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Soru kâğıdına
k
adınız, soyadınız ve numaranıız dışında başk
ka hiçbir şey yazmayınız.
y
Sınav süresi 120 daakikadır.

Sorru 1:
b
tannımlı gri düzeeyli bir (tıbbi) görüntü
,
,
, şeklinde ifade edilsiin. Burada, ay
ydınlık (illumiination)
Ω bölgesinde
,
∞ ve yansıtırlık (reflectance) değerleri ise 0
değğerleri 0
1 aralığındda olabilir. İlg
gili ifade gözz önüne
,
alınndığında, ayddınlık ve yansıtırlık fonksiyyonlarından hangisi görüntü
ü eşikleme (thhresholding) işleminde birr sorun oluştuurabilir?
Örnnek vererek kısaca
k
açıklayıınız. (20 p)
Sorru 2:
:Ω
gri düzeyli
d
bir (tııbbi) görüntüyyü göstersin. Görüntüdeki özgün pikseellerin 0 ile 2254 arasında değişen gri düzeyli
değğerlere sahip olduğu bilinm
mektedir. Görrüntüye daha sonradan ekleenmiş hastalaarın kimlik billgilerini içereen ve sadece 255
2 gri
düzzeyli değerlerre sahip olan küçük boyuttlu yazıların görüntüden silinmesi
s
(giderilmesi) istenmektedir. Bu
B işlem için sayısal
orttamda tamameen otomatik olarak
o
çalışaccak bir onarm
ma yöntemi geeliştirilecektir.. İlk önce, yaazı içeren bölg
geler için bir maske
görrüntüsü oluştuurulacak ve daha sonra bu
b maske görrüntüsüne bağ
ğlı olarak göörüntüdeki yazzılı bölgeler insan gözünüün fark
edeemeyeceği şeekilde dolduruulacaktır. İllgili maske görüntüsü
g
nassıl oluşturulaabilir? Yöntem
mde artıklı (redundant) dalgacık
d
dönnüşümünün teercih edilmesii ne gibi avanntaj ve dezavanntaj ortaya çık
karabilir? Dallgacık dönüşüümünden elde edilen ilgili görüntü
g
bileeşenleri ne tüür veriler (bilggiler) içerir? Hangi
H
bileşen((ler) görüntüd
deki kenarlarınn şiddetini (genliğini) verirr? Hangi bileşşen(ler)
görrüntünün graddyan vektörüünü verir? Grradyan vektörrünün dolduru
ulacak bölgellerde dikkate alınması, yö
öntemde ne gibi
g
bir
kollaylık sağlar? Ayrıca görünntünün hem dooku ve hem dee yapı bilgisi içermesi
i
durum
munda doldurrulacak bölgellerde ne gibi sorunlar
s
orttaya çıkabilir? İlgili denklem
m bağıntılarınnı da vererek önerebileceğin
ö
niz onarma yönntemini detayylı bir şekilde açıklayınız.
a
(335 p)
Sorru 3:
:Ω
renkli bir (tıbbi) göörüntüyü gösttersin. Görünttüdeki kenarlaar ve homojenn bölgeler, aşşağıdaki 2
yappı (geometri) matrisine
m
bağlı olarak elde edilebilir:
,
ı

matrisi,

Buu durumda,

⁄

∑
ı ı ,

yerel

buurada
ş

,

ı renkli görüntüsü
g
içinn aşağıdaki gibbi tanımlanır:

⁄

pozitif özddeğerler ve

birbirine dik
d özvektörlerr aşağıdaki gibbi ifade edilebbilir:
4

⁄

2
2

⁄

Rennkli görüntünnün

2 boyutunda

4
graddyan normu isee aşağıdaki gibbi elde edilebilir:

Özzdeğerler, eğerr varsa o nokttadaki kenar/kköşe bilgilerinnin şiddetini (genliğini) verrirken, homojeen bölgelerde hemen hemeen sıfıra
yakkın değere saahiptir. Özvekktörler ise, o noktadaki
n
yönn bilgisini veerir. Bu bilgilere bağlı olarrak renkli görrüntülerdeki toplanır
t
Gaauss gürültüsüü nasıl gideriilebilir (azaltıılabilir)? Bunnun için bir algoritma
a
gelliştiriniz. Ayrrıca yukarıdak
ki verilen baağıntılar
ışığğında, özgün görüntünün
g
dookusu ve yapıısı hakkında bir bilgi elde ed
debilir mi? Kıısaca açıklayınnız. (25 p)
Sorru 4:
Giff , jpg (jpeg) ve bmp uzanttılı dosya biçimlerinin detayylı bir şekildee karşılaştırmaasını yapınız. ((20 p)
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