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Tıbbi verilerin teletıp uygulamalarında etkili bir şekilde iletilmesi, depolanması ve
uzaktaki klinisyenler ile paylaşılması görüntü sıkıştırma algoritmaları sayesinde
mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, batın bölgesi organlarından karaciğerin bölütlenmiş
ikili seviye görüntüleri üzerinden katar-uzunluğu kodlaması tabanlı kayıpsız bir
sıkıştırma yöntemi uygulanmıştır.
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Materyal
Hacimsel bilgisayarlı kesityazar karaciğer görüntüleri bölütlendikten
sonra sıkıştırma işlemine tabi tutulmaktadır.
Tıbbi görüntülerin içerdiği yüksek bağlılaşımın yanı sıra kesit içi ve
kesit arası ilişki içermeyen rassal düzgün dağılımlı veri seti de
benzetimlerde kullanılmıştır.

Metod
Bu çalışmada Katar Uzunluğu Kodlaması (KUK) tabanlı kayıpsız sıkıştırma yöntemi hacimsel bir yaklaşımla
tasarlanmıştır. Bu sayede sadece çerçeve içi bağlılaşımdan kaynaklı artıklıklara ek olarak çerçeve arası bağlılaşımdan
doğan artıklıklar da tespit edilerek daha ekili bir sıkıştırma performansı elde edilebilmektedir.
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İkili seviye tıbbi veri çeşitli tarama formlarında taranarak
herhangi bir veri kaybı yaratılmadan artıklık verisinin elde
edilmesi sağlanmaktadır.

Veri dizileri önerilen algoritma kullanılarak
kesitler arası bağlılaşım ortaya çıkarılmaktadır

Benzetim
Sayısal benzetimler hacimsel BT ve rassal düzgün dağılım gösteren yapay
veri seti olmak üzere iki veri setine uygulandı. Sonuçlar ilk veri setinde,
yüksek bağlılaşım içeren, günümüz sıkıştırma yöntemlerinden daha
yüksek oranlar elde edildiğini göstermiştir.

Sonuç
Görüntü sıkıştırmada yöntemin veri yapısı dikkate alınarak geliştirilmesi, ortaya
çıkartılabilen artıklık miktarını önemli oranda etkilemektedir. İkili tıbbi veri için
geliştirilen düşük hesaplama yüklü hacimsel KUK kodlaması yöntemi önemli oranda bir
artıklık elde sağlamaktadır. Yöntemin teletıp uygulamalarına bütünleştirilerek
kullanılması, tıbbi bilgi paylaşımının etkili bir şekilde yapılmasına katkı sağlyacaktır.
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