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SAYISAL 
GÖRÜNTÜ 
TEMELLERİ

• Görüntü Oluşum Modeli

• Görüntü Örnekleme ve Kuantalama

• Uzamsal ve Parlaklık Çözünürlüğü

• Görüntü Aradeğerlemesi

• Pikseller Arasındaki Temel Bazı İlişkiler

• Geometrik Uzamsal Dönüşümler ve Görüntü 
Hızalama



Görüntü 
Oluşum 
Modeli

▪ Görüntüler iki boyutlu fonksiyon olarak f(x,y) şeklinde temsil edilir.

▪ f(x,y) fonksiyonu, görüntülenen nesne üzerine düşen kaynak aydınlatma

miktarı ve nesneden yansıyan aydınlatma miktarı tarafından belirlenir. Bu iki

bileşen sırasıyla AYDINLATMA ve YANSIMA bileşenleri olarak adandırılır

ve sırasıyla i(x,y) ve r(x,y) ile gösterilir. O halde,

f(x,y) = i(x,y)r(x,y)

0 < i(x,y) < ∞

0 < r(x,y) < 1

▪ Aydınlatma ve yansıma bileşenlerinin tipik değerleri 

Aydınlatma: metrekareye 90000 lm (hava açık), 10000 lm (hava kapalı)

Yansıma: 0.01 (siyah kadife), 0.65 (çelik), 0.93 (kar)



▪ Görüntüler iki boyutlu fonksiyon olarak f(x,y) şeklinde temsil edilir.

▪ f(x,y) fonksiyonu, görüntülenen nesne üzerine düşen  kaynak aydınlatma   miktarı ve 

nesneden yansıyan aydınlatma miktarı tarafından belirlenir. Bu iki bileşen sırasıyla  

AYDINLATMA ve YANSIMA bileşenleri olarak adandırılır ve sırasıyla i(x,y) ve r(x,y) ile 

gösterilir. O halde,

f(x,y) = i(x,y)r(x,y)

0 < i(x,y) < ∞

0 < r(x,y) < 1







Görüntü 
Örnekleme ve 

Kuantalama

• Görüntü örnekleme ve kuantalamadaki temel
amaç, algılayıcıların (sensör) çıkışında elde edilen
sürekli-zaman gerilim şeklindeki ışık enerjisini
sayısal bir görüntüye dönüştürmektir. f(x,y)
sürekli-zaman işaretinin sayısallaştırılması için
hem bağımsız değişkenleri (ya da koordinatları) 
hem de fonksiyonun aldığı değerler (ya da 
genlikleri) örneklenmelidir. 

• Koordinat değerlerinin örneklenmesi kısaca
ÖRNEKLEME,

• genliklerin örneklenmesi ise KUANTALAMA
olarak adlandırılır.



Görüntü Örnekleme ve Kuantalama









Sayısal Görüntülerin
Temsil Edilmesi

• f(s,t) ile gösterilen sürekli görüntünün örneklendikten
sonra M satır ve N sütündan oluşan sayısal bir f(x,y)
görüntüsüne dönüştüğünü varsayalım. Notasyon kolaylığı
için x ve y koordinatları için tamsayılar kullanırız (x = 
0,1,...,M, y = 0,1,...,N). Görüntünün herhangi bir (x,y) 
koordinatındaki değeri f(x,y) ile gösterilir. Görüntünün
koordinatları UZAMSAL DEĞİŞKENLER veya UZAMSAL 
KOORDİNATLAR, uzamsal koordinatları ile tanımlanan gerçek
düzlem parçası da UZAMSAL BÖLGE veya PİKSEL UZAYI 
olarak adlandırlır. Sayısal bir görüntü

• İki boyutlu bir yüzey şeklinde çizilebilir

• Parlaklılık dizisi olarak gösterilebilir

• İki boyutlu bir sayı dizisi biçiminde temsil edilebilir.



▪ Bir görüntü sayısallaştırılıken görüntünün boyutlarının ne olacağına (M ve N) ve kaç

adet genlik seviyesine izin verileceğine (L) karar verilmelidir. Pozitif olmaları

dışında M ve N üzerinde kısıtlama yoktur. L ise işlemcilerin cebirsel işlemleri ikili

tabanda yapmasından dolayı ikinin katları olarak

L = 2k

şeklinde seçilir. Genlik seviyelerinin [0, L-1] aralığında tamsayı olduğu varsayılır.

▪ Bir görüntünün DİNAMİK ARALIĞI ölçülebilen en büyük parlaklığın algılanabilen

en küçük parlaklığa oranıdır.

▪ Bir görüntüdeki en büyük ve en küçük parlaklık seviyeleri arasındaki fark

KONTRAST olarak adlandırılır.

▪ Sayısal bir görüntüyü temsil etmek için gerekli bit sayısı b

b= M x N x k

formülü ile hesaplanır. M = N için formül b = N2k olur. Aşağıda N ve k nın çeşitli

değerleri için b nin aldığı değerler verilmiştir.

Sayısal Görüntülerin Temsil Edilmesi (Devam)



Sayısal Görüntülerin Temsil Edilmesi (Devam)



Uzamsal ve Parlaklık Çözünürlüğü

Görüntü ya da uzamsal çözünürlüğü, birim mesafede ayırtedilebilen çizgi çifti

sayısıdır. Uzamsal çözünürlük için en sık kullanılan ölçüt birim mesafedeki

nokta sayısıdır. Birim mesafe inç olarak alınırsa çözünürlük inç başına nokta

sayısı (dpi) olur. Görüntünün boyutunun verilmesi (M ve N) çözünürlük için

yeterli değildir. Görüntünün mesafe çizinden boyutları da belirtilmelidir.

Parlaklık çözünürlüğü, parlaklık seviyesinde ayırtedilebilen en küçük

değişimdir. Parlaklık çözünürlüğü 8, 16, 32 gibi ikinin katları sayılarla temsil

edilir. Örneğin, 256 adet parlaklık seviyeli bir görüntü, 8 bit parlaklık

çözünürlüğüne sahiptir.



Uzamsal Çözünürlüğün Görüntü Üzerindeki Etkisi

Soldan sağa, yukarıdan aşağıya çözünürlükler (dpi): 1250, 300, 150, 72.



Uzamsal Çözünürlüğün Görüntü Üzerindeki Etkisi



Parlaklık Çözünürlüğünün Görüntü Üzerindeki Etkisi

452 x 374 boyutlarındaki bir görüntünün çeşitli parlaklık çözünürlüklerindeki görünümü. 

Soldan sağa, yukarıdan aşağıya L= 256, 128, 64, 32.



Parlaklık Çözünürlüğünün Görüntü Üzerindeki Etkisi (Devam) 

452 x 374 boyutlarındaki bir görüntünün çeşitli parlaklık çözünürlüklerindeki görünümü. 

Soldan sağa, yukarıdan aşağıya L= 16, 8, 4, 2.



Parlaklık Çözünürlüğünün Görüntü Üzerindeki Etkisi (Devam) 



N ve k bağımsız olarak değiştirilebileceği gibi birlikte de değiştirilebilir. Huang öznel testler kullanarak az,

orta seviyede ve hızlı değişimler içeren görüntüler için N ve k’nın birlikte etkisini göstermek için eşkalite

eğrileri kavramını geliştirmiştir. Eş kalite eğrisi üzerindeki tüm noktalar aynı kaliteye sahiptir.



Görüntü Aradeğerleme

Aradeğerleme, verinin bilinen değerlerinden yararlanarak bilinmeyen noktalardaki

değerlerini kestirmektir. 500 x 500 boyutlarındaki bir görüntünün 1.5 kat büyütülerek

750 x 750 boyutuna çıkartılmasını göz önüne alalım. Orijinal görüntü ile aynı piksel

aralığına sahip 750 x 750 boyutlarında bir görüntü oluşturur ve daha sonra bu

görüntüyü orijinal görüntünün boyutuna düşürürüz. Boyut düşürüldüğünde piksel

aralığı da küçülecektir. Dolayısıyla yeni oluşan piksel konumlarındaki parlaklık

seviyelerinin belirlenmesi gereklidir. Bu işlem için

▪ En yakın komşuluk aradeğerlemesi

▪ Çift doğrusal aradeğerleme

▪ Çift kübik aradeğerleme 

gibi yöntemler vardır.



En yakın komşuluk aradeğerlemesinde bir pikselin parlaklığını  orijinal görüntü 

piksellerinden kendisine yakın olan pikselin parlaklığı belirler

Çift doğrusal aradeğerleme:

(x,y) parlaklık değerinin belirleneceği koordinat olsun. Parlaklık

v(x,y) = ax+by+cxy+d

ilişkisinden hesaplanır. Katsayıları belirlemek için pikselin en yakın dört komşusu 

kullanılır.

Çift kübik aradeğerleme:

(x,y) koordinatlarındaki parlaklık değeri v(x,y)
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ilişkisinden hesaplanır. Katsayıları belirlemek için pikselin en yakın 16 

komşusu kullanılır.



Aradeğerleme sonuçları

Üst sıra sırasıyla : en yakın komşuluk, çift doğrusal ve çift kübik ( 72 dpi)

Alt sıra sırasıyla : en yakın komşuluk, çift doğrusal ve çift kübik ( 150 dpi)











Pikseller Arasındaki Bazı Temel İlişkiler 

►Komşuluk 
►Bitişiklik 
►Bağlanırlık
►Yollar 
►Bölgeler ve Sınırlar 





PiksellerArasındaki Temel Bazı İlişkiler

(x,y) koordinatlarındaki bir p pikselinin yatay ve dikey yöndeki dört komşusu N4(p),

diyagonal yöndeki dört komşusu ND(p), sekiz komşunun tamamı ise N8(p) ile

gösterilsin. V, bitişikliği tanımlada kullanılan grilik seviyesi değerleri kümesi olsun. 3

tür bitişiklik vardır:

(a) 4-bitişiklik: V kümesinden değer alan iki piksel p ve q, q pikseli N4(p) kümesinin

bir elemanı ise 4-bitişiktir.

(b) 8-bitişiklik: V kümesinden değer alan iki piksel p ve q, q pikseli N8(p) kümesinin

bir elemanı ise 4-bitişiktir.

(c) m-bitişiklik: V kümesinden değer alan iki piksel p ve q, aşağıdaki iki koşuldan

birinin sağlanması durumunda m-bitişiktir.

(i) q pikseli N4(p) kümesinin bir elemanıysa veya

(ii) q pikseli ND(p) kümesinin bir elemanı ve N4(p) ile N4(q) kümelerinin

kesişiminin V kümesinden değer alan bir elemanı yoksa



(a) 3 x 3 boyutunda bir görüntü parçası

(b) 8-bitişik pikseller (belirsizliğe dikkat ediniz)

(c) m-bitişiklik

PiksellerArasındaki Temel Bazı İlişkiler



Tanım: (x0,y0) = (x,y), (xn,yn) = (s,t) ve (xi,yi) ile (xi-1,yi-1) pikselleri bitişik

olmak üzere, (x,y) koordinatlarındaki bir p pikselinden (s,t)

koordinatlarındaki bir q pikseline olan sayısal bir yol (veya eğri)

(x0,y0), (x1,y1), …,(xn,yn)

koordinatlarına sahip bir piksel dizisidir.

Yorumlar:

• n yolun uzunluğudur.

• Bitişikliğin türüne göre 4-, 8- veya m-yol tanımlamak mümkündür.

PiksellerArasındaki Temel Bazı İlişkiler







Tanım: S , bir görüntüdeki bir alt küme olsun. S içindeki iki piksel p ve q, bu iki

piksel arasında tümü S içindeki piksellerden oluşan bir yol varsa

BAĞLANTILIDIR. S içindeki herhangi bir piksel p için, S içinde kendisine

bağlantılı olan pikseller kümesine S’nin BAĞLANTILI BİR BİLEŞENİ denir.

Sadece bir bağlantılı bileşeni varsa, S kümesine BAĞLANTILI KÜME denir.

Tanım: R, bir görüntüdeki bir alt küme olsun. R bağlantılı bir küme ise R’ye

görüntünün bir BÖLGESİ denir. İki bölgenin birleşimi bağlantılı bir küme

oluşturuyorsa bu bölgeler BİTİŞİKTİR (tanımımızın anlamlı olabilmesi için

bitişikliğin türü belirtilmelidir.)

Tanım: Bir R bölgesinin sınırı, R’nin tümleyenindeki piksellere bitişik pikseller

kümesidir.

PiksellerArasındaki Temel Bazı İlişkiler



Aşağıdaki piksel yerleşiminde, iki bölge (1’ler) bitişikmidir?

PiksellerArasındaki Temel Bazı İlişkiler



Geometrik Uzamsal Dönüşümler ve Görüntü Hizalama

Geometrik dönüşümler, bir görüntüde pikseller arasındaki uzamsal ilişkileri değiştirir. Geometrik

bir dönüşüm temel iki işlemden oluşur: (1) koordinatların uzamsal dönüşümü, (2) uzamsal

dönüştürülmüş piksellere grilik seviyesi atayan aradeğerleme.

(v,w) orijinal görüntüdeki, (x,y) dönüştürülmüş görüntüdeki piksel koordinatları olmak üzere,

koordinat dönüşümü (x,y) = T{(v,w)} şeklinde ifade edilebilir. En sık kullanılan koordinat

dönüşümlerinden biri İLGİN (affine) dönüşüm olup bir görüntünün ölçeklenmesine,

döndürülmesine, ötelenmesine ve bir yönde gerilmesine imkan verir. Dönüşümün genel ifadesi

aşağıda verilmiştir. T matrisinin elemanlarının değerleri, dönüşümün görüntü üzerinde nasıl bir etki

yapacağını belirler.
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Geometrik Uzamsal Dönüşümler ve Görüntü Hizalama



Geometrik Uzamsal Dönüşümler ve Görüntü Hizalama

Koordinat dönüşümünü İLERİ ve GERİ dönüşüm olarak adlandırılan iki yöntemden birisi kullanılarak

gerçekleştirilebilir. İleri dönüşümde orijinal görüntünün pikselleri tek tek taranır ve T matrisi

kullanılarak dönüştürülmüş görüntünün koordinatları belirlenir. Bu yaklaşımın iki sakıncası vardır.

Orijinal görüntüde birden fazla piksel dönüştürülmüş görüntüde aynı piksele dönüşebilir. Ayrıca,

dönüşüm sonucunda pazı pikseller izin verilen aralığın dışına taşabilir.

Geri dönüşüm yönteminde ise dönüştürülmüş görüntüdeki pikseller tek tek taranır ve T matrisinin tersi

kullanılarak orijinal görüntüde karşılık gelen pikseller belirlenir. Profesyonel yazılımlarda (MATLAB

vb) geri dönüşüm ercih edilmektedir.

Koordinat dönüşümden sonra orijinal görüntüdeki pikseller yeni konumlarına taşınır. İşlemi

tamamlamak için yeni oluşan piksel koordinatlarındaki grilik seviyelerini belirlemeliyiz. Bu işleme

aradeğerleme aracılığıyla yapılır. Bu amaçla, önceden tartışılan en yakın komşu, çift doğrusal ve çift

kübik aradeğerleme yöntemlerinden birisi kullanılabilir. Aşağıda bir örnek verilmiştir.



Geometrik Uzamsal Dönüşümler ve Görüntü Hizalama

(a) 300 dpi çözünürlükte orijinal görüntü

(b) 21 derece döndürülmüş görüntü (en yakın komşu aradeğerleme)

(c) 21 derece döndürülmüş görüntü (çift doğrusal aradeğerlemesi)

(d) 21 derece döndürülmüş görüntü (çift kübik aradeğerleme)



Geometrik Uzamsal Dönüşümler ve Görüntü Hizalama

Görüntü HİZALAMA, bir sahnenin birden fazla görüntüsünü hizalamak için

kullanılan bir yöntemdir. Önceki tartışmada koordinat dönüşümde kullanılan T

matrisinin bilindiği varsayılmaktaydı. Görüntü hizalamada, orijinal ve

dönüştürülmüş görüntüler mevcut olup amaç dönüşümde kullanılan T matrisini

kestirmektir.

Bu amaçla, iki görüntüde kontrol noktaları seçilir. Örneğin, iki görüntüde 4 adet

kontrol noktasını bir şekilde belirlediğimizi varsayalım. İki görüntü arasındaki

dönüşümün çift doğrusal olduğu varsayılırsa , koordinatlar arasındaki ilişki

aşağıdaki gibi yazılabilir:

Bu denklemler dört kontrol noktası için yazıldığında sekiz bilinmeyenli sekiz

denklemden oluşan bir denklem kümesi elde edilir. Denklem takımının çözümü

dönüşümün ne olduğunu verir. Aşağıda bir örnek verilmiştir.
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Geometrik Uzamsal Dönüşümler ve Görüntü Hizalama

(a) Referans görüntü

(b) Hizalanacak bozuk görüntü (kontrol noktaları küçük beyaz kareler)

(c) Hizalanmış görüntü (kenarlarda hatalar var!)

(d) Hizalama hatası görüntüsü


