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Abstract: The quality of medical image is very important to minimize the chances of missing critical 
information to define diagnosis.  These images should be stored with using compression methods because of 

large images sizes. In general, compressed image quality can be evaluated objectively and subjectively. In 

subjective studies, observers‟ point of views is used to generate a prevalent opinion known as “gold standard”. 
Mean Opinion Score (MOS), the most used method in subjective studies, is truly definitive but too inconvenient, 

the most time taken and expensive. Objective methods are defined by mathematical definitions, such as MSE, 
MAE, PSNR, MD, NAE and IF. They are cheaper and less time consuming than subjective methods.   

In this study, we tried to predict experts‟ quality ratings using Naïve Bayes Approach and ROC with objective 

measures. WEKA machine learning software was used for Bayes Network and MedCalc software was used for 
ROC analysis. The results using naive bayes approach showed that objective quality measures were not 

enough to predict dermatologists‟ ratings on the compressed images. MSE has the best TP value (0.95), but it 
has also the highest FP value. The accuracy of PSNR value is little bit better than the others. The results using 

ROC showed that MSE and PSNR have the highest value. But both the results of Bayes network and ROC 

analysis are not sufficient for predicting the quality measures using objective methods in this study. 
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Özet: Tıbbi görüntülerin kalitesi, taninin konulmasında kritik bilgileri kaçırma olasılığını en aza indirgemesi 

nedeniyle oldukça önemlidir. Bu görüntülerin sayısal olarak saklanması, çok büyük boyutlarda olması 
nedeniyle görüntülerin sıkıştırılmasıyla sağlanabilir. Sıkıştırılan görüntüler objektif ve subjektif olarak iki 

şekilde değerlendirilebilir. Subjektif yöntemler, objektif yöntemlere göre daha kesin olmasına rağmen daha 

fazla zaman alan ve maliyeti yüksek değerlendirmelerdir. Subjektif yöntemlerde, alanında uzman olan kişilerin 
görüşü „altın standart‟ olarak kabul edilirken objektif yöntemlerde, MSE, MAE, PSNR, MD, NAE ve IF gibi 

matematiksel ifadeler sıkıştırılmış görüntülerin kalitesini değerlendirmek için kullanılır. Objektif yöntemler 

subjektif yöntemlere kıyasla maliyet etkin ve daha az zaman alan yöntemlerdir.  

Bu çalışmanın amacı, Bayes ağı ve ROC kullanarak uzmanların sıkıştırılmış görüntülerin kalitesiyle ilgili 

değerlendirmelerini objektif ölçütlerle tahmin etmeye çalışmaktır. Bayes ağ analizi için WEKA programı, ROC 
analizi için de MedCalc programı kullanılmıştır. Bayes ağ sonuçlarına göre MSE objektif ölçütünün hem 

duyarlılığı (0.95) hem de yanlış pozitif oran (0.62) değeri diğer ölçütlere göre yüksek bulunurken PSNR‟ nin 
doğruluğu (0.789) içlerinde en yüksek olan değerdir. ROC sonuçlarına göre ise, MSE ve PSNR ölçütleri en 

yüksek değerlere sahip olmaları nedeniyle kabul edilebilirler. Ancak hem Bayes ağ hem de ROC sonuçlarına 

göre tek bir objektif ölçütü uzmanların kalite değerlendirme sonuçlarını tahmin etmede yeterli bulunmamıştır.  
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