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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin
Adı Dijital Görüntü İşleme

Dersin
İngilizce
Adı

Digital Image Processing

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 4 

Dersin
Amacı

Temel görüntü işleme teknikleri ve algoritmaları hakkında genel bilgilerin anlatılması,
uzaktan algılama görüntüleri için kullanılmakta olan tüm digital görüntü işleme
fonksiyonları ile yöntemlerinin anlatılması  

Dersin
Amacı
İngilizce

To describe general information about basic image processing techniques and
algorithms. To explain all digital image processing functions and methods used for
remote sensing images  

Dersin
İçeriği

Görüntü oluşturma, matematik modeller , konvolüsyon ve türleri, pixel bazlı
operasyonlar , uydu görüntüleri için aritmetik işlemler , görüntü zenginleştirme, görüntü
restorasyonu, görüntüleme modelleri, noise ve nokta saçılım fonksiyonu, uzaktan
algılanmış görüntülerde frekans bazlı görüntü işleme ve dönüşümler, örüntü tanıma ve
sınıflandırma

Dersin
İçeriği
İngilizce

Image creation, mathematical models, convolution and types, pixel based operations,
arithmetic operations for satellite images. Image enhancement, image restoration,
imaging models, noise and point spread function, frequency based image processing
and transformations in remote sensing images, pattern recognition and classification

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Temel digital görüntü işleme kavramlarını
bilir

Students know basic digital image processing
concepts

2 Digital görüntüler için temel aritmetik
işlemleri ve matematik modelleri bilir

Students know basic arithmetic operations and
mathematical models for digital images

3
Temel digital görüntü zenginleştirme
işlemlerine ait matematik modeller ve
piksel bazlı operasyonları bilir.

Students know mathematical models and pixel
based operations of basic digital image
enhancement processes.

4 Frekans-uzay bazlı görüntü işleme ve
dönüşümler ile konvolüsyon işlemlerini bilir

Students know convolution processes and
frequency-space based image processing and
image transformations

5
Digital görüntü işleme ile ilgili temel
algoritmaların uzaktan algılama alanındaki
uygulamalarını bilir

Students know the applications of the basic
algorithms related to digital image processing in
the field of remote sensing
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AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 3 0 42.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 3 0 42.00

Ara Sınav 1 6 0 6.00
Ödev 1 8 0 8.00

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 0 7.00
Total (Workload) 105

Total (Workload) / 25 4.20
Dersin AKTS Değeri 4

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Görüntü tanımı, çözünürlük ve digitalleştirme
(quantization), görüntü formatları, Renk uzayları,
dönüşümler, Matlab’da görüntü gösterimi, okuma,
yazma ve dönüştürme 

Image definition, resolution and quantization, image formats,
color spaces, transformations, image display in Matlab, reading,
writing and conversion 

2

Görüntü oluşturma, matematik modeller , konvolüsyon
ve türleri, Pixel bazlı operasyonlar (işlemler),
görüntüler için aritmetik işlemler (cebrik, logic,
eşikleme vb.) 

Mathematical models, convolution and types, pixel based
operations (operations), arithmetic operations for images
(algebra, logic, thresholding etc.) 

3 Görüntüler üzerinde nokta bazlı işlemler (logical, üssel
ve gama dönüşümleri) 

Point based operations on images (logical, exponential and
gamma transformations) 

4
Pixel dağılımları (histogramlar, eşikleme, kontrast
germe, histogram eşitleme, histogram eşleme ve
matematik teorileri) 

Pixel distributions (histograms, thresholding, contrast
stretching, histogram equalization, histogram mapping and
mathematical theories) 

5
Görüntü Zenginleştirme ( görüntü filtreleme ile
zenginleştirme, pixel komşulukları, doğrusal filtreleme
ve filtre çekirdekleri, doğrusal olmayan filtreleme) 

Image Enhancement (enhancement with image filtering, pixel
neighborhoods, linear filtering and filter cores, nonlinear
filtering) 

6

Noise giderme için filtreleme (ortalama,medyan, rank
ve Gaussian filreleme),- kenar belirleme (edge
detection) için filtreleme (süreksizlikler için türev
filtreler, birinci derece kenar belirleme, ikinci derece
kenar belirleme (Laplacian, LoG vb.) 

Filtering for noise reduction (mean, median, rank and Gaussian
filtering), filtering for edge detection (derivative filters for
discontinuities, first order edge detection, second order edge
detection (Laplacian, LoG etc.) 

7
Frekans bazlı görüntü işleme ve dönüşümler, Fourier
dönüşümleri, frekans-uzay filtreleme, konvolüsyon
teoremi 

Frequency-based image processing and transformations,
Fourier transforms, frequency-space filtering, convolution
theorem 

8 Arasınav Midterm exam 

9

Image restarosyonu, görüntüleme modelleri, noise ve
nokta saçılım fonksiyonu, filtreleme ile restorasyon,
görüntü restorasyonun matris formülasyonu, EKK
çözümü (standart-constrained) 

Image restoration, imaging models, noise and point scatter
function, restoration with filtering, matrix formulation of image
restoration, standard-constrained solution 

10
Geometri ve dönüşümler, şekil dönüşümleri ve homojen
koordinatlar, afin-projektif-nonlineer dönüşümler 

Geometry and transformations, shape transformations and
homogeneous coordinates, affine-projective-nonlinear
transformations 



11

Morfolojik işlemler, binary görüntüler, yapılandırma
elemanları ve komşuluklar, ayrıştırma (decomposition),
sınır çıkarımı, bağlantı bileşenlerin çıkarımı, morfolojik
inceltme, çatı oluşturma 

Morphological operations, binary images, configuration
elements and neighborhoods, decomposition, boundary
extraction, extraction of connection components, morphological
refinement, 

12 Görüntü Detayları (özellikler), bölge tanımlayıcısı
istatistikler, doku detayları, temel bileşenler analizi,  

Image Details (properties), region descriptor statistics, texture
details, principal component analysis, 

13

Görüntü bölütleme, bölütlemede kullanılan görüntü
özellikleri ve detayların kullanımı, parlaklık (yoğunluk)
eşikleme, ayırma-birleştirme algoritmaları, Canny
kenar belirleme algoritmaları, ilgi operatörleri,
bölütleme fonksiyonları 

Image segmentation, image properties used in segmentation and
use of details, brightness (intensity) thresholding,
separation-merge algorithms, Canny edge detection algorithms,
interest operators, segmentation functions 

14

Sınıflandırma, kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma,
doğrusal diskrimnant fonksiyonu, Bayesian
sınıflandırma, min. uzaklık ve Mahalanobis
sınıflandırma 

Classification, supervised and unsupervised classification,
linear discriminant function, Bayesian classification, min.
distance and Mahalanobis classification 

15 Fischer doğrusal diskrimnant analizi Fischer linear discriminant analysis 
16 Yarıyıl sonu sınavı Final exam 

DERSİN KAYNAKLARI
1- 1- Russ, John C. (1995) The Image Processing Handbook. 2nd edition. CRC Press, Baca Raton.
2- Jain, Anil K. (1989) Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice-Hall,New
Jersey.3-Digital Image Processing ,Rafael C. 1977 4-Principles of Digital Image Processing:
Advanced Methods, Wilhelm Burger, 2012 5-Introduction to Digital Image Processing with
MATLAB, Alasdair McAndrew , 2004 6-Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing
Perspective, John R. Jensen, 2015 7-Image Processing and GIS for Remote Sensing: Techniques
and Applications, 2nd Edition, Jian Guo Liu, Philippa J. Mason, 2016 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 60
Toplam 100


