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Özet: Görüntü Yumuşatma(Image Smoothing) görüntü işleme ve bilgisayarlı görü uygulamalarında 
kullanılan önemli bir aşamadır.Gürültü temizleme,görüntü iyileştirme amacıyla uygulandığından bir çok 
görüntü işleme uygulamasında ön-işlem olarak kullanılmaktadır.Örnek olarak görüntü 
bölümleme(segmentasyon) uygulamalarında görüntüdeki ayrıntıları basitleştirerek aşırı-bölümleme 
önlenmektedir.Görüntü yumuşatma en eski çalışma alanlarından olmasına rağmen bu problem halen 
literatürde yaygınlığını korumaktadır.Doku içeren görüntülerde yumuşatma işlemi daha zor bir 
işlemdir.Uygulanacak olan yöntem dokuya duyarlı olmalı ve görüntüdeki gerçek şekillerle dokunun 
oluşturduğu gürültü kabul edilebilecek şekilleri ayırt edebilmelidir.Yumuşatma işleminden önce 
görüntüde neyin doku neyin doku olmadığı tespit edilirse,görüntü yumuşatma işlemi dokuya duyarlı hale 
getirilebilir.Bu problem için önerilmiş yöntemler mevcuttur.Bu çalışmada güncel üç doku duyarlı görüntü 
yumuşatma yönteminin avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. 
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Yumaşatma 
 

An Overview of Recent Image Texture Smoothing Methods 
 
Abstract: Image Smoothing is an important and one of the oldest tasks in almost all kind of image 
processing and computer vision applications.It can be used to denoise image,enhance image and as a pre-
processing for further applications.For example in image segmentation problems it can be used to 
simplify images to prevent over-segmentation.The examples can be extended.Although there are many 
methods addressing the smoothing problem proposed over years it is still an hot topic in 
literature.Smoothing images containing textures is a more challenging problem.Applied method should 
be aware of texture and be able to distinguish texture from structures in image.Getting the knowledge of 
what is texture what is not smoothing operation can turn into a texture aware one.There are several 
methods for the purpose of decomposing image to its texture and structure.Each method has advantages 
and disadvantages.This work is comparison of some recent work in texture extraction &image smoothing 
methods.The paper briefly introduces each method and then compare them and discuss empirical 
analysis. 
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1.GİRİŞ

Görüntü yumuşatma bilgisayarlı görü
uygulamalarının temel parçalarından biridir.Yumuşatma
işlemi görüntüdeki ayrıntıları kaldırır.Bu nedenle
görüntülerdeki istenmeyen detayları,bir diğer deyişle
gürültüyü azaltmak için sıklıkla kullanılır.Burada
önemli bir nokta istenmeyen detayın tanımıdır.Bir çok
görüntü yumuşatma yönteminde gürültü,görüntüdeki
yüksek frekanslı bileşenler olarak tanımlanır.Bu tür
problemlerde alçak geçiren filtreler uygulanarak
gürültü giderilmiş olur.Buna örnek olarak en eski
görüntü yumuşatma yöntemi olan doğrusal ölçek uzay
filtreleme(Linear Scale-Space Filtering) [4] çalışması
gösterilebilir.Bu yöntem görütüdeki her piksele
eşit davranarak yumuşatma uygulaması yaptığından
görüntüdeki gerçek detayların da kaybolmasına neden
olabilmektedir.

Gereksiz detayları giderirken önemli detayları
korumak gerçekten zor bir problemdir.Buna çözüm
olarak sunulan bazı yöntemler Anisotropic Diffusion
[6],Biletarel Filtering [5],L0 Gradient Minimization
Method [8] ve Guided Image Filtering [7] çalışmaları
gösterilebilir.Bu yöntemler görüntüdeki kenar noktalarını
tespit eder ve bu noktalarda yumuşatma işleminin kat-
sayısını düşürür.Böylece gürültü giderilirken önemli de-
tayların da yapısı korunmuş olur.Bu yöntemler yapıları
korumada başarılı olsa da doku gibi daha ince detay
içeren görüntülerde pek başarılı değildir.Düzenli veya
düzensiz dokular daha fazla aydınlanma değişimi ve
kenar geçişine sahip olduğundan sadece kenar geçiş ve
aydınlanma değişimi noktalarını dikkate alan bu yöntem-
ler Şekil1 ve Şekil 2 deki gibi doku içeren görüntülerde
başarısız olmaktadır.

Bahsedilen problemlere güncel çözüm önerileri lit-
eratürde mevcuttur.Doku duyarlı yöntemler aydınlanma
değişimi yada kenar geçişi gibi basit özelliklerden ziyade
daha gelişmiş özellikleri dikkate almaktadır.Sonraki
bölümlerde,bu yöntemler anlatılmış ve karşılaştırmalı
tartışması yapılmıştır.

Şekil 1: Doku İçeren Örnek Görüntüler

2.Doku Filtreleme Teknikleri

2.1 İki Taraflı Doku Filtreleme

[1] çalışmasında önerilen “Bilateral Texture Fil-
tering”,(BTF) yönteminde imgedeki her pikselin en az
seviyede doku içeren komşuluğu (1) eşitliği ile bulun-
muştur.Şekil 3 de görüldüğü üzere farklı yapılara ait
olmalarına rağmen komşu piksellerin bir çok istatistiksel
özelliği benzerdir.”Patch Shift” olarak adlandırılan yön-
tem (1) eşitliğini kullanarak bir pikselin komşuluğunda
istatistiksel özellikleri ile en az doku içeren bölge tespit
edilir.

∆ (Ωq) = Imax (Ωq)− Imin (Ωq) (1)

Burada q, p pikselinin içinde bulunduğu komşuluklar
içerisinde maksimum-minimum aydınlanma farkı en az
olan komşuluk penceresinin merkezidir.Pencere içi par-
laklık osilasyonu en az olan pencere en az doku içeren
pencere olmaktadır.

Pencere boyutuna bağlı olarak,komşuluk içerisin-
deki yapılarda da ∆ (Ωq) değeri küçük çıkabileceğin-
den [3] çalışmasında önerilen yöntem ile normaliza-
syon yapılmıştır. (2) eşitliğine göre pencere içerisin-
deki gradyanların normalize edilmiş büyüklükler toplamı
formüle katsayı olarak dahil edilerek gradyan değişimi
fazla olan bölgelerin doku olarak tespit edilebilmesi
sağlanmıştır.Bu işlem “Relative Total Variation” [3]
olarak adlandırılmıştır.RTV değeri yumuşak bölgelerde
düşük olmaktadır.Doku içeren bölgede gradyan büyük-
lükleri yüksek olsada normalizasyon işleminden dolayı



Şekil 2: Doku İçeren Örnek Görüntü

RTV değeri küçük çıkmaktadır.Burada dikkat edilmesi
gereken bir noktada eşitliklerdeki q pikselinin bir gürültü
pikseline tekabül etmesi durumudur.Bu durumdan dolayı
bozulmayı önlemek adına,q değeri girdi imgesinin lineer
ortalama filtre(average filter) ile yumuşaklaştırılmış RTV
değeri ile de karşılaştırılır ve ağırlıklı interpolasyon
yapılarak p pikselinin yeni değeri belirlenir.Ağırlıklı
interpolasyon işlemi imgedeki yapıların şeklini korumak-
tadır.Algoritma 1 girdi imgeden çıktı imge elde edilişini
özetlemektedir.

RTV (Ωq) = ∆ (Ωq)
maxrεΩq ‖δIr‖∑
rεΩq
‖δIr‖+ ε

(2)

Şekil 3: Komşu pikseller,farklı yapılara ait olmalarına
rağmen benzer istatistiklere sahiptir

(2) eşitliğinde ‖δIr‖ r pikseli üzerindeki gradyan değeri
ε tanımsız bölmeyi önleyici küçük bir değerdir.

Bu yöntemde komşuluk yarıçapı r imgeye uygu-
lanacak doku filtreleme miktarını belirlemektedir.r
değeri büyüdükçe daha büyük yapıda dokular filtre-
lenebilirken yapılardaki bozulma miktarı da artabilmek-
tedir.Şekil 4 bu filtrenin Şekil 2 deki imgeye farklı
komşuluk yarıçaplarında uygulama sonuçlarını göster-
mektedir.

2.2 Yinelemeli Rehberli İmge Filtreleme

Sıklıkla kullanılan Gauss Filtresinin en önemli deza-
vantajlarından birisi imgeyi küçük gürültüden ayırırken
imgedeki büyük yapıların da keskinliğini kaybettirme-
sidir. [9] çalışmasında bu probleme Rolling Guidance
Filter olarak adlandırılan bir çözüm önerisi getirilmiş ve
filtreleme işlemi sırasında büyük yapıların keskinliğinin
korunması sağlanmıştır. Şekil 5 de görüldüğü üzere
Gauss filtresi uygulandığında imgede küçük gürültü böl-
geleri kaybolurken,büyük yapılar keskinliklerini kay-
betseler de çıktı imgede varlıklarına dair iz bırakır-
lar. RGF algoritmasının temelinde bu bilgi yatmak-
tadır.Gauss Filtresinin çıktısını Bilateral Filtrede [5] re-
hber imge olarak kullanmak başarılı sonuçlar vermekte-
dir.Burada en büyük etken filtredeki ağırlık katsayılarının
her seferinde gürültüden arınmış bir rehber imgeden
elde edilmesidir. Tekrarlamalı olarak her bir aşamanın
çıktısını bir sonraki aşamada rehber imge olarak kullan-
mak tekrarlama sayısı arttıkça keskin yapıların bozul-
mamış hallerine yakınsamasını ve gürültülerin kaybol-



Şekil 4: Farklı komşuluk değerlerindeki (BTF) filtre tep-
kileri. Sol-Üst:r=3 ,Sağ Üst:r=5,Sol-Alt:r=7,Sağ-Alt:r=9

masını sağlamaktadır.Bu işlem Şekil 6 deki gibi görsel
olarak özetlenebilir. Rehber imge kullanarak t+1 aşa-
masındaki görüntüyü elde etme işlemi (3) eşitliğinde
gösterilmiştir.Eşitlikte J0 = C olacak şekilde sabit renkli
bir görüntü ile başlandığında rehber imge doğal olarak
Gauss Filtreye evrilmektedir.Rehber imge olarak Gauss
filtre ile başlanması çok başarılı sonuçlar vermektedir
ve gürültü gideren başka teknikler kullanılarak sonuçlar
daha da başarılı hale getirilebilmektedir.Burada önemli
bir nokta tekrarlama sayısıdır.Şekil 7 de görüleceği üzere
az bir tekrarlama sayısı ile imge optimum değerine
yakınsamaktadır.

Şekil 5: Sol:Gürültü pikseli Gauss Filtre Tepkisi
,Sağ:Kenar Geçişi pikseli Gauss Filtre Tepkisi [9]

J t+1 =
1

Kp

∑
q∈N(p)

exp

(
−|p− q|

2

2σ2
s

− |J
t (p)− J t (q)|2

2σ2
r

)
Iq

(3)
burada Kp değeri aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

Kp =
∑

q∈N(p)

exp

(
−|p− q|

2

2σ2
s

− |J
t (p)− J t (q)|2

2σ2
r

)
(4)

Şekil 6: Sol:Gürültü pikseli RGF Tepkisi ,Sağ:Kenar
Geçişi pikseli RGF Tepkisi.İşlem tekrarlandıkça gürültü
kaybolmakta,yapılar özgün şekillerine evrilmekte [9]

2.1 Alan Kovaryanslarıyla Yapı Korumalı Görüntü
Yumuşatma

İmge üzerindeki oryantasyon,ölçek ve aydınlanma
miktarından bağımsız öznitelikler kullanılarak
ölçek,aydınlanma ve oryantasyona bağlı olarak
değişmeyen imge tanımlayıcılar elde edilebilir.İmgeden
çıkarılan bu öznitelikler rasgele değildir ve imgedeki



Şekil 7: İmgeye RGF uygulanması.Soldan Sağa:Orjinal
İmge,sırasıyla 1,3 ve 7. tekrarlama sonuçları.3 ve 7
tekrarlaması sonuçları benzerdir.

yapıya göre birbirleriyle ilintilidir. [2] çalışması
basit özniteliklerin kovaryans matrislerinin imgedeki
yapıları kodlayabildiğini göstermiştir.Bu bilgiden
yola çıkarak [10] çalışmasında basit öznitelikler
kullanılarak bölge kovaryans matrisleriyle imgedeki
dokunun filtrelenmesi gerçekleştirilmiştir. (5) eşitliği
aydınlanma,1. ve 2. derece gradyan ve piksel konumu
gibi basit özniteliklerden elde edilen bir özniteliği
göstermektedir. Piksel konumunun öznitelik olarak
eklenmesi diğer özniteliklerin pikselin konumu ile
ilintisini kodlamaktadır.

F (x, y) =

[
I (x, y) ,

∣∣∣∣∣δIδx
∣∣∣∣∣ ,
∣∣∣∣∣δIδy

∣∣∣∣∣ ,
∣∣∣∣∣δ2I

δx2

∣∣∣∣∣ ,
∣∣∣∣∣δ2I

δy2

∣∣∣∣∣ , x, y
]T

(5)

CR =
1

n− 1

n∑
i=1

(zi − µ) (zi − µ)T (6)

İmge üzerindeki bir bölgede (6) eşitliği kullanılarak
bölge kovaryans matrisi oluşturulabilir.Eşitlikte zi F,µ
bölgedeki F öznitelik ortalamasını göstermektedir.İki
pikselin merkezinde oldukları bölgelerin kovaryans ma-
trisleri benzerlik ölçütü olarak kullanılabilmektedir fakat
kovaryans matrisi Öklid uzaydan ziyade Riemannian
manifoldunda tanımlıdır ve kovaryans matrisi üzerinden
imge tanımlayıcı oluşturmak hesaplama açısından mas-
raflı ve yavaş bir işlem olmaktadır. Bu hesaplamaları
daha hızlı yapabilmek için Cholesky Ayrıştırması kul-
lanan bir yöntem [11] te önerilmiştir.Bölge Kovaryans
Matrisi simetrik pozitif tanımlı bir matristir ve C =
LLT şeklinde ifade edilebilir.dxd bir bölge kovaryans

matrisinde Li alt üçgensel matrisin i.ci sütunu olmak
üzere bölge kovaryans matrisine ikinci derece istatistik-
sel özellikler bakımından eşdeğer olan S = si noktalar
kümesinin noktaları

si =

{
α
√
dLiif1 ≤ i ≤ d

−α
√
dLiifd+ 1 ≤ i ≤ 2d

şeklinde tanımlanmıştır.

S (p) =
1

Zp

∑
q∈N(p,r)

ωpqI (q) (7)

[10] çalışmasında I imgesi,imgedeki yapılar S ve doku
T olmak üzere I=S+T olarak tanımlanmıştır ve doku-
dan arındırılmış S imgesindeki p pikselinin değeri (7)
eşitliğiyle modellenmiştir.(7) eşitliği bir çok imge fil-
treleme metodunun şablonudur.Tanımdaki N (p, r) p pik-
selinin (2r + 1)x(2r + 1) boyutundaki komşuluğu olmak
üzere, ω filtrenin karakteristiğini belirler ve Zp =

∑
q ωpq

filtreyi normalize etmek için kullanılır.

ωpq = exp

(
−|ψ(Cp)− ψ(Cq)|

2σ2

)
(8)

Filtrenin en önemli bileşeni olan ω, ψ (C) =
[µ, s1, ..., s2d]

T olmak üzere (8) eşitliği ile tanım-
lanır.Burada µ bileşeni özniteliklerin ortalamasıdır ve
bölge kovaryans matrisine 2. dereceden istatistiksel
öznitelikler bakımından eşdeğer olan S vektörüne 1.
derece istatistikleri kodlama kabiliyeti vermektedir.(8)
eşitliğinde σ değeri arttıkça imge yumuşatma oranı da
artmaktadır.Ayrıca alan istatistikleri çıkarılan pencere
boyutu da doku istatistiklerinin daha ayırt edici ol-
masını sağlamaktadır.Şekil 8 farklı pencere boyutların-
dan çıkarılmış alan istatistikleri ile filtrelenen imgeyi ve
dokuyu göstermektedir.

3.Tartışma

İncelenen filtreler Şekil 9 de gösterilen imgelere uygu-
lanmış ve sonuçlar incelenmiştir. Sonuçlar her bir yön-
tem için önerilen uygun parametreler kullanılarak elde
edilmiştir.



Şekil 8: Soldan sağa girdi imge,filtrelenmiş çıktı
imge,imgeden filtrelenen doku. Üst satır pencere boyutu
4 piksel,Alt satır pencere boyutu 12 piksel

Şekil 9: Girdi İmgeler

Sonuçlar görsel olarak karşılaştırıldığında [10] yön-
teminin nispeten başarılı sonuçlar verdiği görülmek-
tedir.1. ve 2. derece alan istatistiklerinin kullanıl-
ması doku ayırt edici özelliklerin kodlanabilmesini
sağlamıştır.Pencere tabanlı diğer iki yöntem yapıları yok
etmeden dokuları filtrelemede [10] kadar başarılı ola-
mamaktadır.Buna karşılık [9], [1] yöntemleri ise gerçek
zamanlı performansa yakın bir şekilde hızlı çalışmak-
tadır.Yoğun hesaplama yükü sebebiyle [10] yöntemi ile
sonuç almak dakikalar sürmektedir.

4.Sonuç

Bu çalışmada imgeleri dokudan arındırma
amaçlı filtreleme teknikleri uygulanmış ve

Şekil 10: Sonuçlar Soldan Sağa:Bilateral Texture Filter-
ing,Rolling Guidance Filter,Structure Preserving Image
Smoothing

Şekil 11: Sonuçlar Soldan Sağa:Bilateral Texture Filter-
ing,Rolling Guidance Filter,Structure Preserving Image
Smoothing

sonuçları incelenmiştir.İmge filtreleme bütün
görüntü işleme uygulamalarında ön işleme olarak
kullanılabilmektedir.İncelenen yöntemlerden seçilen
bir yöntem önemli bir projede ön işlem olarak
kullanılacaktır.Belirlenecek yöntem seçilirken
yöntemlerin çalışma hızları,filtreleme kaliteleri ve
hesaplama kaynak kullanımı kriterleri göz önünde
tutulacaktır.
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