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1. (ÖK-1)  

I. İmgedeki piksel sayısı 

II. Piksel başına kullanılan bit sayısı 

III. Sensör boyutları  

 

Yukarıda verilenlerden hangileri bir imgenin uzamsal çözünürlüğünü (spatial resolution) etkiler? 

 

a) I          b) I, II          c) I, II, III          d) I, III 

 

 

2. (ÖK-1)  

I. Odak uzaklığı daha büyük bir lens kullanmak 

II. Daha büyük boyutlarda görüntüleme sensörü kullanmak 

III. Çalışma mesafesini artırmak 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri bir kameranın görüş alanını (field of view) artırır? 

 

a) I, II, III          b) I, II          c) II, III          d) II 

 

 

3. (ÖK-1) CCD boyutları 12 mm x 9 mm olan bir kamera ele alalım. Bu kameraya 16 mm lens takıldığını ve çalışma mesafesinin de 

400 mm olduğunu varsayarak aşağıda verilen sensör çözünürlüklerinden en az 0.5 mm çözünürlük sağlayacak olanlar içerisinden en 

düşük çözünürlüğe sahip olanı işaretleyiniz. 

 

a) 320x240          b) 640x480          c) 752x564     d) 1024x768 

 

 

4. (ÖK-2) Aşağıda solda verilen imgeden sağda verilen imgeyi elde etmek için verilen geometrik dönüşüm matrislerinden hangisi 

kullanılmalıdır? x-ekseninin dikey, y-eksenin de yatay eksen olduğunu varsayınız. 

 

          
 

a)            b)         
  

  

c)             d)  

 



5. (ÖK-2) 3x3 boyutlarında medyan filtre uygulanması sonrasında dikdörtgen içine alınmış 4 pikselden kaç tanesinin çıkış değeri 1 

olur? 

 

                                 
              

a) 1          b) 2          c) 3          d) 4 

 

 

6. (ÖK-2,6) Aşağıda solda verilen imgeden sağda verilen imgeyi elde etmek için verilen MATLAB komutlarından hangisi kullanılmış 

olabilir? 

 

             
 

a) edg = imfilter( double(imag), [1 1 1; 0 0 0; -1 -1 -1] )  > 50;      

b) edg = imfilter( double(imag), [-1 0 1; -1 0 1; -1 0 1] )  > 50; 

c) edg = abs( imfilter( double(imag), [-1 0 1; -1 0 1; -1 0 1] ) )  > 50; 

d) edg = abs( imfilter( double(imag), [1 1 1; 0 0 0; -1 -1 -1] ) )  > 50;            

 

 

7. (ÖK-2)  

I. Birinci dereceden türevin yerel maksimumları 

II. Birinci dereceden türevin yerel minimumları 

III. İkinci dereceden türevin sıfır geçiş noktaları 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri kenar bulmada kullanılır? 

 

a) I          b) I, II          c) I, II, III          d) I, III 

 

 

8. (ÖK-2) Aşağıda gri tonu bir imgeden bir kesit ve bir filtre verilmektedir. Verilen filtre imgeye uygulandığı zaman dikdörtgen içine 

alınan pikselin çıkış değeri ne olur? 

 

            
       İmgeden bir kesit               Filtre 

 

a) 0          b) 8          c) 9          d) -9 

 

 

9. (ÖK-2) Aşağıda verilen filtre bir imgeye uygulandığı taktirde ne tür bir etki yapar? 

 

 
 

a) İmgeyi keskinleştirir          b) İmgeyi bulandırır          c) Kenar görüntüsü elde edilir          d) Siyah beyaz görüntü elde edilir   



10. (ÖK-2) Histogramı aşağıda verilen bir imgeyi siyah beyaza çevirmek için uygulanabilecek eşik verilenlerden hangisi olabilir? 

 

 
 

a) 10          b) 90          c) 160          d) 220   

 

 

11. (ÖK-3) Aşağıda verilen noktalar K-means kümeleme algoritması ile iki kümeye ayrılması durumunda orijine yakın olan kümenin 

ağırlık merkezi ne olur? 

 

 
 

a) (2, 1)          b) (1, 2)          c) (1, 1)          d) (1, 1.5)   

 

 

12. (ÖK-3) Aşağıda verilen imgede kaç tane 8’li bağımlı bileşen (8 connected-component) vardır? 

 

 
  

 a) 7               b) 6               c) 4               d) 2  

 

 

13. (ÖK-3)  

I. Rho ve theta çözünürlükleri 

II. Uzamsal çözünürlük 

III. İmgenin kontrastı 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri Hough dönüşümündeki işlem yükünü etkiler? 

 

a) I          b) II          c) I, II          d) I, III, III 

 

 

14. (ÖK-3) Bölge büyütme (region growing) algoritmasında sızıntı (leakage) probleminin önüne geçmek için hangisi yapılmalıdır? 

 

a) Kullanılan eşik değerini büyütmek 

b) Kullanılan eşik değerini küçültmek 

c) Tohum (seed) noktasını değiştirmek 

d) Gaussian filtresi ile imgeyi yumuşatmak 

 

 



15. (ÖK-4) Aşağıda solda verilen imgeden sağda verilen imgeyi elde etmek için verilen işlemlerden hangisi yapılmış olabilir? 

İmgenin I, yapı elemanın da S olduğunu varsayınız. ( : Erozyon,  : Yayma, : Açma,  : Kapama) 

 

 
 

a) I – (I  S) (S 1x3 boyutlarında yatay yapı elemanı)   

b) I – (I  S) (S 3x1 boyutlarında dikey yapı elemanı) 

c) I – (I  S) (S 3x1 boyutlarında yatay yapı elemanı) 

d) I – (I  S) (S 3x1 boyutlarında dikey yapı elemanı) 

 

 

16. (ÖK-4) Aşağıda solda verilen imgeye sağda verilen yapı elemanı ile aşındırma (erosion) işlemi uygulandığında dikdörtgen içine 

alınmış alandaki piksellerden kaç tanesinin çıkış değeri 1 olur? 

 

                  
                                     İmge                                  Yapı Elemanı 

 

a) 4          b) 3          c) 2          d) 1  

 

 

17. (ÖK-4) Yukarıdaki imgeye aynı yapı elemanı ile yayma (dilation) işlemi uygulandığında dikdörtgen içine alınmış alandaki 

piksellerden kaç tanesinin çıkış değeri 1 olur?  

 

a) 6          b) 8          c) 10          d) 12  

 

 

18. (ÖK-4) Aşağıda solda verilen imgeden sağda verilen imgeyi elde etmek için verilen işlemlerden hangisi yapılmış olabilir? 

İmgenin I, yapı elemanın da S olduğunu varsayınız. ( : Erozyon,  : Yayma, : Açma,  : Kapama) 

 

           
a) I  S          b) I  S         c) I  S          d) I  S  

 

 

19. (ÖK-6) MATLAB programında imgeleri saklamak için hangi veri tipi kullanılır? 

 

a) double          b) uint8          c) integer        d) int8 

 

 

20. (ÖK-6) Aşağıda verilen MATLAB fonksiyonlarından hangisi Hough dönüşümünü hesaplamak için kullanılır? 

 

a) hough          b) houghlines          c) houghpeaks          d) houghtransform      


