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ÖZET 

Bu makalede, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), sayısal fotogrametri, sayısal görüntü işleme (Digital 
image Proccessing = DİP), raster-vektör çevrimi vb. gibi mesleğimizle ilgili konularda büyük önem 
taşıyan raster görüntülerin veri yapısı hakkında temel bilgiler; raster verilerin bilgisayarda nasıl 
görüntülendiği ve nasıl işlendiği anlatılmış, anlatılanlar C programlama dilinde yazılan program 
örnekleriyle uygulanmış ve program çıktıları ile program algoritmaları verilmiştir. Ayrıca, 
donanımdan bağımsız raster dosya yapılarına da değinilmiş ve RLE kodlu BMP dosyalarını açıp ve 
görüntüleyen C programı yazılmıştır. 

GİRİŞ 

Raster görüntüler; slayt, diyapozitif, fo-
toğraf, şema, harita, grafik gibi bilgi 
taşıyan belgelerin yada radar, algılayıcı 
gibi cihazların ürettiği sinyallerin 
sayısallaştınlmasıyla, dijital fotoğraf 
veya video kameralarından doğrudan 
sayısal görüntünün alınmasıyla elde 
edilirler. Sayısal görüntüler, ikili(binary) 
sayılar matrisi şeklinde bilgisayarın 
belleğinde depolanır. Depolanan sayısal 
veriler, çeşitli uygulamalar için işle-
nebilir ve yüksek ayırma duyarlıklı TV 
veya bilgisayar monitöründe gösterile-
bilir. 

Raster görüntüler, geniş uygulama 
alanlarında kullanıhr:(GANGAL, 1997) 

• uydular ve diğer uzay araçları ile 
uzaktan algılama, 

• coğrafi bilgi sistemlerinde konumsal 
analizler, 

• ticari uygulamalar için görüntü 
iletimi ve depolanması, 

 

• tıbbi işlemler, 
• radar, sonar, akustik stüdyo amaçlı 

görüntü işleme, 

• robotik ve endüstriyel parçaların 
otomatik muayenesi, 

• sayısal fotogrametride, 
• sayısal harita yapımında kartografik 

sembollerin algılanması, vektöre 
dönüştürme, genelleştirme, vb. 
işlerde, 

ve daha akla gelebilecek birçok yerde 
raster görüntülerden yararlanılır. Yuka-
rıda sayılan uygulamaların gerçekleş-
tirilebilmesi için raster görüntüler farklı 
işlemlere tabi tutulurlar. Bu işlemlerin 
hepsine genel olarak sayısal görüntü 
işleme (digital image processing) adı 
verilir. Görüntü işleme uygulamaları da 
çok çeşitlidir. Bu uygulamalara birkaç 
örnek olarak; 

• görüntü iyileştirme (image 
enhancement), 

  



 

 

• görüntü süzgeçleme ve onarma 
(image fıltering and restoration), 

• görüntü sıkıştırma (image 
compression), 

gibi uygulamalar verilebilir. 

Yukarıda sayılan işlemler de birçok 
dallara ayrılmaktadır. Bunlardan başka, 
görüntüdeki cisimlerin algılanması (pat-
tern recognition), görüntüdeki cisimle-
rin özelliklerinin çıkarılması (feature 
extraction), görüntüdeki cisimlerin sınır-
larının belirlenmesi (line tracing, 
boundary detection) vb. gibi daha birçok 
görüntü işleme uygulaması vardır. 

Buraya kadar sayılan bütün bu görüntü 
işleme uygulamalarının yapılabilmesi 
için en başta raster görüntülerin yapısının 
çok iyi bilinmesi gerekir. Bu makalede, 
bu tür uygulamalara altlık olması için 
raster verilerin genel yapıları anlatılmış 
ve görüntülerin bilgisayarda nasıl 
görüntüleneceği örnek C program-larıyla 
anlatılmıştır. Burada anlatılan bilgilerle, 
görüntü işleme amaçlı prog-ramlar 
yazılabilir. CAD uygulamala-rında ekran 
görüntüleri farklı  amaçlar için 
kullanılmak üzere programlarla 
işlenebilir. 

Yukarıda da söylendiği gibi raster 
görüntüler, bilgisayara tarayıcılar, doğ-
rudan dijital formatta resim çekebilen 
dijital kameralar vb. yöntemlerin kulla-
nılmasıyla aktarılırlar. Görüntünün di-
jital hale getirilmesine görüntünün sa-
yısallaştırılması adı verilir. Sayısallaş-
tırılan görüntüler, bir bilgisayar yazılımı 
ile yorumlanarak monitörde görüntüle-
nir. Sayısallaştırma işlemi, görüntüyü 
oluşturan renklerin ikili sayılar şeklinde 
kodlanmasıyla yapılır. Renk kodlan, gö-
rüntünün ekranda gösterildiği alandaki 
piksellerin rengine (parlaklık değerine) 
karşılık gelir. Hangi kodun, hangi renge 
karşılık   geldiği   ve   ekrandaki   hangi 

piksele ait olduğu, yazılım tarafından 
çözülerek görüntülenir. Görüntüleme iş-
lemi, bilgisayarın çalışma prensipleriyle 
doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden önce 
görüntü terminalleri ve grafik adap-
törleri ile ilgili bilgiler verilecektir. Daha 
sonra da raster görüntülerin nasıl 
işlendiği C programlama dilinde yazılan 
örnek programlarla anlatılacaktır. 

GÖRÜNTÜ TERMİNALLERİ 

Bilgisayarda verilerin görüntülenmesi 
için CRT (Cathode Ray Tube) adı 
verilen katod ışmlı tüp ilkesiyle çalışan 
monitörler kullanılır. Bu monitörler, 
CRT içindeki bir elektron ışınının 
sapmasının kontrol edilmesi esasıyla 
çalışır. Elektronların sapmasını kontrol 
etmek için de bilgisayar kullanılır. 

Bu CRT'nin basitleştirilmiş şekli aşağıda 
görülmektedir, (ERDUN, 1993). 

Ekran, fosfor kaplıdır ve elektron ekrana 
çarptığında, çarptığı yerdeki fosforun 
aydınlanmasına neden olur. Aynı 
şekilde, birden çok elektron demetinin 
ekrana çarptığı düşünülürse, bu anda 
ortaya çıkan aydınlık, ekranda bir şeklin 
oluşmasını sağlar. Elektronlar, ekranda 
belirli bir görüntüyü oluşturacak şekilde 
saptırılırsa, görüntülenmesi istenen re-
simler gerçeğine uygun şekilde ekranda 
görülürler. Eletronların ekranın neresine 
çarpacağı ise, iki çift saptırma levhası 
aracılığıyla   kontrol   edilir.   Ekrandaki 
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görüntü, sayısal-analog dönüştürücüler 
(Digital to Analog Converter=DAC), 
aracılığıyla x- ve y- yönündeki saptırma 
plakalarında gerilimlere dönüştürülür. 
Bu gerilimler ışının yönünü belirler. 
Gerilimler sabit bir oranda değişirse, ışın 
ekranda düz bir doğru boyunca yol alır. 
Bir insan gözünün ekrandaki bir cismi 
sürekli olarak görebilmesi için bu şekli 
oluşturan ışınların saniyede en az 50 kez 
aynı yolu izleyip ekranı aydın-latması 
gerekir, (ERDUN, 1993). 

Bilgisayarlarda görüntüleme donanımı, 
görüntü belleğindeki metin yada grafik 
bilgilerinin monitörde görüntülenmesini 
sağlayan bir sistemdir. Ekranda görün-
tülenecek bilgilerin dijital kodları, gö-
rüntü belleği (video buffer yada frame 
buffer) adı verilen ve bilgisayarın RAM 
belleğinde bulunan bir bellek bloğunda 
bulunur. Bir bilgisayar programıyla, 
RAM bellekteki bilgi kodlarına nasıl 
ulaşılıyorsa, aynı yöntemlerle görüntü 
belleğindeki görüntü bilgilerine de 
ulaşılabilir. Bu sayede de, görüntü 
bilgileriyle görüntünün işlenmesi bir 
bilgisayar programıyla yapılabilmekte-
dir. 

Görüntüleme sistemi, görüntü belle-
ğindeki tüm veriyi okuyarak ekranda 
görüntüler. Bu işlemi sürekli olarak ve 
tekrar tekrar yaparak ekrandaki görün-
tüyü tazeler (refresh). Görüntü belle-
ğindeki her bit veya bit grubu, ekranda 
belli bir noktanın (pikselin) rengini ve 
parlaklığını belirtir. Bir programla 
görüntü belleğinin içeriği değiştirildiği 
zaman, ekrandaki görüntü de derhal 
değişecektir. 

Çoğu görüntüleme sistemleri, bir 
ekranlık bilgi için gerekli olan bellekten 
daha fazlasını tutabilen büyük kapasiteli 
görüntü belleğine sahiptir. Bu belleğin 
hepsi aynı anda görüntülenemez. Bunun 

yerine, görüntü sayfası adı verilen par-
çalara ayrılarak, her görüntü sayfası ayrı 
görüntülenir. Görüntü sayfalanılın ayrı 
ayrı görüntülenmesi sayesinde de hare-
ketli resimler oluşturmak yada üç bo-
yutlu görüntüler elde etmek mümkün 
olur. Program yardımıyla, bütün görüntü 
sayfalarına ulaşılabilir ve istenen deği-
şiklikler yapılabilir. Herhangi bir anda 
herhangi bir sayfa ekranda görüntüle-
nebilir. 

Görüntüyü oluşturmak için görüntü 
kontrol birimi, görüntü belleğinden 
verileri okur, aynı anda da ekran sürekli 
olarak elektronlarla taranır. Görüntü 
kontrolcüsü, pikselleri renkli olarak 
aydınlatabilmek için pikselin renk 
koduna karşılık gelen binary kodu 
bellekten alır. Bu değer renk harita-
sından aranarak buna karşılık gelen 
kırmızı, yeşil, mavi (Red, Green, Blue = 
RGB) değerleri okunur. Böylece pikselin 
hangi renkte aydınlatılacağı belirlenmiş 
olur. (SPROULLvd.,1989). 

GRAFİK ADAPTÖRLERİ 

Bilgisayarda grafik çizimlerin yapılabil-
mesi için grafik sistemini oluşturan 
grafik adaptörünün sistemde kurulu ol-
ması gerekir. Grafik adatörü, grafik kar-
tı veya grafik sürücüsü olarak da ad-
landırılır. Grafik adaptörü (kartı), gö-
rüntüyü oluşturan ikili kodların ek-randa 
bir piksele karşılık gelecek şe-kilde 
görüntülenmesini sağlayan gö-rüntü 
donanımı parçalarındandır. Renkli ve 
mono olmak üzere iki grup grafik 
adaptörü vardır. Artık günümüzde, mo-
no grafik adaptörleri görüntü işleme uy-
gulamalarında kullanılmamaktadır. 

Grafik adaptörü, CRT kontrolcüsü, 
yardımcı bellekler ve işlemciler içeren 
elektronik devrelerden oluşmuştur. 
Farklı üreticilerin ürettiği grafik adap- 
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törleri farklı özelliklere sahip oldukla-
rından, bunların bilgisayarda kullanı-
labilmesi için özelliklerini sisteme ta-
nıtan ve sisteme uyumlu hale getiren 
özel programlara ihtiyaç duyulur. Bu 
programlar, üretici firmalar tarafından 
hazırlanarak, adaptörle birlikte satılırlar. 
Bir görüntü işleme programı yada grafik 
verilerle ilgili başka programların ya-
zılması sırasında, sistemde var olan 
grafik adaptörünün program içerisinde 
tanımlanması ve kullanılacak özellikle- 

yapıldığı grafik ekranın çözünürlüğü, 
kullanılabilecek renk sayısı (renk palet-
lerinin boyutu), ve kullanılabilecek gö-
rüntü belleği sayfalarının sayısı gibi 
özelliklerini belirler. Görüntünün kali-
tesi için grafik adaptörünün daha çok 
piksel içermesi gerekir. Görüntü kali-
tesini etkileyen bir diğer faktör de kulla-
nılabilecek renk sayısıdır. Daha fazla 
renk daha kaliteli görüntü demektir. 
Animasyon işlemleri için kullanılacak 
grafik adaptörünün birden fazla görüntü 

 
(*), Ç Programlama dilinde verilen Borland Grafik Paketi tarafından desteklenmezler. Bu gibi desteklenmeyen adaptörleri 
programda kullanabilmek için adaptörün interrupt fonksiyonları kullanılmalıdır. Bunun yerine, eğer üretici firma, Borland Grafik 
Paketini destekleyen yazılım oluşturmuşsa, bu yazılım ile de adaptör, diğer desteklenen adaptörler gibi aynı yöntemlerle 
kullanılabilir. 
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RENKLERİN OLUŞTURULMASI 

Renk, kullanıcıya bilgi taşıyan çok etkili 
bir araçtır. Renklerin yanlış kullanılması 
birçok karışıklığa; bilgilerin yanlış 
sunulmasına ve yanlış yorumlanmasına 
yol açar. Bu bölümde, renklerin raster 
verilerde (şematik diagramlar, şemalar, 
haritalar, fotoğraf görüntüleri, vb.), 
kullanımı için aydınlatıcı özet bilgiler 
anlatılacaktır. Renkler, bir yada birkaç 
renk uzayında sınıflandırılır. Bu sınıf-
landırma, renklerin insan gözüne en iyi 
hitap edeceği şekilde ve daha iyi görün-
tülemeyi sağlayacak şekilde yapılır. 
Burada iki tane renk uzayı tanımla-
nacaktır; RGB uzayı ve HSV (Hue 
Saturation Value= renk doyma değeri) 
uzayı. RGB uzayı, görüntü renklerinin 
ekranda daha kaliteli görüntülenmesi 
için; HSV uzayı ise insan gözünün 
görüntüyü daha kolay ve daha doğru yo-
rumlayabilmesini sağlamak için dizayn 
edilmiştir, (7). 

Renk konusu çok karmaşık bir konu-dur. 
Özellikle insanın renkleri görüşü ve 
yorumlayışında farlılıklar ortaya çıkaran 
açıklanması güç faktörler, konuyu daha 
da karmaşık bir hale sokmaktadır. Koyu 
renkli bir arka fonun önündeki cismin 
renkleri, açık renkli fonun önünde daha 
farklı algılanabilmektedir. Aynı şekilde, 
ışıklı ortamda izlenen bir cismin renkleri, 
daha karanlık bir ortamda daha farklı 
görülebilir. Bu makalede, bu tür sorunlar 
irdelenmeyecektir ve yalnızca RGB 
uzayına kısaca değinilecektir. 

RGB Uzayı 

Bir görüntüyü, bilgisayarda görüntü-
lemek için genellikle RGB renkleri 
kullanılır. Herhangi bir renk, bu üç 
rengin   belirli   yoğunluklarda   karıştı- 

rılmasıyla elde edilir. RGB renk uzayı, 
koordinat eksenleri kırmızı (red), yeşil 
(green) ve mavi (blue) olan 3-boyutlu bir 
uzay olarak düşünülebilir, (Şekil.2). 
Oluşturulmak istenen herhangi bir renk, 
bu üç ana renk koordinatları cinsinden 
ifade edilebilir (r, g, b). Eksenler boyun-
ca ölçü birimi keyfi olarak seçilebilir. 

Şekil 2. Köşe noktaları isimlendirilmiş 
RGB renk kübü ( koordinat sistemi). 

Örneğin 0 ^ r, g,b ^ 1 aralığında seçilir-
se, GKS (Graphical Kernel System) renk 
uzayı tanımlanmış olur. Günümüz prog-
ramlama dillerinin çoğunda, renk tanım 
aralığı 0 ^ r, g, b ^ 63 şeklindedir. Yani, 
yeni bir renk oluştururken üç ren-gin 
karışım değerleri en az 0, en çok 63 
olabilir. 0' a yakın değerler koyu renk-
leri, 63' e yakm değerler ise açık renkleri 
oluştururlar. (0, 0, 0) siyah, (63, 63, 63) 
beyaza karşılık gelir. Daha fazla renk 
tonu elde edebilmek için bazı tek-nikler 
kullanılabilir. 

RGB renk tanımlaması ile elde edilen 
renkler standart değildirler. Bu renkler, 
görüntüleme sisteminin özellikleriyle 
ilişkilidir. Örneğin farklı iki monitörün 
ekranı   farklı   özelliklerde   fosforlardan 
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yapılmış olabilir. Bu durumda, aynı (r,-
g,b) koordinatlarıyla tanımlanan renk-ler, 
her monitör için tam anlamıyla aynı 
tonlarda görünmeyccektir. Renklerin da-
ha iyi şekilde gösterilmesi için renk dü-
zeltme algoritmaları kullanılmaktadır. 
Ancak burada bu konulardan bahse-
dilmeyecektir. 

Bilgisayarda renkler, RGB koordinat 
sistemi ile, grafik adaptörünün renk pa-
letlerinin düzenlenmesinden sonra kulla-
nılır. Renk paletleri, görüntüleme siste-
minin kullandığı grafik adaptörüne bağ-lı 
olarak farklı kapasitede ve farklı özel-
liklerde olabilir. Renk paletleri bilgi-
sayar programı ile düzenlenebilirler. 

RASTER GÖRÜNTÜLERİN GENEL 
YAPISI 

Bir raster görüntü, grafik ekrandaki 
piksellerin, grafik adaptörünün renk pa-
letinde tanımlı renklerle boyanmasıyla 
bilgisayar ekranında görüntülenir. En 
basit olarak raster görüntü, bir clipart 
yazılımı kullanılarak, yazılımın sunduğu 
fonksiyonlarla oluşturulabilir. Örneğin, 
Windows sistemlerinde bulunan resim 
çalışmaları uygulamalarında kullanılan 
Paintbrush yazılımı bunun için kulla-
nılabilir. Bu yazılımla ekranın boyanma-
sıyla oluşturulan resimler raster görün-
tüdür. Ekranda oluşturulan bu görün-
tünün sürekli olarak saklanabilmesi için, 
görüntü verilerinin bilgisayarın diskine 
bir dosya şeklinde kaydedilmesi gerekir. 
Bir görüntü disk ortamına nasıl kayde-
dilir? Bu konuyla ilgili temel bilgiler 
ilerleyen bölümlerde verilecektir. 

Bir raster görüntü elbetteki sadece bir 
resim yazılımı kullanılarak oluştu-
rulmaz. Başta da belirtildiği gibi, tarayı-
cılar (scanner), doğrudan dijital formda 
resim çekebilen dijital fotoğraf ve video 
kameraları ile de raster görüntüler oluş- 

turulabilir. Hatta bir radar cihazında 
izlenen sinyal bile raster görüntü 
formatmda elde edilerek değişik amaçlar 
için işlenebilir. Burada bahsedilen ci-
hazlarla elde edilen görüntüler, raster 
dosya formatına çevrilerek kaydedilirler. 
Bu görüntülerin işlenmesi için program 
yazmak isteyenlerin raster dosya for-
matlarmm yapısını ve özelliklerini bil-
mesi gerekir. 

Bir raster görüntü, görüntüyü oluşturan 
renk değerleri (pikseller) elemanları ol-
mak üzere bir matris gibi düşünülebilir. 
Aynı renk değerlerine sahip pikseller 
aynı renklere boyanacaktır. Şekil 3'de, 
9x10 boyutlu bir görüntünün kodlanması 
gösterilmiştir. 

Şekil 3.a'ya bakılırsa, görüntüde 6 tane 
farklı renk kullanılmıştır. Kullanılan bu 
renkler, 0,1,2,3,4,5 olarak numaralan-
dırılmıştır. Şekil 3.b'de ise bu numa-
ralandırılan reklerden oluşturulan sayısal 
görüntü gösterilmiştir. Buradaki renk 
numaralan, RGB değerleri değildir. 
Renkler, görüntü oluşturul-madan önce 
R,G,B değerleriyle tanımla-nır. 
Belirlenen renkler, grafik adaptörün renk 
paletine istenilen sırada kaydedilir. 
Buradaki numaralar, işte bu paletteki 
kayıt sıra numaralarıdır. Eğer paletteki 
renk sırası değiştirilirse, orijinal görün-
tüdeki renkler de değişecektir. Bunun 
nedeni ise, sayısal görüntüdeki renk nu-
marasına karşılık yeni bir rengin atanmış 
olmasıdır. Başka bir deyişle, gö-
rüntüdeki objelerin renklerini değiştir-
mek için görüntüdeki numaralar değişti-
rilmez bunun yerine paletteki renk sırası 
değiştirilir. Örnek olarak, CAD yazılım-
larînda çizim renklerinin değiştirilmesi 
işlemi bu yolla yapılır. C programlama 
dilinde, renk paletlerinin düzenlenmesi 
işi birazdan anlatılacaktır. 
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Şekil 3.'e bakılırsa, O numaralı önemli olduğundan, arka fon renk ih- 
renk, görüntünün arka fon rengidir, mal edilerek sadece cisimlere ait rek- 
Diğerleri ise görüntüdeki cisimlerin lerin kaydedilmesi yoluyla görüntülü 
renkleridir.  Birçok görüntü işleme sıkıştırılabilir.    Görüntüdeki    nes- 
çalışmasında, görüntüdeki nesneler nelerin otomatik olarak algılanması 
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için renklerin değişimle-nnden ve ışığın 
özelliklerinden yararla-nılır. Bu tür şekil 
a lg ı l ama vb .  görüntü  iş l eme 
uygulamaları başka bir çalışmada ele 
alınacaktır. 

Görüntünün renkleri nasıl olursa olsun, 
görüntüleme aşamasında kaliteli bir 
görüntünün elde edilmesi grafik 
adaptörünün özelliklerine bağlıdır. Aynı 
görüntü,     çözünürlüğü     yüksek     bir 

adaptörde çok daha kal i tel i  
görüntülenirken, düşük çözünürlüğü olan 
adaptörlerle daha kalitesiz bir görüntü 
elde edilmektedir. Eğer bir raster görüntü 
ekran üzerinden vektörel bir hale 
çevrilmek istenirse, bu durumda ekranın 
çözünürlüğü çevrimin duyarlığına 
doğrudan etki edecektir. Raster vektör 
çevrimi konusu da yine örneklerle başka 
bir çalışmada incelene-cektir. 

  

 

Şekil 4a.'da 128x128 boyutunda 256 
farklı gri düzeye (gri ton / gray level) 
sahip orijinal görüntü, 4b.'de ise orijinal 
görüntünün iki kat büyütülmesiyle oluş-
turulmuş 256x256 boyutlu yeni görüntü 
yer almaktadır. Raster görüntüler büyü-
tülürken görüntüyü oluşturan pikseller, 
satır satır ve sütun sütun büyütme oranı 
kadar çoğaltılır. Büyütme anında her-
hangi bir veri kaybı olmaz. Ancak gö-
rüntünün küçültülmesi (dışa zoom edil-
mesi) bu kadar kolay değildir. Orijinal 
görüntünün küçültülmesi durumunda 
veri kaybı kaçınılmazdır. Bu nedenle gö-
rüntü işleme uygulamalarında, orijinal 
şeklin küçültülmesi anlamsız olacağın- 

dan, orijinal şekle küçültme yapılmaz. 
Ancak şekil 4b.'deki gibi orijinalden 
büyütülmüş görüntülerden tekrar orijinal 
görüntüyü veri kaybı olmadan oluştur-
mak mümkündür. Bunun için büyütme 
anında eklenen satır ve sütunlar geri 
silinir. Böylece orijinal görüntü elde 
edilmiş olur. Yine şekil 4'ü gözönüne 
alarak, grafik adaptörlerinin görüntü 
kalitesine etkisini anlatmaya çalışalım. 
^Görüntünün boyutu 128x128 olsun 
(4a.'daki gibi). İki farklı adaptörle bu 
görüntüyü görüntüleyeceğimizi düşüne-
lim. Birinci adaptörün piksel boyutunun 
ikinci adaptörün piksel boyutunun tam 
yarısı olduğunu kabul edelim. Piksel bo- 
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yutu küçük olan adaptörden tam 4a'daki 
görüntüyü elde ettiğimizi kabul edelim. 
Bu durumda, diğer adaptördeki görüntü 
nasıl olur? Cevap açıktır. Görüntü aynen 
4b.'deki gibi olur. Ancak içerikleri açı-
sından aralarında çok büyük fark vardır. 
Çünkü bu durumda görüntü boyutu yine 
128x- 128'dir ve bu görüntü orijinal 
görüntünün aynısıdır. Yani görüntüye, 
görüntüyü büyük gösterecek satır ve sü-
tun kopyalama işlemi yapılmamıştır. 
Peki neden görüntü büyük görünmek-
tedir? Bunun cevabı da açıktır, çünkü 
ikinci adaptörün piksel boyutu daha 
büyüktür. Bu yüzden aynı renk grafik 
adaptörün piksel boyutuna göre ekranda 
yer kaplamaktadır. İkinci adaptörün pik-
sel boyutu diğerinin iki katı büyüklü-
ğünde olduğundan aynı renk ekranda iki 
kat daha fazla yer tutmaktadır. Bu 
açıklamalarla "grafik adaptörünün çö-
zünürlüğü görüntüleme kalitesini doğ-
rudan etkilerken, orijinal görüntüde hiç 
bir değişikliğe yol açmaz-" sonucu 
çıkarılabilir. Bir raster görüntünün vck-
törel hale çevrilmesi istendiğinde, koor-
dinat, uzunluk, açı vs. gibi vektörel bü-
yüklüklerin belirlenmesi gerektiğinden, 
bu tür uygulamalarda piksel boyutları 
çok önemlidir. Bu konulara burada 
değinilmeyecektir. 

Raster Görüntülerin Kalitesi Nelere 
Bağlıdır? 

Görüntünün kalitesinin nelere bağlı ol-
duğunu söylemek oldukça güçtür. Bu-
nun nedeni ise raster görüntülerin kali-
tesini belirleyen bir standart ölçütün ol-
mamasıdır. Uygulama alanına göre kalite 
ölçütleri değişir. Örneğin, uydu 
fotoğraflarıyla bir bölgenin bitki örtüsü-
nün belirlenmesi istendiğinde, görüntü-
nün renk sayısı ve netliği önemlidir. Di-
ğer taraftan, kartografik amaçlı görüntü 
işlemede, daha yüksek çözünürlük de is-
tenen bir ölçüttür. Yinede, bir raster gö-
rüntünün kalitesini en çok etkileyen 
özellikler olarak şunları söyleyebiliriz: 

Bir raster görüntünün kalitesi; 

• görüntüdeki renk sayısına, 

®   görüntünün piksel olarak boyu-
tuna, 

• görüntüyü   gösterecek       grafik 
adaptörünün çözünürlüğüne (gö 
rüntüleme kalitesi), 

bağlıdır. 

Bir görüntüdeki renk sayısı ne kadar 
fazla ise, görüntüde o kadar çok detay 
var demektir. Bu da görüntünün daha 
duyarlı bilgi içermesi anlamına gel-
mektedir. İnsan gözünün en iyi şartlar 
altında en çok 256 farklı renk tonunu 
algıladığı bilinmektedir. Bir insanın ba-
kışı için görüntüde en çok 256 renk kul-
lanmak yeterlidir. Ancak, bilgisayarlar 
özelliklerine göre 16 milyon yada 32 
milyon vb. sayıda renk tonlarını oluştu-
rabilmekte ve algılayabilmektedir. Öy-
leyse, çok hassas görüntü işleme çalış-
malarında daha çok rengin kullanılması 
mümkündür. 

Görüntünün piksel olarak boyutu, gö-
rüntünün yükseklik ve genişliğinin ka-
çar tane pikselden oluştuğunu ifade eder. 
Görüntünün boyutu, sayısallaştır-ma 
anında belirlenir. Örnek olarak bir 
görüntünün tarayıcıyla (scanner) taranıp 
sayısal hale dönüştürüldüğünü varsa-
yalım; 

Tarayıcıların en önemli parçası, CCD 
(charged coupled device) adı verilen bir 
hücre dizisidir. CCD, özel bir kamera 
içine yerleştirilmiş ve ışığa karşı duyarlı 
çok küçük hücrecikler içerir. Bir CCD 
üzerinde, 8-30 bin hücrecik bulunabilir. 
Taraması yapılacak kaynak materyalin 
küçük bir bölümü quartz-halogen veya 
xenon gibi bir ışık kaynağı ile aydın-
latılır. Kaynak materyalden kameraya 
yansıyan ışın CCD üzerine düşer ve bu-
radaki herbir hücrecik üzerine düşen ışm, 
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şiddetine göre önce analog voltaja ve bu 
voltaj da binary bit dizisine dönüş-
türülür. Raster tarayıcıların en önemli 
özelliklerinden birisi piksel boyutudur. 
Piksel boyutu, tarama anında belirlene-
bilir ve 7.5-200 mikron piksel boyutun-
da tarama yapılabilir/SARBANOG-
LU,1991). Bu piksel boyutu, inç başına 
düşün nokta sayısıyla da ifade edilir 
(dpi= dots per inch). 1000 dpi ayırma 
gücü ile tarama yapıldığında, piksel 
boyutu yaklaşık 25 mikron olur. Piksel 
boyutu ne kadar küçük olursa, görüntü 
için gerekli piksel sayısı da o kadar çok 
olur. Bu da görüntünün boyutunun art-
masına neden olur. Piksel sayısının fazla 
olması demek, avnı zamanda görüntüde 

daha çok detayın var olması demektir. 
Duyarlılık isteyen görüntü uygulamala-
rında bu özellikler görüntü kalitesinin 
artmasını sağlayacaktır. Şekil 5.'te, 
renklerin görün-tünün kalitesine etkisi 
açıkça görülmektedir. Renk sayısı azal-
dıkça görüntüdeki detay sayısı azal-
makta, buna bağlı olarak, görüntü kali-
tesi düşmektedir. Özellikle şekil 5a'da 
bu durum daha iyi anlaşılmaktadır. 5a ve 
b'deki görüntüler, orijinal görüntünün 
renklerinin bir renk düzelt-me 
algoritmasıyla azaltılması yoluyla 
oluşturulmuştur. 

  

 

Şekil 6'da ise, orijinal görüntünün renk-
lerini oluşturan paletin sadece ilk 4 ren-
gi kullanılarak oluşturulmuştur. Yani 
görüntüde sadece 4 tane renk vardır ve 
hiç bir renk düzeltme algoritması kulla-
nılmamıştır. Hiçbir renk düzeltme algo-
ritması kullanılmadan, çok renkli bir 
görüntü, renk paletinin boyutu küçük 
olan bir grafik adaptörle görüntülenirse, 
şekil ö.'daki gibi bir görüntü elde edilir. 

C programlama dilinde grafik verilerle 
ilgili programların yazılmasında kulla-
nılan değişken ve fonksiyonların tanım-
lamaları "graphics.h" başlık dosyasında 
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yapılmıştır. Bu dosyada grafik adaptör-
lerinin tiplerini belirleyen sabitler ve 
grafik programlarda kullanılan fonksi-
yon tanımları vardır. Grafik uygulama-
lar için yazılacak programlarda kullanı-
lacak grafik adaptörlerinin BGI(Borland 
Graphics Interface) arayüzünde kullanı-
labilmesi için geliştirilen adaptör sürücü 
dosyaları, C'nin bulunduğu dizindeki 
BGI alt dizininde saklanmaktadır. Eğer 
bu dizinde, uygulamada kullanılmak is-
tenen adaptörü destekleyen sürücü dos-
yası yoksa, bu adaptörün kullanılması 
için kesme (interrupt) fonksiyonları 
kullanılmalıdır. Bu fonksiyonların daha 
sağlıklı kullanılabilmesi için de assemb-
ler kodlamanm bilinmesi gerekir. Bura-
da adaptör sürücülerinin var olduğu ka-
bul edilmiştir. Grafik uygulama progra-
mının çalışması için ana fonksiyonda en 
başta sözkonusu adaptör sürücüleri prog-
rama C fonksiyonları ile dahil edilme-
lidir. EGA ve VGA adaptörlerinin kulla-
nılması ile ilgili bilgiler, C kitaplarında 
detaylı olarak anlatılmıştır. Ancak SV-
GA adaptörlerin kullanımı, 256 ve daha 
çok rengin tanımlanması konusunda do-
yurucu bilgilere rastlanmamaktadır. 

Hem C ile grafik programlamanın hem 
de raster görüntülerin yapılarının daha 
iyi anlaşılabilmesi için program örnekleri 
ile konunun açıklanması daha uygun 
olacaktır. Bunun için aşağıdaki C prog-
ramı örneğine bakalım; 

#include <stdio.h> /*dosya fonksiyonları 
için */ 
#include <graphics.h> /* grafik 
fonksiyonları için*/ 
#include <alloc.h>/*bellek kullanımı 
için*/ 
#include "svga256.h"/*SVGA adaptör    - 
için*/ 

FİLE *f; /*görüntü dosyasını için */ 

char *p; /*piksel değerlerini bellekte 
tutmak için*/ 
int huge DetectVGA256()/*adaptör testi 
için*/ { int Vid; Vid=3; return Vid;} 

main()/*ana fonksiyon*/ {int Gd= 
DETECT, Gm;/*sürücü ve modu için*/ 
char GrErr;/*grafik hata testi için*/ 

installuserdriver("Svga256",DetectVGA 
256); 

initgraph(&Gd,&Gm,"c:\\bc\\bgi"); /* 
yukarıdaki iki satır, adaptörü set 
ediyor.*/ 

int palet;/*palet renklerinin 
numaraları*/ 
for(palet=0;palet<255;palet++) 
{setrgbpalette(palet,palet,palet,palet); 
}/*gri düzey renkler palete yükleniyor.*/ 

f=fopen("lennal28.gor","rb");/*görüntü 
dosyası okuma moduyla açılıyor.*/ 
p=(char*)malloc(128* 128);/* 16384 
byte'lık alan 

bellekte p pointer'ma ayrılıyor.*/ 
fread(p,sizeof(char),16384,f);/*dosyada- 
ki renk değerleri 

okunup bellekteki p pointer'ınm 
gösterdiği bloğa aktarılıyor.*/ 

register int i,j; 
for(i=0;i<128;i++) 

forö=0;j<128;j++) 

putpixel(i,j,*(p-H-)*63/255);//bellekteki 
/*görüntü verileri ekrandaki (i,j) 
koordinatlarına çiziliyor. Yani görüntü 

ekranda oluşturuluyor.*/ 
fclose(f);/*dosya kapatılıyor.*/ 
farfree(p);/*bellek alanı serbest 
bırakılıyor.*/ }/*ana fonksiyonun 
sonu.*/ 
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Yukarıdaki program, bu makalede kul-
lanılan 128x128 boyutlu, Miss. Lenna 
görüntüsünü ekranda oluşturmak için 
yazılmıştır. Program kolay anlaşılması 
için olabildiğince kısaltılmıştır. Progra-
mın 4. satırında, SVGA adaptörü için 
Borland grafik paketini destekleyen 
sürücüyle ilgili tanımları içeren "svga-
256.h" başlık dosyası programa eklen-
miştir. BGI dizininde ayrıca "svga256.-
bgi" dosyasının da bulunması gerekir. 
Farklı adaptörler için farklı isimlerde 
dosyalar da kullanılabilir. Bu tür BGI 
dosyalarının sisteme "installuserdriver" 
fonksiyonu ile kaydedilmesi gerekir. 
Program dikkatlice incelenirse, dosyada 
görüntüde kullanılan renkleri oluştu-
racak paletle ilgili bilgilerin yer alma-
dığı anlaşılabilir. Yine dosyada görüntü 
bilgileri ve bu bilgilerin tipini belirleyen 
bilgilerin de olmadığı anlaşılacaktır. Bu 
dosyanın doğru bir şekilde görüntülen-
mesi için bu bilgilerin bilinmesi gerekir. 
Yukarıdaki programda, bu bilgiler prog-
ramcı tarafından girilmiştir. Yani gö-
rüntünün gri tonlardan oluştuğu, resmin 
boyutlarının 128x128 olduğu ve görüntü 
verilerinin 8-bitlik alanlardan oluştuğu, 
programcı tarafından programa bildiril-
miştir. Öyleyse bu dosya programcıya 
bağımlıdır. Başka bir deyişle, bu dosya-
nın yapısını bilmeyen başka bir prog-
ramcının dosyayı doğru olarak okutması 
mümkün değildir. Görüntü dosyalarının 
hem programcı hem de donanımdan ba-
ğımsız olarak kullanılmasını sağlamak 
için bazı raster dosya formatları gelişti-
rilmiştir. Herbir formatın yapısı değişik 
olduğundan farklı farklı isimler almıştır. 
Dosya formatları oluşturulurken bellek-
ten kazanç sağlamak için veriler genel-
likle sıkıştırılır. Bu nedenle, görüntü 
dosyasında, sıkıştırma için kullanılan 
tekniği belirten bilgiler de yer alır. Bu 
şekilde oluşturulan raster görüntü dos-
yalarına örnek olarak BMP, GIF, TIFF, 
JPEG, MPEG, WMF ... gibi dosyalar 
verilebilir. Makalenin sonraki bölümle- 

rinde, BMP dosyalarının formatı anlatı-
lacak ve bu dosyaların görüntülenmesini 
sağlayan program örneği verilecektir. 

Yine yukarıdaki örnek programa bakı-
lırsa, renk paleti "setrgb" fonksiyonuyla 
düzenlenmiştir. Palet renklerinin düzen-
lenmesi işleminin daha iyi anlaşılabil-
mesi için fonksiyonun yapısını incele-
yelim: 

void far setrgbpalettefint renk_no, int 
green, int blue, int red) 

Görüldüğü gibi fonksiyonun ilk para-
metresi, tanımlanacak rengin paletteki 
sıra numarasıdır. Diğer parametreler ise 
rengi oluşturmak için kullanılacak R, G, 
B renk karışım oranlarıdır. Programda 
kullanılan adaptörün renk paleti 256 renk 
içermektedir. Bu nedenle, kullanı-lacak 
renklerin numaralan 0-255 arasın-daki 
değerler olmak üzere toplam 256 tanedir. 
Eğer R,G,B değerleri birbirine eşit 
verilirse, bu durumda gri tonlar (gri 
düzeyler=gray levels) elde edilmiş olur. 
Yukarıdaki programda, renk paleti sıra-
sıyla siyahtan beyaza doğru açılan gri 
düzeylerden oluşturulmuştur. Orijinal 
görüntü de gri düzey verilerinden oluştu-
ğundan gri tonlu görüntü elde edilmiş-tir. 
Eğer palet gri düzeylerle yüklenme-miş 
olsaydı, bu durumda ekrandaki gö-rüntü 
orijinal renklerden tamamen farklı 
rastgele renklerden oluşacaktı. Bu du-
rumda görüntü ekranda gerçek renkle-
rinde görüntülenemeyecektir. Bu sakın-
cayı ortadan kaldırmak için raster dos-
yalarda, görüntüde kullanılan renklerin 
paletteki olması gereken sırası ve 
renkleri oluşturan R,G,B değerleri 
dosyanın başına kaydedilir. Bu dosyayı 
görüntülemek için önce palet renkleri 
dosyadan okunur, daha sonra okunan bu 
renkler palete yerleştirilir. Böylece, 
dosyadaki görüntü orijinal renklerinde 
görüntülenir.    Yukarıdaki    programda 
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kullanılan dosyada palet bilgileri yoktur. 
Ancak birazdan anlatılacak BMP dos-
yalarında bu bilgiler mevcuttur. 

Dosyadan okunan görüntü bilgisinin 
ekrandaki hangi pikselde görüntülene-
ceği "putpixel" fonksiyonu ile belirlenir. 
Putpixel fonksiyonunun prototipi şöy-
ledir: 

void far putpixel(int x, int y, ini 
renktıo); 

Buradaki x ve y değişkeni, renkno ile 
temsil edilen görüntü verisinin (rengin) 
ekranda gösterilmek istendiği pikselin 
koordinatlarıdır. Koordinat sisteminin 
varsayılan (default) başlangıç noktası, 
ekranın sol üst köşesindeki pikseldir. Bu 
pikselin koordinatları (0,0)'dır. Ekranın 
yatay yönü x, düşey yönü ise y koor-
dinatını gösteririr. Sağa doğru gidil-dikçe 
x koordinatı, aşağı doğru gidil-dikçe y 
koordinatı artar. Programcı is-terse 
koordinat sisteminin başlangıcını 
değiştirebilir. Yukarıda verilen örnek 
programda kullanılan grafik adaptö-
rünün çözünürlüğü 1024x768 pikseldir. 
Yani ekranda yatay yönde 1024 tane, 
düşey yönde ise 768 tane piksel vardır. 
Bu durumda x değeri en çok 1023, y 
değeri ise 767 olabilir. Bu adaptörle, 
piksel olarak boyutu bu maksimum de-
ğerlerden fazla olan görüntülerin tamamı 
aynı anda ekranda görüntülene-mez. 
Bunun yerine ya görüntü parça parça 
gösterilir yada bir pencereyle seçi-len 
kısmı görüntülenir. Örnek program-da, 
aynen matrisin ekrana yazdırılması gibi, 
görüntü elemanları i,j koordinatlar olmak 
üzere ekrana çizdirilmiştir. Prog-rama 
dikkat edilirse, renk bilgisi ekrana 
yazılırken 63 ile çarpılıp 255'e bölün-
müştür. Bunun nedeni, renklerin tanı-
mında kullanılan R,G,B değerleri 6-bit 
ile temsil edilir. Oysa putpixel komu-
tunda renk tipi integer olmak zorun- 

dadır. Bu nedenle değerin integer'a 
çevrilmesi için bu işlem yapılmıştır. Bu 
ifade bit kaydırma operatörünün yaptığı 
işe karşılık gelir. Yanli değeri 6 bit sağa 
8 bit sola kaydırmakla eştir. 

DONANIMDAN BAĞIMSIZ GÖ-
RÜNTÜ KAVRAMI ve ' BITMAP 
FORMATI 

Donanımdan bağımsızlık demek, bir 
görüntünün farklı bilgisayar sistemle-
rinde orijinalliğini bozmadan görüntüle-
nebilecek özelliklere sahip olması de-
mektir. Donanımdan bağımsız olmayan 
görüntü verilerinin farklı uygulama 
amaçlan için kullanılması çok zordur. 
Örneğin CBS amaçlı kullanılan bir raster 
verinin, donanıma bağımlı olduğu 
zaman, başka bir amaçla çalışılan bir 
bilgisayardaki başka bir program 
tarafından kullanılması oldukça zor 
olacaktır. Donanımdan bağımsızlık özel-
liği sadece raster görüntüler için değil 
aynı zamanda vektörel çizim verileri 
içeren dosyalar için de gereklidir. Dona-
nımdan bağımsızlığı sağlamak amacıyla 
tam anlamıyla bir standart oluşturu-
lamamıştır. Ancak, büyük ölçüde birlik 
sağlanması için Grafik Kernel Sistemi 
geliştirilmiştir. Bu sistemde, işlenecek 
grafik verilerin genel olarak nasıl 
tanımlanması gerektiği belirlenmiştir ve 
ticari uygulamaların bu sisteme müm-
kün olduğunca uyumlu olması isten-
mektedir. 

Bütün raster görüntü dosyalarında, 
donanımdan bağımsızlığı sağlayacak 
veriler, başlık (header) adı verilen dos-
yanın en başında ayrılan bölümde bulu-
nur. Görüntü bilgileri, başlık bölümün-
den hemen sonra yer alır. Bu kavramla-
rın daha iyi anlaşılması için sonraki 
bölümde donanımdan bağımsız bitmap 
dosyası (Device Independent Bitmap) 
anlatılacaktır. 
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Bitmap Görüntü Dosyası Formatı 

Bitmap dosyalarında, iki tane başlık 
bölümünün bulunduğu kabul edilir. Bu 
bölümler dosya başlığı (BitmapFileHea-
der) ve dosya bilgi başlığı (Bitmapln-
foHeader) olarak adlandırılabilir, şekil 7. 

Şekil 7. Bitmap dosya yapısı. 

Bu başlık bölümlerindeki bilgilerin 
okunabilmesi için, yapısal değişkenlerin 
tanımlanması kolaylık getirecektir. Dos-
ya başlığım BMPHeader, bilgi başlığını 
ise BMPInfo olarak isimlendireceğimiz 
yapısal değişkenlerle temsil edelim. Bu 
yapısal değişkenlerin alt değişkenleri-
nin tipleri aynen aşağıda gösterilen 
tiplerde olmak zorundadır. Ancak isim-
leri keyfidir. 

typedef struct tagBMPHeader{ 
unsigned int bfType; unsigned 
long bfSize; unsigned int 
bfReservedl; unsigned int 
bfReserved2; unsigned long 
bföffBits; }BMPHeader; 

typedef struct tagBMPInfo { 
unsigned long biSize; 

unsigned long biWidth; unsigned 
long biHeight; unsigned int 
biPlanes; unsigned int biBitCount; 
unsigned long biConıpression; 
unsigned long biSizelmage; 
unsigned long biXPelsPerMeter; 
unsigned long biYPelsPerMeter; 
unsigned long biClrUsed; unsigned 
long biClrlmportant; }BMPInfo; 

Renk paletindeki bilgilerin okunması 
içinse RGBColors yapısal değişkenini 
tanımlayalım; 

typedef struct tagRGBColors{ 
unsigned char rgbBlue; 
unsigned char rgbGreen; 
unsigned char rgbRed; 
unsigned char rgbReserved; } 
RGBColors; 

Bitmap dosyasında, palet bilgileri, RGB 
sırasında değil BGR sırasında kayde-
dilir. Bu nedenle RGBColors değişke-
ninin alt değişkenleri bu sırada tanım-
lanmalıdır. Yukarıdaki rgbReserved alt 
değişkeni ise kullanılmayan boş byte'tır. 
Bu yapıların alt değişkenlerinin anlam-
ları aşağıda verilmiştir. 

BMPHeader Yapısının Alt Değişkenleri 

bfType:    Dosyanın    yapısını    belirtir. 
Değeri BM yada 0x4d42 olmalıdır. 
bföize: Dosyanın byte olarak uzunluğu-
nu verir. 
bfReservedl: Boş olarak ayrılmış alan. 
Değeri 0 (sıfır) olmalıdır. bfReservedl: 
Boş olarak ayrılmış alan. Değeri 0 
(sıfır) olmalıdır. bfOfffiits:   Görüntü  
renk  değerlerinin dosyanın    başından    
itibaren    kaçıncı byte'tan başladığını 
belirtir. 256 renkli BMP için değeri 
1078'dir. 

BMPInfo Yapısının Alt Değişkenleri 
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biSize:  BMPInfo yapısal değişkeninin 
kaç   byte   olduğunu   belirtir.   Değeri 
sizeof(BMPInfo) kadar yani 40 byte'dir. 
biWidth: Görüntünün piksel olarak ge-
nişliğidir. 
biHeight: Görüntünün yüksekliğidir. 
biPlanes: Hedef sürücü için bit düzlem 
sayısıdır. Değeri 1 (bir) olmak zorunda-
dır. 
biBitCount: Bit başına düşen piksel 
sayısıdır. Yani renk sayısını ifade eder. 
Değeri 1,4,8 yada 24 olabilir. Değeri 8 
ise görüntüde 256 renk var demektir. 
Değeri 24 ise, renk paleti bilgileri yer 
almaz. 
biCompression: Görüntüde kullanılan 
sıkıştırma tekniğini belirtir. Değeri, 
BIRGB ise, sıkıştırma yoktur. BIRLE-
8 ise 8 bpp RLE kodlanmıştır. Eğer 
değeri BI_RLE4 ise 4 bpp RLE kod-
ludur. Burada, BIRGB, BIRLE8, 
BIRLE4 sabitleri sırasıyla, 0,1 ve 2 de-
ğerlerine sahiptirler. 
biSizelmage: Görüntünün byte olarak 
boyutudur. (Dosyanın değil sadece gö-
rüntü alanının uzunluğudur.). 
biXPe!sPerMeîer ve MYPelsPerMe-
ter: Yatay ve düşey çözünürlüğü ifade 
eder. Görüntüleme için değeri pek 
önemli değildir. Sıfır olarak set edile-
bilir. 
biCirüsed: Renk paletinde kullanılan 
renk sayısını ifade eder. Eğer değeri sıfır 
ise maksimum renk kullanılmış demek-
tir. Bu durumda biBitCount alanının 
değeri de 24 olmak zorundadır. 
biClrlmportant: Görüntüdeki önemli 
renklerin sayısını verir. Değeri sıfır ise, 
bütün renkler önemli demektir. 

RGBColors Yapısının Alt Değişkenleri 

rgbBIue: Rengin mavi karışım oranı. 
rgbGreen: Rengin yeşil karışım oranı. 
rgbRed: Kırmızı karışım oram. 
rgbReserved: Ayrılmış boş alan. Değeri 
0 (sıfır) olmalıdır. 

Bu bitmap dosyasının başlık bilgileri ile 
ilgili bilgiler internet'ten bulunmuş ve bu 
bilgiler kullanılarak birazdan veri-lecek 
C programı yazılmıştır. 

BİTMAP RLE SIKIŞTIRMA TEK-
NİĞİ 

Bitmap dosyalarında 4 bpp (bits per 
pixel=piksel başına düşen bit sayısı) ve 8 
bpp olmak üzere iki türlü sıkıştırma 
yapılır. Sıkıştırma tekniği her ikisinde de 
aynıdır. 4bpp sıkıştırılmış görüntüde, bir 
byte'lık bilginin ilk dört bitiyle, ikinci 
dört bitte yer alan renk kodla-rından kaç 
tane çizileceği belirtilir. Bu durumda bir 
byte'in ilk ve son dört bitlerinin 
okunması için bit kaydırma işlemleri 
yapılır. 8bpp sıkıştırılmış görüntüde ise 
veriler iki byte çifti kullanılarak 
kodlanır. Yani ilk byte (8-bit), ikinci 
byte'ta verilen renk kodla-nndan kaç 
tane çizileceğini belirtir. Bu durumda, bir 
byte'lık bilgilerin tamamı bir defada 
kullanıldığından bit kaydırma işlemi 
yapılmaz. 

RLE kodlamada bütün görüntü verileri 
yukarıda anlatıldığı şekilde kodlanmaz. 
Satır sonu, dosya sonu, vs. gibi bilgile-
rin de kodlanması gerekir. Bunun için 
BMP RLE kodlamayı, kodlu mod ve 
mutlak mod olarak iki grupta açıklamak 
daha uygun olacaktır. Bir BMP görün-
tüsünde, hem mutlak kod hem de kodlu 
mod aynı anda yer almaktadır. Şimdi 
bunların ne anlama geldiğini açıkla-
yalım. 

Kodlu Mod 

Kodlu modda bilgiler 2 byte'tan oluşur. 
İlk byte, sonraki ikinci byte'ta belirtilen 
renklerden kaç tane çizileceğini gösterir. 
Yani ikinci byte'ta verilen renkle ard 
arda çizilecek piksel sayısını verir. 
Kodlu modda eğer ilk byte'm değeri sıfır 
(0)   ise,   bu   duruma   "kaçış   (escape) 
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setrgbpalette(i,RGBColors.rgbRed*63/2 
55,RGBColors.rgbGreen*63/255,RGBC 
olors.rgbBlue*63/255); 

}fclose(Fn); 
cleardevice(); }/*Fonksiyonun sonu.*/ 

void Decode_RLE8(char*BMPFile) 
{ int test; 
Fn=fopen(BMPFile,"rb"); 

fread(&BMPHeader,sizeof(BMPHeader) 
,l,Fn); 

fread(&BMPInfo,sizeof(BMPInfo), 1 ,Fn) 

unsigned char bytel,byte2,byte3; 
int 

x_coord=0,y_coord=BMPInfo.biHeight; 
fseek(Fn,BMPHeader.bfDffBits,SEEK_ 
SET);/*Bmp verilerine sıçrama*/ 

register int i; 
do 
{ fread(&byte 1 ,sizeof(byte 1), 1 

,Fn); 

fread(&byte2,sizeof(byte2), 1 ,Fn); 
if(bytel!=O) 

{for(i=0;i<bytel;i++) 

putpixel(x_coord++,y_coord,byte2); }/*if 
blok sonu*/ if(bytel==0 && 
byte2<3) 

{ if(byte2==0) {x_coord=0;y_coord"-
;} 

if(byte2==l) {fclose(Fn);getch();exit( 1);} 
if(byte2==2) 

{fread(&byte 1 ,sizeof(byte 1), 1 ,Fn); 
fread(&byte2,sizeof(byte2), 1 ,Fn); 

x_coord+=bytel; 
y_coord-=by te2;} 

}/*if blok sonu*/ 
i f(bytel=0)  

{if(byte2>=3) { 
for (i=0;i<byte2;i++) 

{fread(&byte3,sizeof(byte3), 1 ,Fn); 
putpixel(x_coord++,y_coord,byte3); 
}/*for blok sonu*/ }/*if blok sonu*/ 
test=(int)byte2; test=test%2; 

İf(test!=0)fread(&byte3,sizeof(byte3), 1 ,F 
n); 

}/*if blok sonu*/ 
}

 while(!feof(Fn));/*while blok sonu*/ 
fclose(Fn); 
}/*fonksiyon sonu*/ 

main() 
{ 

printf(Mgoruntulenecek BMP dosyasinin 
adini giriniz:"); 

dosyaisnıi=gets(disim); 
long int code; 
code=TestBMP(dosyaismi); 
if(code=BI_RLE8) 

{Decode_RLE8(dosyaismi);getch();close 
graph();} 
if(code!=BI_RLE8){printf("kodu 
tanimiyorum");getch();fclose(Fn); 
closegraph();exit( 1);} 

}/*ana fonksiyonun sonu*/ 

Yukarıda verilen program kolay anlaşı-
labilmesi için olabildiğince kısaltılmış ve 
yine kolay anlaşılabilmesi için, if 
bloklarında "else" şartı kullanılma-
mıştır. Programın daha hızlı çalışması 
için "if blokları yeniden düzenlenebilir 
ve hatta ön bildiriler kullanılarak veri 
okuyan sahte (psoydo) fonksiyonlar ta-
nımlanabilir. Burada bunlara değinilme-
yecektir. 

Yukarıdaki programda, TestBMP isimli 
long int sonuç üreten fonksiyonla, dos-
yanın başlık bilgileri okunuyor ve dosya-
da kullanılan renk sayısı, sıkıştırma şekli 
vs. gibi bilgiler elde ediliyor. Program 
sadece 256 tane farklı renk içeren BMP 
dosyasını görüntüleyebildiğinden dolayı 
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BMPInfo.biBitCount değişkeninin değeri 
8 olmak zorundadır. Eğer bu değişkenin 
değeri 8'den farklı ise, program bu 
dosyayı gösteremez. Eğer dosya 256 
renk içeriyorsa, SetPalet256 isimli fonk-
siyon çağrılarak, grafik adaptörünün renk 
paleti, dosyadaki renk paleti bilgi-leriyle 
yüklenmektedir. 

SctPalct256 isimli fonksiyona bakılırsa, 
ilk olarak sistemdeki grafik adaptörü 
tanımlanmakta ve kulşlanıma hazır hale 
getirilmektedir. Daha sonra palet bilgi-
lerine ulaşmak için dosyanın başlık bil-
gileri tekrar okutulmaktadır. Çünkü, renk 
paleti bilgileri daha önce bcliılil-diği 
gibi, başlık bilgilerinden hemen sonra 
yer almaktadır. Palet bilgilerine ulaşmak 
için başlık bilgilerinin . yeniden 
okutulması cihetteki pratik bir yol 
değildir. Bunun yerine, "lscek" dosya 
arama fonksiyonu kullanılarak palet 
bilgilerinin bulunduğu konuma, başlık 
bilgilerini okumadan ulaşmak da müm-
kündür. Bunun için, "fseek" fonksiyonu 
fseek(Fn,55,SEEK_SET) şeklinde kulla-
nılabilir. Çünkü renk paleti bilgileri 
dosya başından itibaren 55. byte'tan 
başlar. Renk paleti bilgilerine ulaşıldı-
ğında, 256 renk için RGB değerleri 
okunmakta ve hemen grafik adaptöre 
yüklenmektedir. Bunun için "for döngü-
sü" kullanılmıştır. Renk paletinin yük-
lenmesi işi bitince, TestBmp fonksiyonu, 
ana fonksiyona "long int" tipine sahip 
sıkıştırma kodunu gönderir. Ana fonksi-
yona gelen kodun değeri BIRLE8 
olmak zorundadır. Aksi halde verilen 
program dosyayı görüntüleyemez. Çün-
kü, dosya 8bpp RLE kodunu okumakta 
ve bu kodun değeri de BIRLE8 (İL) 
olarak bilinmektedir. Kodun değeri ana 
fonksiyonda test edilmektedir. Eğer kod 
değeri BI_RLE8 ise, 8bpp RLE BMP 
kodunu çözüp ekranda görüntüleyen 
"Decode_RLE8" isimli fonksiyon çağrıl-
maktadır. 

Dccodc RLE8 fonksiyonuna bakacak 
olursak; ünce yine başlık bilgileri 
okunuyor. Soma. görüntü verilerinin 
dosyada bulunduğu bytc'a sıçranıyor. 
Görüntü verilerinin dosyada hangi byte-
'tan itibaren başladığı BiVlPHcadcr.bi-
OfYBits değişkeni tarafından programa 
bildiriliyor. Daha sonra "do-while" dön-
güsü içerisinde kod çözülerek görüntü 
verileri ekrana çiziliyor. Yine buradaki 
"if blokları" basitleştirilmiştir. Bu blok-
lar içinde. RLE kodlamada kullanılan 
mutlak ve kodlu modlar, okunan byte 
değerlerine bakılarak test edilmekte ve 
bu teste göre çizim yapılmaktadır. 

İRDELEME ve SONUÇ 

Bu makalede, raster verilerin genci ola-
rak yapısı ve bilgisayarda nasıl görün-
tülendiği anlatılmıştır. Görüntü işleme 
uygulamalarında, raster veriler, iki yada 
tek boyutlu ayrık fonksiyonlar olarak 
ifade edilirler. Raster görüntülerin mate-
matiksel fonksiyon şeklinde tanımlan-
ması sayesinde, görüntüde yer alan 
verilerin yorumlanabilmesi için, sürekli 
fonksiyonlara uygulanan dönüşüm iş-
lemleri yapılabilmekte ve ayrıca verilerle 
ilgili istatistiksel işlemler de uygulana-
bilmektedir. Görüntüyü sürekli bir fonk-
siyon olarak tanımlamak mümkün olma-
dığı için, önce görüntü sürekliymiş gibi 
düşünülür ve daha sonra çeşitli örnekle-
me yöntemleriyle bu sürekli fonksiyon 
ayrık fonksiyon şeklinde örneklenir. Bu 
işlemler burada anlatılmamıştır. Ancak, 
görüntü işleme uygulamalarında görün-
tünün modellenmesi için raster veri ya-
pısının çok iyi bilinmesi gerekir. Bu 
makale, görüntü işleme çalışmalarına 
yeni başlayanlar için raster veri yapısı 
hakkında fikir vermek amacıyla hazır-
lanmıştır. 

Burada anlatılanların da yardımıyla, bir 
raster  görüntü  üzerinde,   programlama 
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