
Ad-Soyad.................................................................................... No.........................................  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ, GÖRÜNTÜ İŞLEME, FİNAL SINAVI, 30.05.2022 @Doğru şıkkın içini taşırmadan 

düzgünce karalayarak doldurunuz . Çözümleriniz kağıt üzerinde karalama şekinde bile olsa gözükmeli. Kağıtlarda gruplar vardır. Sayılar 

farklıdır.  @ Süre 60 dakikadır. Başarılar dilerim. @ İ.Çayıroğlu (Her soru çerçeve içindeki soru 8 puan toplam 13 soru var) 

@) Yanda verilen birinci resimde orijinal renkli resim 
verilmiştir (Kağıtlarda siyah-beyaz çıkacaktır ama resmin 
kendisi renklidir). Devamında ise üç tane renk kanalının Gri 
görüntüsü verilmiştir. Örneğin 1. Resim kırmızı kanal temsil 
ediyorsa üç renkte kırmızının değerleri ile gösterilmiştir. Buna 
göre a, b ve c,  hangi Renk kanallarının Gri görüntüsüdür? 
Boşluklara yazın. a)………………. b) ……………… c) …………………  

 
@) 98 MHz üzerinden yayın yapan bir radyo 
istasyonunun sinyallerinin her bir dalga 
boyu yaklaşık ne kadar uzunluktadır? ©) 100 
m ©)10 m  ©) 1 m ©) 3 m ©)3 cm ©)3 
mikron ©) 3 nanometre ©) 
(diğer………………..) @) Aşağıdaki elektro 
manyetik dalga boylarından hangisi insan 
sağlığı için en tehlikelidir? ©) 0.380 mikron 
©) 350 nanometre ©) 0,000760 mm ©)  760 
mm  ©) 0.00360 nanometre ©) (diğer 
………………….) @) 100x200 piksel 
boyutlarında ve 64 Renk derinliğine sahip 
tek kanallı bir resim hafızada ne kadar byte 
yer kaplar.  ©) 100 byte ©) 12.500 byte ©) 
640 byte ©) 20.000 byte ©) 100.000 byte 
©)640.000 byte ©) 15.000 byte ©) 
(diğer………………….) 

@) Yanda  verilen kodlar 
ile, Renkli bir resmi Gri 
resme çevirip, Negatifini 
aldırmak istiyoruz. 
Gizlenen iki satıra 
yazılacak ifadeleri 
boşluklara yazınız. ( 
int X = 
…………………………………………; 
int Y = 
…………………………………………; ) 
 
 

 

@)  

@) Aşağıdaki resimde verilen 4 tane resmin histogram eşlerini şu şekilde  
(Örn: A-4) boşluklara yazın  (…………..) (…………..) (…………..)(…………..) 

 @)  

@ 

 

@) Aşağıdaki çekirdek matris hangi işlemi yapar. Buna göre çıktı resmindeki ortadaki pikseli kaç hesaplar? 

 
@) Aşağıdaki Sobel Kenar bulma algoritmalarının çekirdek matrisleri 
verilmiştir. Buna göre Resim üzerindeki kenarın açısını kaç hesaplar 
bulunuz. 

 

@) Aşağıda (+)matrisi kullanarak resim içerisindeki beyaz bölgeleri tespit edin. Her 
bölgeyi algoritma ile numaralandırın. 

 
@) Yandaki 
resme (+) 
şablon ile siyah 
piksellere 
genişletme 
algoritmasını 
uygulayın. Yeni 
renkleri siyaha 
boyayın.   

@) Aşağıdaki Yapay Sinir Ağının çıktısı ne olur 

 

@) Bir Resim üzerinde verilen iki noktanın (x1,y1 ve x2,y2) koordinatları arasında kalan görüntüyü veren, bunun dışında kalan kısımları atan programı yazın. 
(Kağıdın arkasına yazın. Yukarıdaki verilen kodları örnek kod olarak kullanabilirsiniz). 

 



Ad-Soyad.................................................................................... No................................. ........  
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düzgünce karalayarak doldurunuz . Çözümleriniz kağıt üzerinde karalama şekinde bile olsa gözükmeli. Kağıtlarda gruplar vardır. Sayılar 

farklıdır.  @ Süre 60 dakikadır. Başarılar dilerim. @ İ.Çayıroğlu (Her soru çerçeve içindeki soru 8 puan toplam 13 soru var) 

@) Yanda verilen birinci resimde orijinal renkli resim 
verilmiştir (Kağıtlarda siyah-beyaz çıkacaktır ama resmin 
kendisi renklidir). Devamında ise üç tane renk kanalının Gri 
görüntüsü verilmiştir. Örneğin 1. Resim kırmızı kanal temsil 
ediyorsa üç renkte kırmızının değerleri ile gösterilmiştir. Buna 
göre a, b ve c,  hangi Renk kanallarının Gri görüntüsüdür? 
Boşluklara yazın. a) YEŞİL  b)  MAVİ c)  KIRMIZI  

 
@) 98 MHz üzerinden yayın yapan bir radyo 
istasyonunun sinyallerinin her bir dalga 
boyu yaklaşık ne kadar uzunluktadır? ©) 100 
m ©)10 m  ©) 1 m ©) 3 m ©)3 cm ©)3 
mikron ©) 3 nanometre ©) 
(diğer………………..) @) Aşağıdaki elektro 
manyetik dalga boylarından hangisi insan 
sağlığı için en tehlikelidir? ©) 0.380 mikron 
©) 350 nanometre ©) 0,000760 mm ©)  760 
mm  ©) 0.00360 nanometre ©) (diğer 
………………….) @) 100x200 piksel 
boyutlarında ve 64 Renk derinliğine sahip 
tek kanallı bir resim hafızada ne kadar byte 
yer kaplar.  ©) 100 byte ©) 12.500 byte ©) 
640 byte ©) 20.000 byte ©) 100.000 byte 
©)640.000 byte ©) 15.000 byte ©) 
(diğer………………….) 

@) Yanda  verilen kodlar 
ile, Renkli bir resmi Gri 
resme çevirip, Negatifini 
aldırmak istiyoruz. 
Gizlenen iki satıra 
yazılacak ifadeleri 
boşluklara yazınız. ( 
int X =  
(R + G + B)/3;  
int Y =  
255 - X; 
 ) 
 
(Diğer Gri ye 
dönüştürme formülleri 
de doğrudur)  

@)  

@) Aşağıdaki resimde verilen 4 tane resmin histogram eşlerini şu şekilde  

(Örn: A-4) boşluklara yazın  (A-1)     (B-2)    (C-3)    (D-4) 

 @)  

@ 

 

@) Aşağıdaki çekirdek matris hangi işlemi yapar. Buna göre çıktı resmindeki ortadaki pikseli kaç hesaplar? 

 
@) Aşağıdaki Sobel Kenar bulma algoritmalarının çekirdek matrisleri 
verilmiştir. Buna göre Resim üzerindeki kenarın açısını kaç hesaplar 
bulunuz. 

 

@) Aşağıda (+)matrisi kullanarak resim içerisindeki beyaz bölgeleri tespit edin. Her 
bölgeyi algoritma ile numaralandırın. 

 
@) Yandaki 
resme (+) 
şablon ile siyah 
piksellere 
genişletme 
algoritmasını 
uygulayın. Yeni 
renkleri siyaha 
boyayın.   

@) Aşağıdaki Yapay Sinir Ağının çıktısı ne olur 

 

@) Bir Resim üzerinde verilen iki noktanın (x1,y1 ve x2,y2) koordinatları arasında kalan görüntüyü veren, bunun dışında kalan kısımları atan programı yazın. 
(Kağıdın arkasına yazın. Yukarıdaki verilen kodları örnek kod olarak kullanabilirsiniz). 
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