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Abstract. In this work, a new information retrieval model aiming to bridge 
semantic gap problem of content based information retrieval model is introduced. 
Proposed model simply adds visual features to vector space model which is used in 
textual information retrieval model frequently. So, semantically weak visual 
features represented in same space with textual concepts. As a result, relations 
between visual features and textual concepts could be extracted automatically. We 
have evaluated our proposed model on ImageCLEFMed dataset. The evaluation 
results are promising, and outperform current state-of-the-art.  
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Özet. Bu çalışmada, içerik tabanlı görüntü erişimindeki anlamsal boşluk 
problemine çözüm olarak önerilen yeni bir bilgi erişimi modeli tanıtılmıştır. 
Önerilen model, metinsel bilgi erişiminde sıklıkla kullanılan vektör uzayı modeli 
yaklaşımına görüntü tanımlayıcılarını da ekleyerek, anlamsal boşluğu gidermeyi 
hedefler. Bu sayede anlamsal bakımdan yetersiz olan görüntü tanımlayıcıları, 
metinsel kavramlarla aynı uzayda ifade edilir. Sonuç olarak metinsel kavramlar ile 
görüntü tanımlayıcıları arasında otomatik olarak ilişki kurulabilir. Önerilen modeli 
ImageCLEFMed veri kümesi üzerinde sınadık. Değerlendirme sonuçları umut 
verici olup bilnen mevcut tekniklerden daha iyi başarıma sahiptir. 

Anahtar Kelimeler. İçerik Tabanlı Tıbbi Görüntü Erişimi, Vektör Uzayı Modeli, 
imageCLEF 

Giriş 

Bilgi Erişim Sistemleri (BES, Information Retrieval Systems), yapısı tanımlı olmayan 
veriye erişim sağlamayı amaçlar. Öte yandan, bilgi sistemleri yapısı tanımlı veriler 
üzerine tasarlanır ve gerçekleştirilirler. Örneğin, bir hastane bilgi sistemindeki hasta 
numarası, hasta adı, tetkik tarihi vb. Yapısı tanımlı bu tür veriler genellikle Veri Tabanı 
Yönetim Sistemlerinde (VTYS) saklanır. Yapısı tanımlı olmayan veriler ise genellikle
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 düz yazı şeklinde yazılmış belgeler içeren raporlar olarak karşımıza çıkar ve bu tür 
veriler üzerinde arama yapabilmek için VTYS yetersiz kalmaktadır. Her ne kadar bu 
türde belgeler veri tabanı sistemlerinde saklanabilse de; veri tabanı sistemleri bu tip 
bilgilere erişebilmek için yalnızca standart SQL sorgularını desteklemektedir. Bu 
yaklaşımla da bilgi ihtiyacının giderilmesi mümkün değildir. Bilgisayar bilimleri 
alanında yapısı tanımlı olmayan veya yarı-tanımlı verilere erişimin konu alan Bilgi 
Erişimi (BE, IR=Information Retrieval) alt dalı ilgilenir, bu amaçla geliştirilen 
sistemlere de bilgi erişim sistemi (BES, Information Retrieval System) adı verilir [1]. 

Günümüzde, tıbbi görüntü arşivlerinde (PACS) depolanan görüntülere erişim bu 
görüntüler ile ilişkilendirilmiş hasta adı, dosya no gibi dışsal öznitelikler aracılığıyla 
sağlanmaktadır. Ancak, İçerik Tabanlı Görüntü Erişim (İTGE), görüntülere erişim için, 
görüntülerle ilişkilendirilmiş dosya no, hasta adı, soyadı vb. gibi dışsal özellikler 
yanında, görüntülerdeki şekil, doku (texture) ve renk dağılımı gibi içsel özelliklerine 
göre de erişilebilmesini olanak sağlar. Bu teknik, sorgulama ve erişim sürecinde 
doğrudan arşivdeki görüntülerin içeriklerinin kullanılması temel ilkesine dayanır. Bu 
yolla, arşivdeki görüntüler sadece veri tabanında saklanan pasif nesneler olmaktan 
kurtularak, sorgulama ve erişim sürecine doğrudan katılan aktif nesneler haline gelirler. 
Tipik bir İTGE sorgusu, kullanıcının herhangi bir görüntüde yer alan bir tümörün 
dokusuna veya şekline benzerlerinin yer aldığı diğer görüntülerin arşivden getirilmesi 
şeklinde olabilir. PACS uygulamalarında İTGE kullanımı oldukça yeni bir kavram olup, 
özellikle bilgisayar destekli tanı ve kanıta dayalı tıp alanlarında yer bulması olasıdır [2].  

İTGE’nin başarısı bazı özelleşmiş kısıtlı görevler için yeterli olmasına rağmen, 
kullanıcının doğal olarak aramak istediği yüksek seviyeli kavramlar (tümör, anormal 
doku gibi) ile düşük seviyeli görsel öznitelikler (doku, renk) arasında hala bir anlamsal 
boşluk bulunmaktadır. Tıbbi görüntü erişimi için metinsel ve görsel özniteliklerin 
birleşiminden başarılı erişim sonuçları elde edilmesi beklenmektedir. Otomatik olarak 
ayıklanan görsel özniteliklere ek olarak, görüntüyü tanımlayan betimlemelerin de 
kullanılması anlamsal boşluğu kapatmanın olası bir yoludur. Ancak, erişim sonuçlarını 
optimize etmek için hangi görsel ve metinsel öznitelik eşlerinin en iyi olacağının da 
tespit edilmesi gerekir.  

Daha da önemlisi, hem alt düzey görsel tanımlayıcılar hem de üst düzey metinsel 
betimlemeleri aynı anda yapısında barıdıran tümleşik bir İTGE modeline şiddetle 
gereksinim vardır. Çünkü bu şekilde tasarlanacak yeni bir model yardımıyla, alt düzey 
görüntü tanımlayıcılar ile metinsel terimler birlikte kullanılabilecektir. Bu sayede, 
İTGE’nin başarısı, metinsel terimlerin yardımıyla gelişir ve İTGE’nin anlamsal boşluk 
problemi, görsel terimler ile metinsel terimlerin aynı uzayda temsil edilmesi ile 
giderilebilir. Ayrıca, tümleşik bir İTGE modeli yardımıyla alt düzey tanımlayıcılara 
karşılık gelen anlamsal kavramların otomatik olarak atanmasının da yolu açılmış olur.  

Bu çalışmada, üst düzey metinsel terimlerle alt düzey görüntü tanımlayıcılarını 
aynı matematiksel uzayda modellemeyi hedefleyen ve Bütünleştirilmiş Bilgi Erişimi 
Modeli (BBEM) adı verilen yeni bir modeli önerilmiştir. Önerilen model aynı zamanda 
İTGE’nin anlamsal boşluk problemine bir çözüm önerisi olarak değerlendirilebilir. 
Model, görüntü tanımlayıcılarının anlamsal ifadeleri tanımlamadaki yetersizliğini 
görüntüyle ilişkilendirilmiş metinsel bilgiler aracılığı ile gidermeye çalışır. BBEM’in 
başarımı ImageCLEFMed bir veri kümesi üzerinde denendi ve bilinen mevcut 
yöntemlerden daha iyi olduğu görüldü.  

Bu çalışmanın geri kalanı şu şekilde düzenlendi: İkinci bölümde mecvut bilgi 
erişim modelleri ışığında, Bütünleştirilmiş Bilgi Erişimi Modeli (BBEM) anlatılmıştır. 
Üçüncü bölümde ise önerilen modelin sınamak için yapılan deneylerden elde edilen 
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sonuçlar sunulmuştur. Dördüncü bölümde de çalışmadan elde edilen sonuçları ve bu 
sonuçlar hakkında tartışma sunulmuştur. Ayrıca bu alanda ileride yapılabilecek 
çalışmalara ışık tutulmaya çalışılmıştır.  

Benzer Çalışmalar 

Son günlerde, İTGE sistemlerinin başarımını arttırmak için metinsel özelliklerin de 
birlikte kullanımı önem kazanmıştır. Bu çalışmada da, yeni bir bütünleştirilmiş bilgi 
erişimi modeli öneriyoruz. Yöntem, al düzey görüntü tanımlayıcıları ile görüntülere 
iliştirilmiş metinlerden ayıklanan özniteliklerin birlikte kullanımı önerir ve bu yolla 
İTGE’nin anlamsal boşluk problemine çözüm getirmeyi çalışır.  

Literatürde bu konu ile ilgili birkaç çalışma mevcuttur. Lim ve arkadaşları [3] 
görüntü tanımlayıcıları ile tıbbi kavramları UMLS[4] sözlüğüne yardımı ile 
ilişkilendirmeyi öneren bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, metinsel bilgiler 
vektör uzayı modeli (VUM) [5] kullanılarak dizinlenmiş; görüntüler de hem genel 
olarak hem de yerel olarak destek vektör makineleri (DVM, support vector machines) 
yardımıyla UMLS terimlerine eşlemeye çalışmışlardır.  

Amato ve arkadaşları [6] ise görsel sözlükler oluşturup, bu sözlükler yardımıyla bir 
bilgi erişim sistemi oluşturmayı hedeflemişlerdir. Önerilen yöntemde, görüntüler ilk 
olarak bir bölütleme (segmentation) algoritması yardımı ile küçük parçalara ayrılmakta 
ve her bir parçadan görüntü tanımlayıcıları ayıklanmaktadır. Ayıklanan tanımlayıcılar 
bir kümeleme (clustering) algoritması ile kümelenip, her kümenin temsilci vektörüne 
görsel terim adı verilmektedir. Bu sayede herhangi bir görüntü, önerilen sistemde, 
görsel tanımlayıcılar yerine görsel tanımlayıcıların oluşturduğu kümeler ile ifade 
edilmeye çalışmıştır. Fakat bu yaklaşımda metinsel veya anlamsal kavramlar 
kullanılmadığından anlamsal boşluğun giderildiği tam olarak söylenemez. Ayrıca 
sistemin başarısı kullanılan kümeleme algoritmasının başarısıyla doğru orantılıdır. 

Magalhães, and Rüger [7], ise çalışmalarında görsel terimleri tanımlayabilmek için 
bir olasılık modeli kullanmayı önermişlerdir. Bu model yardımıyla görüntülerden 
ayıklanan tanımlayıcılar gruplanmakta ve her grup bir olasılık dağılımıyla ifade 
edilmeye çalışılmaktadır. Yöntem görüntüleri bir ızgara şeklinde parçalara ayırdığından, 
çalışma metinsel alandaki kelime çantası yöntemine benzemektedir. Fakat önerilen 
yöntem çok fazla hesap yükü gerektirmekte ve bu da sistemin uygulanabilirliğini 
kısıtlamaktadır. 

1. Yöntem 

Bu çalışmada önerilen BBEM, görüntü ve metinsel açıklamalarını bir arada barındıran 
arşivler için uygundur. Bu nedenle, öncelikle klasik vektör uzayı modeli ile metinsel 
cerilerin nasıl dizinlendiği, ardından görüntülerden ayıklanan tanımlayıcıların metinsel 
vektör uzayı modeli ile nasıl bütünleştirildiği sunulmuştur.  

1.1. Vektör Uzayı Modeli 

Metinsel veriler VUM ile dizinlenmişlerdir. VUM da her vakaya ait rapor verisi bir 
terim vektörü ile ifade edilir. Bir rapor arşivi rapor (belge) vektörlerinin bir araya 
gelerek oluşturdukları bir matris haline gelir. Bu matrise belge-terim matrisi, D, adı 
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verilir ve bu matrisin satırları belge vektörleri, sütunları da terim vektörleri olarak 
adlandırılır.  

 

 (1) 

Burada  j’nci terimin i’ninci belgedeki ağırlığını, n sistemdeki toplam terim 
sayısını, ise toplam belge sayısı göstermektedir. Literatürde, metinsel terimlerin 
belgelerdeki ağırlıklarını ifade etmek için birçok ağırlık modeli önerilmiştir. 
Çalışmamızda, eksenli belge uzunluğu normalleştirmesi modeli kullanılmıştır [8][9]. 
Bu modele göre bir terimin belge için ne kadar ağırlığa sahip olacağı Denklem 2’de 
gösterilmiştir. 

 

 (2) 

Burada dtf terimin belgede kaç kez geçtiğini, sumdtf belge içerisindeki tüm 
terimler için  ifadesinin toplamını, N toplam belge sayısını, nf terimi 
içeren toplam belge sayısını ve U’da belgedeki benzersiz terim sayısını ifade 
etmektedir. 

1.2. Bütünleştirilmiş Bilgi Erişimi Modeli (BBEM) 

BBEM temel olarak görüntülere ait alt düzey tanımlayıcıların VUM’a 
bütünleştirilmesine dayanır. Görüntü tanımlayıcılar ile metinsel terimlerin aynı uzay 
içerisinde işlenmesini ve görüntü tanımlayıcıları ile metinsel terimler arasında otomatik 
ilişkilerin kurulmasını hedefler. Sonuçta, D matrisi, görüntü özelliklerini de içererek 
Denklem 3’deki hale dönüşür. 

 

 (3) 

Burada  q’uncu görüntü teriminin p’ninci belge için ağırlığını, k ise toplam 
görsel terim sayısını ifade eder. Çalışmada görsel terimler ile metinsel terimler 
birbirlerinden bağımsız olarak normalleştirilmişlerdir. 

Modelimizde herhangi bir sorguya uygun belgelerin bulunması işlemi, VUM’a 
benzer bir yaklaşımla yapılır. VUM’da kullanıcı sorgusu, D matrisindeki metinsel 
terimlerin, sorguyla ilişkili olup olmadıklarını gösteren bir vektöre dönüştürülür ve bu 
vektörle belge vektörleri arasındaki uyum, aralarındaki açının kosinüsü hesaplanarak 
bulunur. Matematiksel olarak ise bu işlem, hem sorgu hem de belge vektörleri 
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normalleştirilmiş olduklarından, iki vektörün iç çarpımı haline dönüşür ve aşağıdaki 
şekilde hesaplanır. 

 

(4) 

Burada,  sorgu vektörü ile i’nci belge vektörü arasındaki açıyı, n D matrisindeki 
toplam terim sayısını,  sorgu vektöründeki j’inci terimin ağırlığını,  ise i’nci belge 
vektöründeki j’inci terimin ağırlığını göstermektedir.  Bu çalışmada kullandığımız 
terim ağırlığı tekniği aynı zamanda bir belge vektörü normalleştirme tekniği 
olduğundan metinsel terim vektörleri normalleştirilmiş olarak düşünülebilir. 

Bu çalışmada deneme amaçlı olarak yer alan iki adet görsel terim kullanıldı. Bu 
terimler birincisi, bir görüntüdeki noktaların gri olma olasılığıdır. Diğeri ise bu terimin 
tümleyeni, yani görüntüdeki noktaların renkli olma olasılığıdır. Bu iki terimi nokta 
evreninin iki bileşeni olarak kabul edip, D matrisine doğrudan ekledik.  Sonuç olarak, 
sorgu ile bir belge arasındaki benzerliği aşağıdaki şekilde hesapladık: 

 

(5) 

Burada k değeri D matrisindeki toplam görsel terim sayısını ifade eder. Yukarıdaki 
denklem kullanılarak sorgu vektörü ile arşivdeki bütün belgeler arasındaki benzerlik 
değerleri hesaplanır. Hesaplanan sıfırdan farklı tüm benzerlik değerleri büyükten 
küçüğe doğru sıralanarak yanıt kümesi oluşturuldu.  

2. Deney ve Değerlendirmeler 

Bu çalışmada önerilen BBEM ImageCLEFmed veri kümesi üzerinde denenmiştir. 
ImageCLEFmed veri kümesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, amacı İTGE 
modeli ve BES başarımının ölçülmesi olan ImageCLEF yarışması dahilinde kullanılan 
ve hala gelişmekte olan bir veri kümesidir. Bu veri kümesi bir radyoloji dergisinde 
yayımlanmış makalelerde yer alan görüntüler ile bu görüntülere ait şekil başlıkları ve 
makale başlıklarını içerir. Veri kümesinde toplam 74902 görüntü ve bu görüntülere ait 
metinsel tanımlamalar vardır. Ayrıca, geliştirilen bilgi erişim sistemlerinin başarımının 
değerlendirilmesi amacıyla, toplam üç kategori altında toplanmış 25 sorgu ve bu 
sorguların yanıtlarını içeren doğruluk kümesi bulunmaktadır. Her sorgu metinsel 
açıklama ve en az bir görüntüden oluşmaktadır. Sonuç olarak ImageCLEFmed veri 
kümesi bir İTGES’in başarımını değerlendirmek için en uygun ve en güncel veri 
kümelerinden biridir. 

Veri kümesindeki metinsel bilgileri dizinlenmeden önce, bazı işlemlerden 
geçirerek standartlaştırdık. İlk olarak, bütün metinsel ifadelerin aynı harf kipinde 
olması için, bütün belgelerdeki metinleri küçük harfe çevirdik. Veri kümesi, tıbbi 
belgelerden oluştuğu için, elde edilen yeni belgelerden herhangi bir kelime veya rakam 
grubu elemesi gerçekleştirmedik. Fakat metinlerde tire (-) ve apostrof (‘) gibi 
karakterler kaldırıldık, virgül (,) ve bölü (/) karakterleri yerine de boşluk karakteri 



 
349 

 

getirdik. Bu sayede metinlerdeki olası yazım hataları sebebiyle oluşabilecek 
problemlerin önüne geçmeye çalıştık. Örneğin x-ray ve xray kelimeleri aynı terimi 
ifade etmelerine rağmen farklı yazıldıkları için farklı iki terim olarak 
yorumlanacaklardır. Yukarıdaki işlem bu farklılığı ortadan kaldırarak, x-ray terimini 
xray terimi ile aynı hale getirecektir. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra geriye kalan 
metinsel ifadeler boşluk karakterinden ayrılarak kelimeler elde ettik ve her bir kelime, 
belgeyi oluşturan terimler olacak şekilde belge-terim matrisi oluşturduk. Oluşan belge 
terim matrisindeki terim sayısı 33613’tür. 

Metinsel ifadelerin dizinlenmesinden sonra, veri kümesindeki her bir görüntü için 
görüntüdeki noktaların gri-ölçekli veya renkli olma olasılıklarını tanımlayan görüntü 
tanımlayıcılarını ürettik. Üretilen tanımlayıcıları ilgili görüntüler için birer terim olarak 
ele alıp, belge-terim matrisine ekledik. Bu çalışmada sadece iki basit görsel 
tanımlayıcıyı metinsel bilgi erişim modeli ile bütünleştirdik [10]. 

Dizinleme işlemi tamamlanıp hem metinsel hem de görsel terimleri içeren 
belge-terim matrisini oluşturduktan sonra, deneme kümesindeki her bir sorgu otomatik 
olarak çalıştırarak elde edilen sonuç kümesini sorgu ile benzerlik oranına göre 
sıralayarak yanıt kümesini oluşturduk.  

BES’lerinin başarımını ölçmek için iki temel ölçek kullanılır: duyarlılık ve anma. 
Duyarlılık (precision) ölçüsü yanıt kümesindeki belgelerin sorguya uygun olma 
olasılığını gösterir. Bir başka ifade ile duyarlılık, sorguya uygun belgelerin yanıt 
kümesindeki toplam belge sayısına oranıdır ve aşağıdaki şekilde gösterilir: 

  

  (6) 

Ortalama Duyarlılık (Mean Average Precision) ise birden çok sorgu için sistemin 
duyarlılık değerlerinin ortalamasıdır ve n toplam sorgu sayısını göstermek üzere 
aşağıdaki şekilde ifade edilir: 

 

(7) 

Yanıt kümesinin ilk sıralardaki belgelerin sorguya uygun olması bir sistemin 
değerlendirmesi açısından çok önemlidir. Bu sebeple, bir diğer başarım ölçütü de ilk 
sıralarda getirilen belgelerin duyarlılığıdır. Bu ölçüt ilk n belgedeki duyarlılık olarak 
adlandırılır ve aşağıdaki gibi hesaplanır: 

  

  (8) 

Anma (recall) ölçüsü ise, sorguya uygun belgelerin yanıt kümesinde bulunma 
olasılığını gösterir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

   (9) 
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Tablo 1’de BBEM ile metinsel bilgi erişimi modelinin (MBEM) karşılaştırılması 
verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi MBEM için OD değeri %33 olurken, önerilen 
modelin OD değeri %36 olmuştur. Bu yüzden, klasik metinsel bilgi erişiminden farklı 
olarak sadece bir görsel tanımlayıcının sistemin performansını olumlu yönde etkilemesi 
umut vericidir.  Ayrıca, tabloda yanıt kümesinin ilk 5, 10, 30 ve 100 belgedeki 
duyarlılık değerleri de görülmektedir. BBEM’nin  D@5 değeri 0.632 olarak ölçüldü. 
Bir başka ifade ile, BBEM’de ilk beş belgenin %63’ü verilen sorguya uyumlu iken, bu 
değer MBEM’de %58 olarak ölçüldü. Tablonun geneli incelendiğinde, BBEM’nin ilk 
sıralardaki belge duyarlılığının MBEM’den daha iyi olduğu görülebilir.  

 

Tablo 1. Metinsel bilgi erişimi modeli (MBEM) ile bütünleştirilmiş bilgi erişimi modelinin (BBEM) 
karşılaştırılması. 

Model OD D@5 D@10 D@30 D@100 
MBEM 0.339 0.584 0.520 0.448 0.303 
BBEM 0.368 0.632 0.544 0.483 0.324 

 
Şekil 1’de BBEM ile MBEM’nin Duyarlılık-Anma grafiği verilmiştir. Şekilde, düz 

çizgi ile MBEM’in, kesikli çizgi ile de BBEM’in farklı anma seviyelerindeki duyarlılık 
oranları gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi BBEM bütün anma seviyelerinde 
MBEM’den daha iyi hassasiyet değerleri göstermiştir.  

 

 
Şekil 1. MBEM ve BBEM’in hassasiyet-anma grafiği. 

3. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada, içerik tabanlı görüntü erişimi (İTGE) modelinin anlamsal boşluk 
sorununa bir çözüm olarak önerdiğimiz bütünleştirilmiş bilgi erişimi modeli (BBEM) 
tanıtıldı. Önerilen model metinsel bilgi erişimi modelini, görüntü tanımlayıcıları ile 
birleştirerek yeni tümleşik bir erişim yöntemi tanımlar. Yöntem, İTGE sistemlerinin 
başarımlarını ölçmeyi amaçlayan ImageCLEFmed 2009 yarışmasının deneme kümesi 
ile sınandı. Elde edilen sonuçlar, metinsel ve görsel unsurların birlikte kullanıldıkları 
yarışma alanında, en iyi dereceyi elde etti [11]. 
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Yapmış olduğumuz deneylerde BBEM’nin tıbbi alandaki başarımının klasik 
metinsel bilgi erişimi yöntemlerinden daha iyi olduğu gözlemledik. Model, basit 
görüntü tanımlayıcıları kullanıldığında metinsel bilgi erişiminin başarımını arttırdı. 
Sonuçlar yöntemin doğruluğunu desteklemekte ve modelin geleceği umut vericidir.  
Yönteme yeni görüntü tanımlayıcıları ekleyerek ile daha iyi sonuçlar elde 
edebileceğimizi düşünüyoruz. 

Henüz başlangıç aşamasında olan BBEM’in en temel amaçlarından birisi 
İTGE’deki anlamsal boşluk problemini kapatmaktır. Önerilen modelde, görüntü 
tanımlayıcıları anlamsal kavramlar ile aynı uzayda yer aldığından, bu tanımlayıcılar ile 
anlamsal kavramlar arasında ilişkiler ileri bilgi erişim yöntemleri ile otomatik olarak 
kurulabilir. 

Günümüz hastanelerinde kullanılan PACS sistemlerinde görüntülere erişim sadece 
hasta bilgileri ile yapılmaktadır. Öte yandan, İTGE verilen bir görüntüye benzeyen 
görüntüleri arşivden bulup getirmeyi amaçlar. Bu yolla, tıbbi görüntü arşivleri 
görüntülerin sadece depolandığı sistemler olmaktan çıkacaktır. Bunun yanı sıra, 
görüntü içeriklerine göre erişimin sağlandığı arşivler kanıta dayalı tıp ve bilgisayar 
destekli tanı konularında etkin bir karar destek sistemi olarak kullanılabilecektir.  
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