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S

on yõllarda, özellikle görüntü alma ve bilgisayar teknolojisindeki hõzlõ geliíim sonucu, tõp fakültelerinin
radyoloji bölümleri film yerine sayõsal bilgilerin saklanmasõ ve incelenmesini yeðler duruma gelmiílerdir. Genelde
filmsiz (sayõsal) radyoloji, iki temel alanda ele alõnabilir ve
faydalarõ bu iki kapsam içerisinde incelenebilir. Bunlardan
birincisi, hastanõn elektronik tõbbi kaydõnõn görüntülerle
birleítirilmesi ile elde edilen verim, geliítirilmií eriíim
ve tümleítirme, ikincisi ise görüntü gösterimi ve iílenmesi alanõndaki geliímelerin yardõmõ ile yeni tekniklerin
oluímasõdõr. Birbirine tümleíik olarak ilerleyen bu iki
alanda ülkemizdeki akademik çalõímalar yoðun íekilde
sürmektedir. Ancak ulusal firmalar yoðunlukla ilk alanõn
ürüne dönüítürülmesi sürecinde yer alan hastane ve radyoloji bilgi sistemleri alanõnda faaliyet göstermektedirler.
Bu nedenle bu yazõ, ikinci alana, yani tanõya yardõmcõ görüntü gösterimi, iílenmesi ve yazõlõmlara tümleítirilmesi
sürecindeki temel teknikler, gerekli özellikler ve ürüne
dönüíüm sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara
ayrõlmõítõr.
Görüntü yakalama, yüksek hõzlõ aðlar ve yüksek çözünürlüklü monitörlerdeki büyük ilerlemeler filmsiz radyoloji sistemlerine geçiíi önemli ölçüde hõzlandõrmõítõr.
ñí akõíõndan maliyetlere kadar her alanda uzun vadede
kazanç saðlayan sayõsal radyoloji sistemleri, günümüzde
neredeyse tüm hastanelerde kullanõlmaya baílanmõítõr.
Sayõsal radyoloji sistemlerinin ana elemanlarõ 1) Görüntülerin elde edildiði sayõsal görüntüleme cihazlarõ,
2) Görüntülerin depolandõðõ aríiv (Picture Archiving and
Communication System-PACS) ve K) klinik görüntüleme yazõlõmlarõ ve tanõ ií-istasyonlarõ olarak özetlenebilir.
Günümüzde PACS, görüntünün depolanmasõ, görüntülenmesi, iílenmesi ve iletilmesini saðlamak üzere geliítirilen sistemlere verilen genel bir isme dönüímektedir,
ancak ileri seviye tanõ ve analizler halen donanõm ve/veya
yazõlõm açõsõndan yüksek kapasiteli ií-istasyonlarõnda gerçekleítirilmektedir.
Genel olarak PACS üzerinde yer alan görüntüleme yazõlõmlarõ, görece daha temel ve basit görüntü iíleme tekniklerini
içerirken, ií istasyonlarõ daha çeíitli, ayrõntõlõ ve güçlü görüntü iíleme ve analiz kapasitesine sahiptirler. Günümüzde, tüm tõbbi görüntüleme yazõlõmlarõ DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine) standardõna
uygun formattaki tõbbi görüntüler üzerinden çalõímaktadõr. DICOM tõbbi görüntüye iliíkin bilginin saklanmasõ,
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iílenmesi, görüntülenmesi ve iletimi için geliítirilmií ve
en yaygõn olarak kullanõlan standarttõr. Halen yeni özellikler
eklenerek geliítirilmeye devam edilmekte olan DICOM, veri
iletimi ve depolanmasõ için geliítirilen TCP/IP üzerinde
kurulu bir að protokolü olmasõnõn yanõ sõra aynõ zamanda
genelgeçer tõbbi görüntü formatõdõr. Tüm bu özellikleriyle
DICOM servislerini en genií çerçevede desteklemek güncel
ürünlerin temel hedeflerindendir.
DICOM görüntü formatõ, gri seviye tõbbi görüntüde 65536
(16 bit) gri düzeyi destekleyerek görüntüleme cihazlarõndan
elde edilen görüntünün saðlõklõ görüntülenmesini saðlar.
Bu açõdan, DICOM formatõndaki görüntüleri 8 bit formatlara çevirmek veri kaybõna sebep olacaðõndan, DICOM
formatõnõ doðrudan görüntüleyebilen yazõlõm kullanõmõ
önemlidir. DICOM yalnõzca görüntü verisini deðil, görüntü
elde parametrelerini (örn. Hasta pozisyonu, görüntü alõm
zaman(lar)õ, kesit aralõðõ, pozlandõrma parametreleri vs.) de
içerir. Bu bilgi verisi, pek çok görüntü iíleme tekniklerinin
(örn. 2-boyutlu kesit görüntülerden 3-boyutlu görüntü elde
edilmesi) uygulanmasõna ve görüntünün saðlõklõ yorumlanmasõna yardõmcõ olur.

Bir DICOM Görüntüleyicinin Temel Özellikleri
DICOM görüntüleme yazõlõmlarõ PACS sistemine baðlanõp görüntü çekebildiði gibi, bilgisayarõn sabit diskindeki
sürücülerindeki herhangi bir görüntü dosyasõnõ ya da
DICOMDIR dizin dosyasõnõ açabilir. Bir hastaya ait farklõ
görüntüleri ya da farklõ hastalara ait görüntüleri aynõ anda
ekranda görüntüleyebilirler. Tõbbi görüntüleme yazõlõmlarõnõn kullanõcõ arayüzleri için henüz ortak bir standard
geliítirilmií olmadõðõndan, farklõ firmalar farklõ kullanõcõ
arayüzleri sunmaktadõr, ancak bu durum kullanõcõlarõn
programlarõ öðrenme ve alõíma sürelerini artõrmaktadõr.
Özellikle doktorlar gibi yoðun çalõían meslek gruplarõnda
“kullanõcõ dostu” tanõmõ; bir kõlavuza baívurmadan ya da en
az yardõm alarak öðrenilebilen kullanõcõ arayüzlerinin geliítirilmesinin gerekliliðini ortaya koymuítur. Bu nedenle yazõlõmõn sahip olduðu görüntü iíleme yeteneklerinin uygun bir
arayüzle doktora sunulmasõ ve tercihen kullanõcõnõn günlük
hayatta sürekli olarak kullandõðõ programlara benzetilmeye
çalõíõlmasõ da gereklidir.
Temel özelliklere sahip bir DICOM görüntüleme yazõlõmõnõn optik kaydõrma, görüntüler üzerinde ölçüm yapabilme,
görüntü dönüítürme, görüntü süzgeçleme ve piksel tabanlõ iíleme özelliklerine sahip olmasõ gereklidir. Programõn
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(a)
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ìekil 1: (a) Görüntünün istenilen bölgesine optik kaydõrma uygulanmasõ, (b) bir kalp piline yüksek optik kaydõrma uygulanmasõ
(sol) ve interpolasyonla piksel etkisinin azaltõlmasõ (sað).

görüntüler üzerinde yapabilmesi gereken dönüíümler,
görüntünün istenilen açõda, istenilen yöne döndürülebilmesi, ayna görüntü eldesi, görüntünün geneline ya da özel
bir bölgeye optik kaydõrma uygulanabilmesi olarak sõralanabilir. ìekil 1’de optik kaydõrma (zoom) özelliðine ait
bir örnek görülmektedir. Sayõsal görüntü üzerinde yapõlan
optik kaydõrmalar, DICOM görüntüsünün çözünürlüðü ile
doðrudan orantõlõdõr ancak çok yüksek optik kaydõrma gereksinimlerinde interpolasyon teknikleri ile görüntü kalitesi
artõmõ gerçekleítirilebilir.
Piksel iíleme tekniði ile parlaklõk ayarlama, kontrast
ayarlama, görüntünün negatifini, logaritmik, karesel, ters
karesel formlarõnõ bulmak ve histogram eíitleme tekniðini uygulamak mümkündür. Look-Up-Table (LUT)
deðiíimleri olarak isimlendirilen bu iíleme teknikleri
görüntülerin incelenmesi esnasõnda farklõ özelliklerin
ön plana çõkmasõnõ saðlayarak uzmanlarõn görüntü yorumlamasõnõ kolaylaítõcõ etki gösterirler. ìekil 2’de bu
iíleme tekniklerinin bazõlarõ aynõ radyolojik görüntü
üzerinde gösterilmiítir.
Görüntüler, programda önceden belirlenen süzgeçler yardõmõyla maskelenebilir. Süzgeç kullanõmõnõ piksel iíleme
tekniklerden ayõran en önemli özellik, iílemlerin görüntü
içerisinde yerel olarak yapõlmasõdõr. Piksel tabanlõ iíleme
teknikleri histogram benzeri global veri bilgisi saðlayan göstergeler üzerinden tüm görüntü karakteristiðini etkilerler.

Bu iílemlerde önemli olan yalnõzca pikselin deðeridir; komíu piksellerin deðeri, dolayõsõyla pikselin konumu dikkate
alõnmaz. Süzgeçler ise bir pikselin deðerini komíularõnõn
deðerine göre etkilerler. Bu iílemi gerçekleítirmek için
genelde görüntüden çok daha küçük ve süzgeç katsayõlarõnõ barõndõran bir matris görüntü üzerinde gezdirilerek
(konvolüsyon) yeni piksel deðerleri belirlenir. En yaygõn
olarak kullanõlan süzgeç tipleri: 1) Görüntüdeki gürültü ve
benzeri bozulumlarõ gidermek için kullanõlan alçak geçiren
süzgeçler ve 2) Görüntüdeki kenar ve hõzlõ geçií bilgilerini
ön plana çõkaran yüksek geçiren süzgeçlerdir. Her süzgecin saðladõðõ kazanõmõn yanõnda neden olduðu dezavantajlar
unutulmamalõdõr. Örneðin alçak geçiren bir süzgeç gürültü
etkisini azaltõrken, süzgeçlenen yüksek frekans bileíenleri
nedeniyle görüntüdeki sõnõr ve kenar bilgilerini baskõlar.
Benzer íekilde kenar bilgisini kuvvetlendiren yüksek geçiren süzgeçler gürültü etkisinin artmasõna neden olurlar.
Bu sebeple aynõ filtreler farklõ kuvvetlerdeki (farklõ katsayõ
kombinasyolarõ) seçenekleri ile sunulurlar ve kullanõmlarõ
uygulamaya baðlõ olarak belirlenir. ìekil 3’te görüldüðü gibi,
gezgin maskeleme sayesinde süzgeçleme iílemi görüntünün
geneline uygulanabileceði gibi sadece istenilen bölgeye de
uygulanabilir.
Tõbbi görüntüler üzerinde yapõlan ölçümler, bir çok tanõnõn kantitatif olarak deðerlendirilmesi açõsõndan önemli
ve gereklidir. Yazõlõmlar aracõlõðõyla görüntü üzerinde

ìekil 2: Piksel iíleme telniklerinin aynõ görüntüye uygulanmasõ ile elde edilen farklõ sonuçlar.
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uzunluk, açõ ve alan ölçümleri yapõlabilir (ìekil 4). Tõbbi
görüntüleme yazõlõmlarõnõ benzer günlük programlardan
ayõran en büyük özellik, uzunluk ve alan ölçümlerinin doðru kullanõlabilmesi için görüntünün kulanõcõ ekranõndaki
görünümü ile DICOM verisindeki üst bilginin uygun íekilde iliíkilendirilmesinin gerekliliðidir. Örneðin, görüntü
kullanõcõ ekranõnda x2 optik kaydõrma ile görüntülenirken
yapõlan ölçüm, görüntünün özgün büyüklüðündeki deðerine dönmek için 2’ye bölünmeli ve daha sonra DICOM
üstbilgisinde yer alan x-/y- piksel mesafe bilgisi ile çarpõlmalõdõr. Bu iliíkilendirmenin yapõlamamasõ ya da DICOM
üstbilgisinin eksik olmasõ durumunda yalnõzca açõ ölçümleri güvenilir sonuç verebilir.

ñleri Seviye ñí-istasyonlarõnõn Özelliklerine
Örnekler
ìekil 3: ñstenilen bölgeye yüksek geçiren süzgeç uygulanmasõ.

Bilgisayarlõ Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR)
gibi tomografik görüntüleme tekniklerinin ürettiði yüzlerce görüntüden oluían görüntü serileri bir çok ileri seviye
analizin yapõlmasõna olanak saðlamaktadõr. Bu analizler
yalnõzca projeksiyon ve/veya kesit görüntülerin iki boyutlu
(2B) iílenmesi ile sõnõrlõ olmayõp, kesit görüntülerin çoklu
düzlem geriçatma (Multi Planar Reconstruction (MPR))
ve üç boyutlu (3B) görüntülenmesini de içermektedir.
MPR tekniði, doktorun hasta görüntü serisine aksiyal,
koronal ve ya sagital olarak bakabilmesini saðlar. Ayrõca
kullanõcõ etkileíimli olarak görüntüleme yüzeyini deðiítirerek MPR görüntü üzerinde istediði eksen üzerinden
görüntüleme de yapabilir. Böylelikle tõbbi uzmanlar
anatomik yapõ ile sanal etkileíimde bulunabilmekte ve
muhtemel yaíam koruyucu bilgileri öðrenebilmektedir.
Bu veriler, geliíen görüntü iíleme tekniklerinin yardõmõ
ile sadece görüntüleme amaçlõ deðil aynõ zamanda tanõ,
ameliyat planlama ve benzetimi, radyoterapi planlama

ìekil 4: Farklõ ölçüm tekniklerinin (alan, uzunluk, açõ) tõbbi
görüntü üzerinde kullanõmõ.

ìekil 5: Transfer fonksiyonlarõ aracõlõðõ ile doðrudan üç boyutlu görüntüleme. ìekildeki her 3B görüntü ufak parametre deðiíimlerinin
grafik kartõ üzerinde doðrudan iílenmesiyle gerçek zamanlõ olarak elde edilebilmektedir. 3B görüntüler saat yönünün tersinde takip
edildiðinde ham 3B görüntü, doku-opak 3B görüntü, doku-íeffaf 3B görüntü ve doku-saydam 3B görüntü (kafatasõ) görülmektedir.
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gibi pek çok alanda da kullanõlabilmektedir. MPR günümüzde radyoloji görüntüleme yazõlõmlarõnõn neredeyse
temel özelliklerinden biri haline gelmiítir ve tomografik
görüntülerin deðerlendirilmesinde yaygõn olarak kullanõlmaktadõr.

Hacim bölütlemenin önemine iliíkin en etkili örneklerden biri karaciðer nakli ameliyatlarõndan önce verici
(donör) karaciðerinin incelenerek ameliyat planlamasõnõn yapõlmasõdõr. Operasyon öncesi karaciðerin hacmi, damar yapõsõ ve (eðer gerekiyorsa) nakil edilmesi
planlanan loblarõnõn hacimleri ile bu loblarõ ayõrõrken
dikkat edilmesi gereken damar baðlantõlarõnõn çõkarõlmasõ gereklidir. Tüm bu iílemlerin 2B görüntü serileri
içerisinden yapõlmasõ mümkündür, ancak 2B analizler
iki temel zorluk içermektedir. ñlk olarak 2B görüntülerden bu bilgilerin çõkarõlmasõ uzun ve zaman alõcõ bir
iílemdir. ñkinci olarak da cerrahlar, radyologlar gibi
2B görüntüleri yorumlama üzerine uzmanlaímadõklarõndan, operasyon planõnõ oluíturmakta zorlanõrlar.
3B görüntüleme ile karaciðer, damarlar ve loblar farklõ
parametreler ile görüntülenerek cerrahõn çok daha saðlõklõ ve etkin planlama yapmasõ saðlanabilir. ìekil 6’da
örnek bir planlamanõn adõmlarõ görülmektedir. ìekil
6.a’da karaciðer bölütlenerek tüm hacminin ölçümü
gerçekleítirilir. ìekil 6.b’de karaciðer içindeki damarlar bölütlenerek damar að yapõsõ görüntülenmiítir.
ìekil 6.c’de doktorlarõn belirlediði farklõ damar aðlarõ
farklõ renklere atanarak, íeffaf karaciðer parankimasõ
içerisinde görüntülenmiítir. ìekil 6.d’de, farklõ damar
aðlarõ ile belirlenen karaciðer loblarõ (Coinaud sõnõflamasõ) görülmektedir. ìekil 6.e’de loblarõn içerisindeki
damar aðlarõ görüntülenirken, son olarak ìekil 6.f ise
karaciðeri komíu organlarõ ile beraber göstermektedir.
Tüm bu analizler karaciðerin operasyon öncesi ayrõntõlõ
alarak analiz edilebilmesini saðlar.

Tomografik cihazlardan elde edilen çoklu veri dilimleri,
çeíitli görüntüleme teknikleri kullanõlarak 3 Boyutlu (3B)
görüntülerin oluíturulmasõnda da kullanõlmaktadõr. 3B
görüntülemenin tõbbi uzmanlarõn yararlandõðõ bir araç
olabilmesi için kullanõílõ arayüz tasarõmlarõ ve uygun iílem
hõzõna sahip üst yazõlõmlar ile desteklenmesi gerekir. 3B
görüntüler transfer fonksiyonlarõ olarak isimlendirilen
etkileíim araçlarõ ile doðrudan oluíturulabilirler (ìekil 5).
Uygun uygulamalarda anatomik yapõlarõn yüksek kalitede 3B
görüntüleri transfer fonksiyonlarõ tabanlõ görüntüleme teknikleri ile saðlanabilmekle birlikte, çok fazla sayõda organõn
birleímesinden kaynaklanan karmaíõk iç yapõda daha ileri
seviye tekniklere ihtiyaç duyulmaktadõr. Anatomik yapõ ya da
yapõlarõn tek baíõna ayrõítõrõlmõí bir íekilde görüntülenmesi
tõbbi hacim bölütleme olarak adlandõrõlõr. Bölütleme algoritmalarõnda, organõn veya ilgi-bölgesinin sõnõrlarõnõ doðru
bir íekilde çõkarmak ve veri kümesinin geri kalanõndan
ayõrmak en önemli olgudur. Fakat örnekleme artifaktlarõ,
gürültü, düíük kontrast gibi görüntü eldesi kaynaklõ problemler, anatomik yapõlarõn ayõrdedilemez veya eksik görüntülenmesine neden olabilmektedirler. Bu nedenle baíarõmõ
yüksek bölütleme yöntemlerine gereksinim duyulmaktadõr
ve farklõ uygulamalarda tõbbi hacim bölütlemesi için geçerli
yöntemlerin geliítirilmesi halen en yoðun çalõíõlmakta olan
alanlardan biridir.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ìekil 6: Karaciðer nakli öncesi verici (donör) incelemesi amacõyla 3B görüntüleme
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Bölütleme ileri seviye analizler için kullanõlmakta olan bir
çok görüntü iíleme tekniðinden yalnõzca biridir. Kolonoskopi ve beyin ameliyatlarõ gibi yaygõn olarak kullanõlan
farklõ uygulamarda, çok çeíitli bölütleme ve görüntüleme
teknikleri kullanõldõðõ gibi, farklõ görüntüleme cihazlarõnõn
ürettiði görüntülerin tümleíik analizini saðlayan füzyon ve
çakõítõrma yöntemleri de bulunmaktadõr.

Ar-Ge ve Ticari Ürün Olarak Tõbbi Görüntü ñíleme
Yazõ boyunca belirtilen teknik özellikleriyle ileri seviye tõbbi görüntü iíleme yazõlõmlarõ, özellikle radyologlarõn tanõ
ve analizlerde kullandõðõ en önemli araçtõr. Daha basit ve
temel iílevleri barõndõran yazõlõmlar ise PACS görüntüleyici olarak hastanelerin tüm kliniklerine sunulmaktadõr.
Yaygõn olarak kullanõlan çözümlerden biri de klinik görüntüleme yazõlõmlarõnõn Java appletler gibi araçlarla internet
tarayõcõ programlarõ üzerinden çalõímasõdõr. DICOM, IHE
ve HL7 gibi standardlarõn geliímesi ve kabul görmesiyle
birlikte görüntü iíleme yazõlõmlarõ ve tanõ iíistasyonlarõ
görüntüleme cihazõ (modalite) üreticilerinin tekelinden
çõkmõítõr.
Bu geliímelere raðmen, maalesef ulusal firmalarõmõzõn çoðunun görüntüleme yazõlõmlarõna bakõí açõsõ oldukça kõsõr
kalmaya devam etmektedir. Yakõn zamanda katõldõðõm ve
ñstanbul’da düzenlenen uluslarasõ tõp biliíimi konferansõnda
sohbet etme fõrsatõ bulduðum önde gelen bir ulusal firmanõn
üst düzey yetkilisi klinik görüntüleme yazõlõmlarõ konusundaki politikalarõnõ “tekerleði yeniden keífetmeye gerek yok”
olarak tanõmladõ. Firmalar tarafõndan kabul gören “hazõr
yapõlmõí ve uygun fiyatlõsõ var, alõp-satmak yerine neden
kendim geliítireyim?” politikasõ maalesef ülkemizde bu
alanda süren çalõímalarõ dar bir vizyona ve sõð ilerlemelere
hapsetmektedir.
Firmalar tarafõndan belirlenen al-sat politikasõnõn baílõca
iki sorunu bulunmaktadõr: ñlk olarak, klinik görüntüleme
yazõlõmlarõ ileri seviye ií istasyonlarõnõn taban programlarõnõ oluíturmaktadõr. Bu nedenle eðer temel bir görüntü
iíleme yazõlõmõnõz yoksa, ileri seviye ií istasyonu geliítirmeniz mümkün deðildir. Bu durum íartnamesinde artõk 3B
görüntülemeyi standart hale getirmií bir çok hastane için
firmalarõn yüksek bedellerle yabancõ yazõlõmlar almalarõna
neden olmaktadõr. Daha büyük kayõp ise üniversitelerimizce
bu alanlarda geliítirilen onlarca çalõímanõn, tümleítirilecek
bir yazõlõm olmamasõ nedeniye bilimsel yayõn olarak kalõp
ürüne dönüíememesidir. Halbuki, özellikle Amerika ve
Almanya’da tõbbi sayõsal görüntülerin, yeni görüntü iíleme
tekniklerinin geliítirilmesinde kullanõlabilmesi ve bu tekniklerin tõp uzmanlarõnõn kullanabileceði arayüzler haline
dönüítürülmesi için sürekli firma-üniversite iíbirliði sürdürülmektedir.
ñkinci neden ise giderek önem kazanan DICOM uzantõlarõnõn kullanõmõ ve uygulanmasõnda karíõlaíõlan zorluklardõr. DICOM uzantõlarõ, özellikle radyolojik ií akõíõndaki
verimliliði ve kaliteyi artõrmayõ hedeflenen ek standartlar
olarak tanõmlanabilir. DICOM uzantõlarõna bir örnek olarak DICOM Sunum Kipleri (DICOM Grayscale Softcopy
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Presentation States- GSPS) nesneleri gösterilebilir. GSPS
radyoloðun orjinal görüntüyü açmasõyla baílayan ve tanõ
sürecine kadar gerekli gördüðü görüntü iíleme adõmlarõnõ saklayan bir nesnedir. Bu iílemler ilgi alanõ seçimi,
süzgeçleme, etiketleme gibi her türlü tanõ adõmõnõ kapsamaktadõr. GSPS nesneleri ilgili görüntü ya da görüntülere iliíkilendirilerek DICOM uyumlu olarak saklanõr.
Böylelikle baíka herhangi bir uzman orjinal görüntüleri
açtõðõnda, tek bir tuíla radyoloðun tanõyõ koyduðu görüntü parametreleri ile görüntüleme yapabilir. GSPS desteði
giderek öem kazanmakta olduðu için DICOM komitesi bu
uzantõyõ N-boyutlu verilere geniíletmeyi hedeflemektedir.
Benzer íekilde, yapõlandõrõlmõí raporlama (structured reporting) radyoloji iíakõíõnõn önemli elemanlarõndan biri
olmaya adaydõr. Bu gibi uzantõlarõn görüntüleme yazõlõmõ
tarafõndan desteklenmesi yalnõzca teknik açõdan deðil,
bölgesel gereksinimlere uygun yapõlandõrmalar açõsõndan
da gereklidir. Yabancõ kaynaklõ yazõlõmlar kullanõldõðõnda
hastaneler istedikleri ufak deðiíiklikler ve önlemler için
bile çözümsüz kalmaktadõrlar.
Yakõn zamanda görüntü iíleme yazõlõmlarõ mobil cihazlar üzerinde de yaygõn olarak kullanõlmaya baílanacaktõr.
Yabancõ kaynaklõ yazõlõmlara olan baðõmlõlõk, teknolojinin
bu dönüí noktasõnda da müíteri konumunda kalmamõza
neden olacak gibi görünmektedir. Görüntüleme cihazõ
(BT, MR vb.) üretimi konusunda neredeyse tamamen
teknoloji dõíõ kalan ülkemizde sadece yazõlõm tabanlõ
ürünlerde bile dõía baðõmlõ kalmamõz üzücüdür. Olumlu
yönden bakõldõðõnda ise geleceði umut vaat eden ancak
sayõlarõ maalesef bir elin parmaklarõnõ geçmeyen ulusal
görüntüleme yazõlõmõ firmalarõmõz ve ürünlerimiz bulunmaktadõr.
Radyoloji kongrelerinin tõp biliíimi oturumlarõnda radyologlarõn ortak olarak belirttiði konulardan biri de multimedya
teknolojilerindeki geliímelerin tõp biliíimine aynõ ölçüde
yansõmamasõdõr. Örneðin patolojik bir görüntü parçasõ ile
PACS üzerinde arama yapabilme ve benzer karakteristiklere sahip görüntüleri kolay ve hõzlõ olarak çaðõrabilme
gibi özellikler hem akademik çalõímalarõ hem de iíakõíõ
ve verimi hõzlandõrarak kolaylaítõracaktõr. Aslõnda ulusal
akademik çalõímalarõmõz içerisinde dünya çapõnda derece
alacak kadar baíarõmõ yüksek teknolojiler bulunmaktadõr.
Ancak bunlarõn ürüne dönüíümü yine firma-üniversite
iíbirliði gerektirmektedir.
Bu yazõda belirtilmeyen ama çok önemli olan görüntü iíleme
alanlarõ da mevcuttur. Örneðin, görüntüleme cihazlarõndan
sayõsal görüntü eldesi ile sayõsal görüntülerin sõkõítõrõlarak
depolanmasõnda ve iletiminde önemli kazançlar saðlanmaktadõr. Tõbbi görüntü sõkõítõrma teknolojisindeki geliímeler önemli bir görüntü iíleme uygulamasõ olarak pek çok
akademik çalõíma ve ticari ürünün odak noktasõ olmaya
devam etmektedir. PACS aríivleme sistemlerinin verimli
kullanõmõnõ ve tele-radyoloji uygulamalarõnõn etkinliðini
önemli ölçüde etkileyen sõkõítõrma teknikleri N-boyutlu
sunuí durumlarõnõn devreye girmesiyle daha da önem
kazanacaktõr.
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