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Soru kâğıdına
k
adınız, soyadınız ve numaranıız dışında başk
ka hiçbir şey yazmayınız.
y
Sorulaar eşit puanlıddır.
Ders notları
n
serbestttir.

Sorru 1:
:Ω
renkkli (color) birr imge olmak üzere, herhanngi bir imge işleme yaklaşşımının imgennin renk kanaallarının birbiirleriyle
etkkileşimi dikkatte alınmadan ilgili imgeninn her bir kanallına birbirindeen bağımsız (inndependent) oolarak uygulan
nması nasıl biir sorun
(prroblem) oluştuurabilir? Gerekkçelerinizi ilggili denklem (eequation) bağııntılarını da veererek detaylı bir şekilde yaazınız.
Sorru 2:
:Ω
renkkli bir imgeyi göstersin. Heerhangi bir nessnenin renkli bir imgeden giderilmesi
g
(oobject removaal) veya imgeddeki bir
böllgenin dolduruulması (regionn filling) işlem
mi kısmi diferransiyel denklemelere dayallı yalnızca içbboyama (inpaiinting) yöntem
mleriyle
yappılması ne giibi sorunlar ortaya
o
çıkarabbilir? Bu tür onarma (restoration) işlem
mleri için etkkili bir yaklaşşım (approachh) nasıl
gelliştirilebilir? Önerebileceğin
Ö
niz yöntemlerri denklem bağğıntılarını da vererek
v
detayllı bir şekilde aaçıklayınız.
Sorru 3:
:Ω
gri düüzeyli (graysccale) bir imgeeyi göstermekk üzere, Mum
mford-Shah böölütleme (segm
mentation) yö
öntemine bağllı enerji
fonnksiyonelin baasitleştirilmiş hali aşağıdakii gibi verilebillir:
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Yuukarıda verilenn denklemi dee dikkate alaraak ilgili bölütleeme yöntemin
ni kısaca açıkllayınız.
Sorru 4:
Kıssmi diferansiyyel denklemleere dayalı birr : Ω
grri düzeyli img
geyi düzenlem
mek (editing) için aşağıda verilen ısı deenklemi
(heeat equation) kullanıldığı
k
vaarsayılsın. Bu yöntemin sakkıncaları (draw
wbacks) neler olabilir? Kısaaca açıklayınızz.
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Yuukarıda verilenn ifade, bir kıllavuz vektör alanına
a
(guidedd vector field)) bağlı olarak aşağıdaki gibi yeniden ifad
de edilsin:
Γ, |
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Buurada kılavuz vektörü,
olarakk alınabilir. Bu
B durumda ilk verilen denklemle
d
karrşılaştırma yaapıldığında naasıl bir
iyilleştirme (impprovement) geerçekleştirilmiiş olabilir? Gerekli
G
gördüğ
ğünüz yerlerdde denklem çöözümlerini dee vererek detaaylı bir
şekkilde açıklamaa yapınız. İlgilli yöntemle im
mgenin düzenlenmesi işlem
mi aşağıda örneek bir şekille gösterilmiştir. Şekilde Γ, Γ imge
düzzenleme bölgeesinin sınırını (boundary) belirtmektedir.
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kil. Kaynak im
mge, hedef imgge, kılavuz vek
ktörü ve düzennlenmiş (editeed) sonuç img
gesi.
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