12)

ஸ்ழ

(5)

2.2. En Uygun mge Eikleme Yöntemleri

ܲଶ ሺܶሻ ൌ  ݄ሺݖሻ ൌ ͳ െ ܲଵ

(11)

௭ୀ்ାଵ

Kapama ileminde iki kez genleme ilemi uygulanarak
resimdeki büyük boyutlu ayrlmalar daha doruluklu
alglanabilir [1-4].
 ܤyaplandrma elamannn tipi ve boyutu resimdeki
ayrlmalara göre ayarlanmaktadr. Duruma göre, 3x3
boyutlarnda karesel veya dairesel tipli yaplandrma eleman
kullanlabilir.

ܲଵ ሺܶሻ ൌ  ݄ሺݖሻ

ͳ
 ሺ ݖെ ݉ଶ ሺܶሻሻଶ ݄ሺݖሻ
ܲଶ
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D=ݖ െ ݖ

ekil 2.’de resimdeki alglanan bozukluklarla ilgili
yöntemlerin sonuçlar gösterilmitir. ekil 2.a)’da [2]’de
önerilen yöntemle elde edilen sonuç verilmitir. ekilden de
görülebilecei gibi, hatal alglama fazla olmasa bile, krmz
renkle iaretli bölgedeki büyük boyutlu ayrlma
alglanamamtr. En iyi eikleme yöntemleriyle elde edilen
sonuçlar ise ekil 2.b-e)’de gösterilmitir. Dikkat edilirse,
büyük boyutlu ayrlma bozulmalar etkili bir ekilde
alglanmasnn yannda, bulank snflandrmal danm
yaklamnn dndaki yöntemlerde hatal alglama biraz daha
fazla yaplmtr. Bu durum özellikle bulank eikleme
yaklamda açkça görülmektedir. Eer aradeerleme ilemi
günümüzde oldukça etkin bir ekilde kullanlan içboyama
yöntemleriyle yaplrsa, hatal bir ekilde alglanan bu
bölgelerin kabul edilebilir bir ekilde doldurulabilecei açktr.
Dier taraftan [2]’deki yöntemle büyük boyutlu ayrlmalar
alglanamadndan doldurma ilemi de bu bölgelerde
yaplmayacandan, onarlan resimde gözü rahatsz edici bir
durum ortaya çkacaktr. Ayrca bu yöntemde örenme
aamas da kullanldndan yöntemin sonuca gitmesi oldukça
zaman alacaktr.
Sonuç olarak, ekil 2.e)’den de görülebilecei gibi, baz
ayrlma bozukluklar tam olarak alglanamasa bile, en iyi
alglama maskesi bulank snflandrmal danm yöntemiyle
elde edilmitir denilebilir.
Yöntemler, CImg Kütüphanesi [10] kullanlarak Microsoft
Visual C++ 2005 derleyicisinde ve Windows Vista iletim
sistemi altnda 2 GB RAM bellee sahip 2.20 GHz ilemcili
bir dizüstü bilgisayarda koulmutur.

(19)

olarak alnabilir. Burada ݖ ve ݖ srasyla imgedeki en küçük
ve en büyük gri düzeylerdir. ݖ ve ݖ deerlerinin Ͳ ile  ܮെ ͳ
arasnda olmas gerekmeyebilir. Sadece Denklem (18)’deki
art salamas yeterli olmaktadr.
Yöntemde en uygun eik seçimi için ölçüt fonksiyonu
aadaki gibi tanmlanmtr:
ିଵ

ܬுௐ ሺܶሻ ൌ െ

ͳ
 ݄ሺݖሻܵ ൫ߤூ ሺݖሻ൯
 ʹ

(20)

௭ୀ

Burada,
ܵሺߤሻ ൌ െߤߤ െ ሺͳ െ ߤሻሺͳ െ ߤሻǡ Ͳ  ߤ  ͳ

(21)

Shannon danm fonksiyonudur ve maliyet fonksiyonu olarak
kullanlabilir. Üyelik derecesi artkça bulanklk daha da
küçüleceinden maliyet azalmas gerekecektir. Yöntemde,
ͲǤͷ  ߤூ ሺݖሻ  ͳ art da dikkate alnarak Shannon fonksiyonu
kullanlmtr. Bu durumda, en iyi eikleme aadaki gibi
ifade edilebilir:
כ
ൌ   ܬுௐ ሺܶሻ
ܶுௐ
ஸ்ழ

(22)

Bulank eiklemede kullanlan danm ölçütü aadaki
özelliklere sahiptir:
9 Eer birçok piksel 0.5 deerine yaknsa veya gri
düzeyleri snf ortalama gri düzeylerinden uzaksa,
ܬுௐ ሺܶሻ büyük deerli olur. Bütün üyelik deerleri 0.5
deerine eitse, o zaman danm ölçütü maksimum, yani
1 deerli olur.
9 Eer birçok piksel 1 deerine yaknsa veya gri düzeyleri
snf ortalama gri düzeylerine yaknsa, ܬுௐ ሺܶሻ küçük
deerli olur. Bütün üyelik deerleri 1 deerine eitse, o
zaman danm ölçütü minimum, baka bir deyile 0
deerine sahip olur.
Daha az karmaklk içeren ve görsel olarak daha kaliteli
sonuç üreten bulank snflandrmal danm yaklamna
bal dier bir yöntemde ise eik seçimi için kullanlan ölçüt
fonksiyonu aadaki gibi verilmitir [9]:
ିଵ

ܬு ሺܶሻ ൌ െ 
௭ୀ

݄ሺݖሻ
݄ሺݖሻ

ߤூ ሺݖሻܦሺߤூ ሻ ߤூ ሺݖሻܦሺߤூ ሻ

4. Sonuçlar
Bu çalmada tarihi resimlerdeki bozukluklarn otomatik
olarak alglanmas için en uygun eikleme yaklamlar genel
olarak incelenmitir. Resimlerdeki baz frça darbeleri ve
kenar bilgileri ayrlma gibi benzer özelliklere sahip
olduundan yanlla bozukluk olarak alglanabilmektedir. Bu
yüzden, daha sonraki çalmalarda en az hata ile bozukluk
ayrlmalarn alglayabilmek için tip II bulank küme
yaklamlarnn [11] kullanlmas düünülmektedir.
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ିଵ

ܦሺߤூ ሻ ൌ 
௭ୀ

݄ሺݖሻ
ߤூ ሺݖሻ
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olarak tanmlanm bir danm fonksiyonudur. En iyi eii
bulmak içinse aadaki ifade kullanlmtr:
כ
ൌ   ܬு ሺܶሻ
ܶு
ஸ்ழ
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ekil 1: Ayrlma içeren test resmi.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

ekil 2: a) [2]’deki yöntemle ve b) Otsu (T=53), c) en az hata
(T=47), d) bulank eikleme (T=35) ve e) bulank
snflandrmal danm (T=80) yöntemleriyle alglanan
bozukluklar.
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