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ö3ET 

Bu çslışmanın amacı, s yısaı bir resmin bilgisaysrıs 

yeniden şekillendirilmesi ve degerlendirilmesidir. 
Geliştirilen sistem değişik kullanım slanlarına sahip ol-
makla birlikte çalışmalar, 

laştırıımıştır. Halı desenı 

alı desenıeri üzerinde yogun

oıuşturuımssı, çoğaltıı-

ması ve bu desenıeri oluşturan motifler üzerinde ba3ı 

değişikliklerin yapılması 

gerçekleştirilmiştir. 

işlemler bilgisayar ıs 

Giriş bölümünde, tezdeki bölümlerin geniş bir ~=eti 

görlintti ile ilgili kısa tanımlar verilmiştir. 

ikinci bölümde, ö=ellikle gerçek görüntüler ile 

çalışıldıgında, görüntüyü gözle yoruma daha uygun bir hal~ 

getirmek için uygulanan y~ntemlerden bazıları an-
!atılmıştır. 

Oçtincti bölümde, siyah-beyaz ya da renkli bir görün

ttide görüntü kenarlarının daha belirgin olması için . kul

lanılan yöntemıerden birkaçı tanıtılmıştır. 

Dördüncü bölümde, sayısal görlintti işleme için 
geliştirilmiş özel sistemler hakkında bilgi verilmiştir. 

Beşinci bölümde, halı desen ve motiflerinin bilgisa

yar yardımıyla saklanması, geliştirilmesi ve çoğaltılması 

amacıyla geliştirilen bir yöntem tanıtılmıştır. 

Altıncı bölümde, bir halının dokunmadan önce kalite

sine göre ip kalınlıklarının ya da ip kalınlıklarına göre 

kalitesinin belirlenmesi ve halı boyutunun hesaplanması ile 

ilgili tezdeki çalışma tanıtılmıştır. 

Yedinci bölümde, sayısal görüntü işleme üzerine 

geliştirilmiş olan tekniklerin ışıgı aıtında sayısal bir 

resmin Chalı deseni) yeniden şekillendirilmesi ve değer

lendirilmesi üzerine, tezde geliştirilen sistem tanıtılmış, 

desen oluşturma, deseni belli bir düzende saklama, moti~-

ıerde bazı degişiklikler yapma ve desen çogaltma gibi 

konularda yapılan yazılım hakkında bilgi verilmiştir. 



Ekler kısmında ise, geliştirilen progr9mın listesi, 

program kullanım örnekleriyle programın çalışması ve 

yazıcıdan elde edilen desen çıktıları verilmiştir. 



SUMMARY 

The purpose of this study is to evaluate and reform a 

digital picture by computer. The improvised system having 

different usage fields, has been concentrated on carpet 

desıng. Creating carpet desings, increasing them and mak

ing some changes on motives which form these desing have 

been realised by computer. 

Introduction part has a wide summary of the chapters 

in the thesis and short definitions related to vision. 

In the second chapter, the methods, which have been 

applied in order to have a suitable form for visual inter

pretation, have been explained especially when they are 

stuied with real visions. 

In the third chapter, some of the methods which have 

been used in black-white or color vision for clarifying 

vision frames, have been introduced. 

In the fifth chapter, a method, which has been im

proved as the purpose of increasing, developing and keeping 

carpet desing and motives by means of computer, has been 

presented. 

In the sixth chapter, it has been told that the car

pet size has been estimated according to thick of strings. 

In the seventh chapter, it has been studied on evalu

ating and reforming of a digital picture (carpet desing) in 

the light of techniques which have been developed on digi

tal visual drawing. In this study, the system mentioned 

above has been introduced and the software about creating 

desing, keeping it ina systematic way, making some changes 

on motives and increasing designs has been given. 

In the appendix part, the list of improved pro

gramme,samples of the programme usage, how it works and 

design outputs which have been taken from printer have been 

added. 
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1. 8İRİŞ 

ı.ı. Giriş 

Bilgisa7arla g~rilntil işleme, günilmil=de çok hı=lı 

gelişme g~steren ~e çct farkı~ kullanım al3nlarına sahi~ 

... bir daldır. 

Sayısal g~rilntil işleme modern anlamda son onbeş 

yıldır gelişmekte olan bir teknolojidir. Her ne kadar phc

togrometri ~e·ha~a fotoeyraflarının yorumu çok daha ~ncelere 

gitmekteysa de, uydu g~rüntüleri, çot spettral bantlı 

tarayıcılar ~e yoeyun bilgisayar kullanımı ile si~il alan

lara y~nelik yaygın çalı$maıarın gelişmesi 1972'den son

ralara dayanmaktadır. ö=ellikle u=aktan algılama teknoıo-

jisinin gelişmesi büyük ölçüde bilgisayar 

"sayısal gorilntil işleme" Cdigital image processing), }~ısaca 

SiG, tekniklerin gelişmesine baQlı olmuştur. cct bantlı 

tarayıcılar ile alınan sayısal resimlerden bilgi çıkarmanın 

bilinen fctcQrafik yollarla =cr, hatta ba=en imtansL~ 

oldueyu go=lenmiş, bu amaçla bilgisayar teknolojisinden 

yararıanma yollarına gidilmiştir. 

Sayısal gorilntil işleme, gerlintil biçimindeki 7erilerin 

bilgisayar kullanarak işlenmesi anlamına geldiQi için, lite:

ratilrde bilgisayarla gorilntil işleme Ccomputer image pro-

cessirıg) diye de anıımaktadır. Gerçekte görüntüleri n 

sayısal işlenmesi için genel amaçlı bilgisayarlar yanında 

di=i işlemci <array processcrJ 7e gösterge işlemci (display 

processor) denilen o=eı sayısal elektronik ciha3lar da 

geniş ölçilde kullanılmakta hatta gerekli olmaktadır. 

Bu te=de, sayısal bir resmin yeniden şekillendirilme

si ve deQerıendirilmesi ü=erine bir sistem geliştiril

miştir. Türk halıcıeyında desen oluşturma, desen ü=erinde 

deQişiklik yapma •lesen çoğa! tma gitıi 
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karşılaşılan emek ~e =aman sorunlarına bir ~lçilde =e~ap 

olm-ası açısından, çalışmada sayıs-al resim ·oıar:ıı·. halı •::ie

senıeri seçilmiştir. 

çalışmada, u=erinde inceleme ~e deOişiklik yapılacak 

olan desen dijiti=er ya da dijital kamera yoluyla elde 

edilemediOinden, programın bir kısmı desen çi=me bölilmline 

ayrılmıştır. Bu b6lilmde bilgisayardaki fonksiyon tuşları, 

çizime yardımcı olacak bazı temel işle~ıere programları

mıştır. Desen üzerinde, ba=ı kısımları çerçeve içine 

alarak, desen il=erinde istenen yerıere kopya etme ~eya 

taşıma fonksiyonuyla da, desen çı=mede zamandan bilyUk 

~lçüde tasarruf edilmektedir. B6ylece herhangi bir desen 

oluşturma kolaylıkla ve kısa =amand:ı gerçekleştirilmekte

dir. Bilgisayarda çi=im alanı olar:ık ayrılmış b~lgede her 

nokta bir dil~ilme karşılık gelmektedir. 

Desen çi=me işlemi gerçekleştirildikten sonra, desen 

üzerinde yapılmak istenen de~işikli~e göre programın di~er 

böltimlerı seçilebilmektedir. Bu böltimlerin fonksiyonları 

kısaca ş~yledir: 

Renkli olarak çı=ııen bir desen depolandıktan sonra 

göze çarpan birtakım hatalar ya da yapılmak istenen 

deOişiklikler, tilm desenin yeniden çizilmesini gerektirme

den dilzeltilebilmektedir. 

çi=ilmiş olan bir halı deseninde, deseni oluşturan 

motiflerın iç kısımları boşaltılarak (siyaha 

dönilşttirUlerekJ sadece sınırları orijinal renkleriyle be

lirtilebilmektedir. Bu fonksiyonu gerçekleştirmek için, 

daha önce aynı konu üzerinde yapılan çalışmaların ışıOı 

aıtında bir filtre tanımlanmış 7e bu filtre yardımıyla de-

seni oluşturan motiflerin sınırıarı t•ulunal:•i lmişt ir, 

sınırlar halinde belirlenmiş olan desen depolanmak isten

diOinde, deseni oluşturan her dUOUme ilişkin bilginin sak

lanması yerine sadece sınırdaki dü~ilmlere ait bilgiler de-
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polanmaktadır. Bu amaçla, bir sınır takip etme metodu 

geliştirilmiştir. Siyahtan farklı bir sınır rengi yaka

landıOında, sınır takip etme işlemin~ başlanarak, takip 

edilen renk sona erdi~inde ya da takip etme işlemin~ 

başlanan koordinatlara geri dönlildliOlinde bu işlem sona er

mekted!r. sınır takip etme işlemi sırasında, sınırı tanım

layan bilgiler, belli yönlerde belli ~~unluklar şeklinde 

belirlenmektedir. Yön koduyıa birlikte, o yöndeki u=unıut, 

geliştirilen bir formlilasyonıa tek bir karakter olarak 

ifade edilip depolanmaktadır. Btyıece deseni depolama 

işlemi sırasında bilgisayar kapasitesinden de büyük ölçüde 

tasarruf edilmektedir. Halı desenıerini çi~en desinatör-

lerde genellikle farklı renklerdeki motifleri, sadece 

sınırıarı çizerek göstermektedirler. Bu nedenle desenin 

dokuma için ya~ıcıdan çoOaltılması sırasında yazıcı, desen 

sınırlar halinde belirlendi~i zaman çalıştırıımalıdır. 

Deseni oluşturan iç motifler sadece sınırlarıa belir

lenip bu şekilde bir formill klitli~linde depolandıktan sonra, 

istenildiOi zaman boş alanlar renklendirilerek tekrar ori

jinal renkli resim elde edilebilmektedir. 

Yapılan çalışmanın diOer bir bölilmlinde ise, desen 

sınırlar halinde belirlenip depolandıktan sonra, deseni 

oluşturan motifler u~erinde birtakım deOişiklikler yapıla

bilmektedir. Bu de~işiklikler motifin başlangıç koordinat

larını, rengini deOiştirme, motif! belli oranıarda bliyliltlip 

kliçliltme ve belli açılarda motif! döndlirme şeklinde cımak

tadır. Motifler ü~erindeki deOişiklikler, bir kütük içinde 

sınırıarı tanımlayan ba~ı parametrelerin de~iştirilmesiyle 

gerçekleştirilmektedir. Parametre deOiştirme işleminde ko-

laylık sa~ıaması açısından, fonksiyon tuşları belirli 

işlevleri gerçekleştirecek şekilde programıanmaktadır. 

Klitliklerıe ilgili bazı yardımcı işlemlerin (kütük 

isimlerinin deOiştirilmesi, klitliklerin silinmesi ~e desen-

lerin depolandıgı kütük isimlerının listesil aerceklestı -- - -



rilmesi ~e desenıerin ya~ıcıdan çoQaltılması için gerekli 

parametrenin ayarlanması da ya=ııımın 

fonksiyonlar arasındadır. 
gerçekleştirdi~ i 

Sayısal görüntil işleme ü=erindeki çalışmalar, ~=eı-

liJr.le aerceı~_ görüntiller fcto~rafları ••• gibiJ 
çalışıldıQında, elde edilen görüntüleri gö=ıe yoruma daha 

uygun bir hale getirmek için bazı yöntemler uygulamak 
ihtiyacıyla gelişme göstermiştir. Görüntilleri ::engin-

ıeştirmek, görüntilnUn belli bölgelerini daha belirgin hale 

getirmek, bunun yanısıra bazı bölgeleri de l:•ast ırmak 

amacıyla çok farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntem

ler sayesinde görüntüye karışmış olan gürültüler de elen
rnek t ed ir ( ı ) . 

Görlintil ::enginleştirme 

belli alanıarda avantajları 

yöntemlerinin, 

de::::.a?ant a) lar ı 

herl:•irinin 

cımakta•:iır. 

Gerçekleştirilmek istenen amaç doQrutusunda bu yöntemıerden 

uygun olanlar seçilebilmektedir. Daha sonraki bölilmlerde 

tanıtılacak olan görüntü =enginleştirme ?öntemleri nden 

ba=ııarı, komşusal işlemler, katıama, fourier dönüşümü, 

orta deQer sü=mesi ve renk ::enginleştirmedir. 

Bir görüntilde görüntil kenarlarının bulunması, görün

ttide göze çarpmayan ayrıntıların ortaya çıkarılması açısın

dan büyük önem taşımaktadır. Görüntü kenarlarının bulun

masında pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan 

birisi de degişim maskelerinin kullanıımasıdır. Bu yön

temde Laplace deQişim maskeleri parçalanarak yönlü Laplace 

deOişim maskeleri elde edilmiş ve sonucun daha gürültüsü=, 

iyi sonuçlar verdiOi gö::::lemıenmiştir (2). Yönlü Laplace 

de~ışım maskeleriyle uygulanan işlem sonucunda görüntti kP

narlarının bulunması yöntemı, bu alanda iyi sonuçlar veren 

Prewitt ve Sobel maskeleri kadar kullanışlı olmaktadır. 

ö::::ellikle sıyah-beya:::: resımıerde görlintil kenarlarının bu~ 

lunması için geliştirilmiş olan ba=ı filtrelerde bulunmak

tadır. Filtre yöntemlerinde ıse ıncelenen nokta ile onun 
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komşulu~unda olan noktalar arasında b~=ı işlemler uygul~

narak, incelenen noktanın sınır olup olmadıeyına karar ~e -
rilmektedir (3). 

Bu te:::de, görüntü :::enginleştirme yöntemıerinden 

ba:::ııarının ve görüntü kenarlarının bulunmasında uygulanan 

işlemlerden uygun olanlarının, Türk halıcılığının ba:::ı 

problemlerine çö:::üm olup-olmayaca~ı araştırılmıştır. Daha 

önce yapılan çalışmalar doğrultusunda, çi:::ilmiş olan bir 

halı deseninde, motiflerin sınırlarını belirlemek amacıyla 

bir filtre geliştirilmiştir. 

Türk halıcııı~ının yaşatılması, geliştirilmesi ~e 

yaygınlaştırılması açısından, desenlerdeki renk :::engin

ıeştirilmesinin yapılabilmesi, desenıerin ucu= ve hı=ıı 

çoğaltılması amacıyla bir program geliştirilmiştir (4). 

Yapılmış olan bu çalışmada, Türk halıcılı~ının, elde~i de

senıerin a:::lığı ve yeni desenıerin geliştirilmesi ile de

senlerin ço~altılmasında karşılaşılan güçlükler gibi i~i 

::.nemli soruna çö:::üm aranmıştır. Halı desenlerinin elle 

hazırlanması ve ço~aıtılması çok emek, zaman ve yü~se~ 

maliyet gerektirmektedir. Bu nedenle bu tür çalışmaların 

bilgisayar yardımıyla yapılması büyük bir a?antaj sa~lamak

tadır. Geliştirilmiş olan bu yöntemde, desinatör tarafın

dan serbest formda hazırlanmış olan desen paftası sayısal

laştırıcı tablet üzerinde tanımlanmış özel komutlar 

yardımıyla bilgisayara yüklenmektedir. Desenin bilgisayara 

yüklenmesi işlemi tamamlandıktan sonra, tanımlanan özel ko

mutlar sayesinde desen üzerinde belli bir alan 

silinebilmekte, çerçeveıerıe belirlenen alanlar veya moti~ 

ıer saklanabilmekte, oldu~u aibi va da döndürülere~ başka - " -
yerıere kopya edilebilmekte, sınırlarıa belirlenen alanlar 

renklendirilebilmektedır. 

Te:::ın bölümlerinde yer alan çalışmalar, 

kısaca verilmiştir. 
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!kinci bölümde, özellikle gerçek görüntüler dedieyimi3 

uzay foto~rafları ile yapılan çalışmalarda, 3lınan görün

tüyü gözle yoruma daha uygun bir hale getirmek için 

geliştirilen bazı yöntemler anlatılmaktadır. Bu yöntem

ıerin sayısı bir hayli olmakla birlikte bunlardan seçilen 

beş tanesine yer verilmekte ve belli alanlardaki avanta~ 

ları gösterilmektedir (1). 

Tezin üçüncü bölümünde, renkli ya da siyah-beya= 

görüntülerde görüntü kenar lar ı nı n bulunması nda, görüntü ü3·~-

rinde bir filtre dolaştırma, yönlü Laplace değişim 

maskeleriyle Prewitt ve Sobel maskelerinin kullanılmasıyla 

ilgili yöntemler 3nlatıımal'.t3dır ~2) (3). 

Dördüncü bölümde, sayısal görüntü işlemede genel 

amaçlı bilgisayarların bir çok bakımdan yetersı= kalması 

sonucu geliştirilen, özel donanım, yazılım ve yan birimler 

içeren "Sayısal Görüntü isleme Sistemleri" (GiSl . ' 
haJr.}·. ı nd:;. 

genel bilgiler verilmektedir <U. 

Tezın beşincı bölümünde, Türk halıcııı~ının, mevcut 

desenıerin azlığı ve yeni desenıerin geliştirilmesi ile 

desenıerin ço~aıtıımasında karşılaşılan güçlükler gibi iki 

önemli sorununa belli ölçüde çözüm olması açısından 

geliştirilmiş olan program tanıtılmaktadır. Bu programla, 

halıların renk ve desen açısından zenginleştirilmesi ayrıca 

desenıerin ucuz ve hızlı cıarak ço~altılıp yaygın kullanıma 

sunulması amaçlanmaktadır C4). 

Altıncı bölümde, halı dokunmadan önce gerçek beyu

tunun hesaplanmasına yönelik olarak bu tezde geliştirilen 

yaklaşım anlatılmaktadır. özellikle el dokuması h3lılar 

için üretilen ipierin standart olmaması ve insan faktörünün 

bulunması nedeniyle, dokuma ışıeminden önce boyut hesapıama 

oldukça güçtür. Buna rağmen örnek halılar üzerinde yapılan 

çalışmalar sonucunda pratik uygulama ile teorik boyut 

hesaplama arasında oldukça yakın sonuçlar elde edilmiştir. 
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Buna g~re kalıtesı, ç~zgil kalınlıOı ve siparişebatı bili

nen bir halıda, enine ve boyuna olması gereken dileyUm 

sayısı, ilmelik ve atkı kalınlıOı yazılım tarafından kul

lanıcıya verilmektedir. Ayrıca ç~zgil, 3tkı, ilmelik ip 

kalınlı'ı ve siparişebatı belli olan bir halının kalitesi, 

enine veboyuna tilm halıda olması gereken dileyUm sayısının 

belirlenmesi de yazılırnın saOladıOı veriler arasındadır. 

Tezin yedincı b~lilmilnde, sayısal g~rilntil işleme ve 

g~rilntil kenarlarının bulunması uzerine geliştirilmiş olan 

birtakım tekniklerin ışığı altında sayısal bir resmin 

yeniden şekillendirilmesi ve degerlendirilmesi üzerıne bu 

tezde geliştirilen sistem tanıtılmaktadır. özellikle desen 

oluşturma, deseni oluşturan motiflerin sınırlarını orijinal 

renkleriyle belirleme, desenı belli bir düzende saklama, 

desen üzerinde birtakım deOişiklikler yapma ve desen 

çoeyaltma gibi konularda yapılmış olan yazılım çalışmaları 

hakkında bilgi verilmektedir. 

Tezin Ekler kısmında ise, tezin yazılımında oluşturu-

lan programın listesi, kullanıcıya 

açısından program kullanım ~rnekleri 

kolaylık saoıaması 

detaylı bir şekilde 

verilmektedir. Ayrıca desenıerin çooaıtılması amacıyla 

yazıcıdan elde edilen desen çıktıları ilave edilmiştir. 

1.2 G~rüntilniln Tanımı 

Günlük yaşamda resim de diyebileceeyimiz ''g~rilntil" 

(imagel en genel anlamıyla iki boyutlu bir işaret (signall 

kaydıdır. Fotoğraf ya da televizyon ekranı gibi gbzle· 

görünen bir biçimde olabilece'i gibi, manyetik bantta 

yazılı bir kayıt, ya da bilgisayar belleeyinde duran sayısal 

değerler biçiminde de olabilir. 



önce iki tlir gBrlintli 9rasındaki Bnemli bir farkı be

lirtmek gerekir. Bu fart. "sürer.li-ayrıY.", "analo,;r-sa::ısal" 

ya da "sürekli-sayısal" olar=ı.k ortaya konabilir. Bir fo

toQraf üzerindeki parlaklık hem seviye cıarak hem de konum 

oıar=ı.k surekli degişen bir deOerdir. Buna karşılık bil

gisayar içinde deQerıer ayrık sayılar biçiminde temsil 

edilirler. Bunun için bir resmin bilgisayara girebilmesi, 

onun belirli sayıda konum (ya da noktal ve belirli sayıda 

parlaklık deOeri ile ifade edilmesiyle mümkündür. 

"Sayısallaştırma" denen bu 

lerini ayrıl< deOişkenlere 

bilir (1). 

işlem resmin sürekli 

dönüştürmek olarak da 

deQişken

tanımlana-

Matematiksel açıdan ve bilgisayar açısından sayısal 

bir görüntü iki boyutlu bir vektör dizisidir. DiQer bir 

deyişle her elemanı bir vektör olan bir matristir. Görlin

tünun iki baQımsız deQişkenini "x" ve "Y" geometrik boyut

ları oluşturur. Matris elemanlarının deOerleri her Cx,y) 

noktasındaki fiziksel deQişkenıerin deQerlerini gösterir. 

Siyah - beyaz bir resim için elemanlar vektör deOil sk=ı.lar 

deQerıerdir. 

1.3 Yersel Sayısallaştırma, Piksel, Aga, Ayırım 

Bir resim, görüntü matrisini oluşturmak üzere ızgara 

biçiminde küçük alanlara bölündü0ü zaman, oluşan her alana 

bir resim elemanı ya da "piksel" (pixel) denir. Bazı lite-

ratürlerde "pel" olarak da geçer. Geometrik ayırım Creso

ıution) kavramı ile yakından ilişkili olan pikseı, bir 

sayısal görlintünün en küçük parçasıdır. Genellikle kare 

biçimindedir. Yeryüzünde bir pikseıe karşı düşen alan ne 

kadar deOişik görünüm ve deOerlere sahip olursa olsun, pik

selin bir spektral banttaki deQeri tek bir sayı ile ifade 

edilir. Bu sayı bir bakıma o alanın ortalama deOeri olur. 

sayısal bir resim yeterince büyütüldüQünde blok blok 
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g=AGA çapt 

P= Pikseller arası mesafe 

9>P 

9=P 

9<P 

ŞEKIL 1.1 AGA-PiKSEl MESAFE ILIŞKILERiNiN ÜÇ FARKLI DURUMU 



görüntimleriyle pikseller ortaya 

sürekli bir resim bliyütüldüglinde 

bolması olur. 

10 

çıkar. Buna karşılık 

sadece genel netlik kay-

sayısal bir görlintu, surekli bir resmin sayısal

laştırılmasıyla elde edilebilecegi gibi, modern çok bantlı 

tarayıcılar ve ba~ı elektronik kameralarla elde edilebilen 

görüntüler zaten baştan itibaren sayısaldırlar. sayısal 

görlintti elde eden bir tarayıcı, yapısı itibariyle bir anda, 

yeryüzünde, ancak bir kliçlik alana bakıp cradan spektral 

deOerler okur. Tarayıcı optiOinin açısal ayırım gucunu 

ifade eden bir kavram "Anlık Görüş Alanı" (hGh: Instanta

neous Field of View) dır. Genellikle bir AGA bir piksele 

karşı dlişer. Ancak birkaç AGA birleştirileret bir piksel 

oluşturulabileceOi gibi, sayısal bir resim yeniden drnek

lendiginde ya da geometrik düzeltmeden geçirildiginde AGA 

piksel ilişkisi birebir olmaktan çıkar eşekil ı.ı!. 

AGA bir açı ile ifade edilirken piksel boyutsu~dur. 

Ancak her ikisinde de yeryüzlinde karşı dUştügU bir alan 

var d ır (ı) . 

Parlaklık ya da yayın şiddeti olarak dlçlilen deger

lerın, bilgisayarda saklanabilmesi için, yine belirli sayı

da ayrık degerler biçiminde ifade edilmesi, yani sayısal

laştırılması gerekir. Bilgisayarların yapıları dolayısıyla 

her degerin bir baytla ifade edilmesi çok kez uygun 

görülmektedir. Bir bayt sekiz bitten cluştugu için 

ayırdedilebilen parlaklık seviyesi sayısı 2 8 =256 olmak

tadır. Genellikle en karanlıga ya da sıfır sinyal seviYe

sine o, en yliksek sinyal seviyesine de 255 verilir. 

1.4 Sayısal Görüntti 

Genel anlamıyla bir sayısal görlintti GCi,j! şöyle 

nitelendirilebilir 0). 
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i=l, ••• N (ı • 1) 

j=l, ••• M (ı • 2) 

NxM boyutlarındaki bir görüntü, GCi,j) matrisiyle ve 

bu görüntünUn her pikseli, matrisin bir elemanı ile temsil 

edilmektedir cu. Matris indeksleri i ve j ı;rörüntü piksel

lerinin yerdeki konum koordinatlarını gösterır. Matrisin 

her elemanı gCi,jl bir vektördür. 

tJ(i,j) = c ı . 3) 

Bu vektörlin her elemanıskalar bir de~erdir ve i,j 

koordinatlarındaki belli bir spektraı bantta, bir ~aman 

noktasında ölçülen de~erini verır. Vektörlin di~er eleman

ıarı aynı pikselle ilgili öteki ölçümlerden oluşur. 

Görlintülerın veri hacmi çok fa8la olabilece~inden, 

işlenmesi de yüksek bilgisayar hızı ve bellek kapasitesi 

gerektirir. GörüntünUn ilk anda depolanması için gereken 

belleOin yanısıra yapılacak işlemler sonucu ortaya çıkacak 

yeni yeni görlinttiler için ayrıca bu belle~in birkaç katı 

daha bellek gereklidir. 

Bilgisayarla ilgili ikinci bir konu da hızdır. Veri 

sayısı yüksek olunca, bu kadar veri üzerinde yapılacak 

işlem de uzun zaman alacaktır.· 

Bunun için hem kapasite hem de hız açısından, genel 

amaçlı çok kullanımlı bilgisayar sistemleri, veri sayısı 

fazla olan çalışmalarda kısıtlayıcı olmakta ve yetersı= 
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kalmaktadır. EOitim amacıyla kilçUk g~rtinttiler kullanarak 

yapılacak çalışmalarda bu tür sıstemler uygun olabilir. 

Ancak çalışma kapsamı btiytidtikçe genel amaçlı sistemlerden, 

özel yapılmış görüntü işleme sıstemlerine bir geçiş gerek

mektedir. 

1.5 Görüntü ve Resim 

Bir görüntünun bilgisayarla işlenmesi sırasında, mut

laka bazı aşamalarda yerumcu tarafından görtilrnek ü3ere bir 

fotoQrafa, kağıda ya da televizyon ekranına dökülecektir. 

Resim diyebilecegımız gözle görünen bu tür görüntülerın 

taşıdığı bilgi bakımından önemli sınırıamaları vardır. 

Bilgisayar ortamında saklanan görüntüler için ise bu tür 

sınırlamalar söz konusu degildir. 

Bir resim renkli ya da sıyah beya3 olabilir. Siyah 

beyaz bir resim tek bir spektral banttaki görüntüyil gös

terir. Renkli bir resim ise üç spektral bantı içerir. 

Spektral ayırımı yüksek, çok kanallı tarayıcılar tarafından 

alınan görüntiller üçten fazla spektral bantı içeriyorsa (bu 

sayı onbir ya da daha fazla olabilir) bu görüntü renkli 

resim ortamına sıgmaz. Tüm bilgi gözün görebilecegi tek 

bir resim olarak ortaya konamaz. 

sıyah-beyaz resımıerde ınsan gözünün ayırabildigi 

grilik seviyesi 10-16 arasındadır. Sayısal resimlerde 

pratik bir sınır olmamakla birlikte genellikle 256 seviye 

kullanılmaktadır. Uç spektraı bantlı bir sayısal görüntü 
~ ~ 

de böylece 256-= 16xl0° değişik değer gösterilebilir (1). 

Renk, görünür tayfdaki bir ışık etkeninin Cstımuıus) 

gözde uyandırdıgı duygudur. Elektromanyetik tayfın görünür 

bölgesı yaklaşık 0.38 mikren ile 0.76 mikren arasındadır. 

Bu iki uç arasında sonsuz sayıda ışık etkeni egrisi cıa

bilir, ancak iki deQişik eorı gözde aynı renk duygusunu da 
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ŞEKiL 1.2 CIE STANDARTLARINA GÖRE X,V~Z ANA RENK BiLEŞENLERi 
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uyandırabilir. Bu durumda i~i e~riye metari~ çift denir. 

Algılanan renk açısından herhangi bir renk Uç boyutlu u~ay

da bir vekt6r olarak temsil edilebilir. U3ayın üç ana 

rengi olarak hemen hemen her renk üçlüsü Cüç değişik renk) 

temel renkler alınabilir. Seçilen üç rengin de~işi~ mik

tarlarda toplanmalarıyla öteki renklerden bazıları ya da 

birço~u oluşur. Bu Uç ana renk kırmızı, yeşil ve mavinin 

birer tonu olarak seçildiğinde bunlardan toplama CadditiveJ 

yoluyla oluşacak renklerin sayısı ço~alır ve renklerin 

bilyük çoğunluğu elde edilebilir Cl). 

Bir sayısal görüntü ile (gözle görülebilen) resim 

arasındaki önemli farklar şöyle özetlenebilir: 

ı. Bir resim ancak Uç spektral bandı içerebilir, 

sayısal görüntüde böyle bir sınır yoktur. 

2. uç spektral bantın iki de~işik karışımı aynı 

rengi verebilir. 

3. Renk oluşturulmasında kullanılan üç ana renk ile 

renklerin ço~u oluşturulmasına rağmen, elde edilemeyen rerıl](

ler de vardır. 

4. Sayısal görüntü ile (bilgisayar ortamında) insan 

gözünün ayırabileceğinden çok daha f.azla de~er S·aklana

bilir, i3lenebilir. 
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z. GöRONTO 2ENGiNLEŞTiRME YöNTEMLERi 

z.ı Giriş 

Görlintil =enginleştirme Cimage enhanccment) görlintliyli 

gö~le yoruma daha uygun bir duruma dönUştUrrnek için 

yapılır. Amaç bo=ulmaları dli=eltmek de~ildir, ama çok ke= 

bo=ulma etkileri kendiliQinden giderilir. 2engin

leştirmeyle görlintlide aranan ba=ı. ö=ellikler daha belirgin 

hale gelir, ancak bunun yanında diOer ba=ı ö=ellikler 

bastırılıyor olabilir. Fakat genelinde =enginlcştirilmiş 

görlintil erijanilinden gö=e daha "hoş", d:ıha "kaliteli" 

görlinlir c 1) • 

ö=ellikle gerçek görlinttiler cu=ay foto~rafları 

••• gibi) ile çalışıidıQında çok farklı görlintil zengin

leştirme yöntemleri kullanılır. Görlintil =enginleştirme 

yöntemleri, genelde tek bantlı ve çok bantlı olmak u=ere 

ikiye ayrılabilir. Tek bantta yapılan işlemler noktasal, 

komşusal ve frekans demeni (point operations, neighborhood 

operations, frequency domain operations) olarak uç grupta 

ele alınabilir. Çok bantlı işlemlerde renkli C3 bant) ve 

daha çok bantlı <>3) biçiminde iki grupta toplanabilir. 

Görlintil =enginleştirmede kullanılan ba~ı işlemler şun

lardır. 

Komşusal işlemler 

Katlama 

Fourier dönlişlimli 

orta deQer su=mesi 

Renk =enginleştirme 
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2.2 Komşusal işlemler 

ö=ellikle gerçek görüntüler fotoğr3.fl3.rı 

••• gibil ü=erinde çalışıldığında, bir pikselin parla~lık 

değeri, yalnı= ona karşı düşen yeryü=ü parçasına değil, 

komşu alanlara da bağ ı ıdır. Bunun sonucunda genel ı H:. lo:: 

görüntü netliğinden kaybeder, keskin hatl3.r yumuşar, hı=ıı 

değişimler (yüksel( frekansı.:ı.r:: =ayıflar. Elektrik 

mühendisliği dilinde aıçak geçiren bir sü=geç, matematiksel 

olarak bir yerel entegrasyon uygulanmış olur. Görüntüyü 

netleştirmek, keskinlik ka=andırmak için bunların ters 

işlemi olan yüksek geçiren bir sü=geç, ya da türe~ (differ

entiation) uygulamak gerekir. Bu işlemler pikselin hem 

kendi değerine hem de komşularının değerine bağlıdır. 

ı ir: 

Sayısal görüntülerde türev şu şekilde tanımlanır Cll. 

i-l,j-1 i,j-1 

i -ı 1 j i,j 

i-l,j+l i ,j+l 

6 f (i 1 i) =f (i ' i) -f c i -ı 'i) 
X - - -

6 f(i,i)=f(i,i}-f(i,i-1) 
~ - - -

1+1, j-1 

i+l , j 

i+1,j+l 

( 2 .1) 

(- "'" .. L. • _; -· 

Ost mertebeden türevıer ben=er şekilde hesaplanabi-

~ 

6 f { i ' i ) =6 f {i + ı 1 i ) -6 f c i ' i) 
X - X - X -

=f(i+l ,j)+f(i-1 ,j)-2.f(i ,j) 

~ 

6 f {i , i) =f (i , i+ 1) +f (i 'i -1) -2.f (i , i) 
~ - - - - (2.5) 
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Bir g~rilntilnün türe7i alındı§ında elde edilen de bir 

görürıtüdür. 

Laplasyanda ise, ikinci türe7ler bulunmakta olup, 

sayısal görürıtüler için şu şekilde hesaplanır: 

2. :ı. !J. 

\7 f (i , i)=~ f (i , i)+~ f (i , i j ( 2. 6) - )(' - ~ -
=f(i+l,j)+f(i-l,j)+f~i.j+l)+f~i,j-1)-4f~i,j) 

De§işik tanımıara göre de§işik laplasyan formülasyon

ları bulunabilir. Fakat genelinde laplasyon bir noktadaki 

fonksiyon de§erinin komşusal bir ortalaması ile olan farkı

na orantılıdır. 

2.3 Katıama CConvoıution) 

Katıama Cconvolutionl, MxN boyutlu iki sayısal 

fonksiyon arasında şöyle gösterilir 7e tanımlanır. 

M-L N-J. 

gCi,j)=[ [ fCi-m,j-n) .dcm,n) (2. 7) 

m:o n=o 

Görüntü işlemede fonksiyonlardan biri orijinal görün

tü di§eri de sü~geç fonksiyonudur. ikisinin katlanmasından 

sti~ülmüş görüntü ortaya çıkar (1). 

Katıama pratikte verilen sü~geç fonksiyonunun resim 

ü=erinde ge=dirilmesinden ibarettir. 



ıs. 

örnek: 

Görüntü d= o o o c: o o o _. 

o o o 5 o o o 
o o o c: o o o _. 

5 5 5 5 5 5 5 

o o o 5 o o o 
o o o 5 o o o 
o o o c: o o o ._, 

önce f'nin (l,l}'lH'. elemanı d'nin q,l)'lil: ele

manının üstline çakışacak gibi oturtulur. Ustliste gelen e~e~ 

manlar çarpılıp toplanır. Bunun sonucu Oxl+Oxl+Oxl+Oxl=O 

dır. Çıktı görlintüslirılirı cı ,1) 'lik elemanının ıjeğeri o 
olur. Sorıra f,d li~erinde bir adım sağa kaydırılır ve 

yeniden çakışarı elemarılar çarpılıp, toplanır, dC1,2) için 

sonuç O çıkar. d(l,3) ve dC2,3) için ise, 

dC1,3)=0xl+Oxl+5xl+5x1=10 

d(2,3)=5x1+5x1+0x1+0x1=10 

elde edilir. 

1 
Bu şekilde ilerlendiğinde sonuç d =dxf= 

o o 10 10 o o 
o o 10 10 o o 
10 10 15 15 1':) 10 olarak çıJ! .. ::.r q;. 

10 10 15 15 10 10 

o o 10 10 o o 
o o 10 10 o o 
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Çıktı g~runtunun boyutları 6x6 dır. Orijinal görUntu 

ise 7x7 idi. Genelde g6rüntüler çok büyük, sü=geçıer çok 

kUçUk olduğundan, meydana gelen küçülme farkedilme= veya 

önemsenme=. Kullanılan sü=geç dört elemanın toplamıarını 

alan bir işlem olarak, alçak geçiren bir sü=geçtir. 

GörUnt·u işleme dilinde sü=geç matrislerine, çeJtirdeJt. 

<kernel) de denir. Değişik görüntü :enginleştirme etkileri 

ve matematiksel işlemler için değişik çekirdekler kul

ı an ı ı ab i ı i r • 

Katlama işlemi ttirev amaçlı ise çekirdekler: 

ol3.caktır. 

Katlama işlemi ile laplasyan Claplacian) almak için 

kullanılan ba:ı çekirdek matrisler şöyledir: 

o ı o 
ı -4 ı 

o 1 o 

ı 1 

1 -8 

1 1 

1 

1 

1 

ı 4 ı 

4 -20 4 

ı 4 ı 

Görüntü ıaplasyan kullanılarak =enginıeştirilmet is

tendiğinde, orijinal görüntü ile laplasyanın belirli bir 

oranı topıanır. Bu iki işlem tek bir katlama işleminde 

birleştiriıebllir. Yukarıdaki üç çekirdek ile k~ =1/: 

oranJnı ~ııll~narak yapılacak uygulamada şu Uç çekirdek kul~ 

ıanılır. 

o -1/2 o -ı/2 -ı/2 -1/2 -1/2 -:-2 -1/2 

-1/2 3 -1/2 1 -112 5 -1/2 1 -112 ll -2 

o -1/2 o -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -2 -1/2 
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Katlama kullanıldı~ında başk3 bir amaç da düzgün-

leşt irmedir. Dü::günleşt ir ıııı= (.smc·othlrı9) işlemleri genel-

liJrle görürıtüde bulunan ı;ıürültüj'ü ':l::::a.ltnı.:ı.Jt. için Jr.uıı-:ınılır. 

Bu işlemler netliği .:ı::::aıtıcı olıluklarlnıjan mürıü~.i.insA ancak 

ı;_:rüri.iJtiiniin l)tJJurHiugu yerlertje uyı;ıularım.=ısı uyı;ıundur. Eu tür 

işlemlerin ikinci bir kullanım alanı da delaylı olarak 

rıetli~i arttırmaktır. Bu fonksiyenda dü::::gi.inJ~şmiş görün

tünUn bir kesimini orijin~l gjrürıtüden ~ık~~~ı~k ~ıd~ 

ed i ı el:; i ı ir ( 1) • 

ı 

f =f-kf 
D 

Burada f dü::::aünlestirilmis a_trüntu-_:ü if~de eder. 
1) - - -

2.4 Fourıer norıiışiımu 

Bir görüntünun Fourier dönüşümü onun içindeki yersel 

(sp.=ıti.-:ıl:J frekansların ·:arlığını 9österir (1). 

MxN boyutlarında 

dönüşümü şöyle verilir: 

l:o Ir 

1 ~ ~ -21Tj( m~ +n~ ) 
FCu,v)=MN L L.. f Cm,n)e u=O,l ,2., •• ,H-1 

m .. o n .. o ·:=":; , ı , 2 , •• , 11-1 

j=F 
(2.9) 

Ters Fourier dönüşümü ile tekrar f(m,nJ elde edilir. 

M-1 N-1 

f(m,n)= L L -2ıri( ~+ nv) 
:ı M N 

F cu ,·ne (2.10) 

Fourier dönüşümü bir görüntüyü netleştirmek ya da 

onda mevcut ba::::ı periyodik ö::::ellikleri ortaya çıkarmak için 

kullanılabilir. Fourier dönüşüm görüntüsü uygun bir sü::::geç 
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fonksiyonu ile çarpılıp ters dönüşüm alındığında, orijinal 

görüntüdeki ba=ı yersel frekanslar vurguianmış ba=ıları da 

bastırılmış olarak ortaya çıkar. Görüntüde elde edilmek 

istenen etkiye göre uygun sü=geç görüntüleri bulunarak, 

yüksek geçiren bir sü=geç ile netleştirme elde edilebilir. 

2.5 Orta Değer Süzmesi <Median Filtering) 

Orta Değer Sü=mesi yöntemi kullanılarak, nokta türü 

gürültüler tamamen giderilirken, kenarlar oldugu gibi ko

runur. Bu yöntem gereğince, önceden tanımıanan 3x3 ya da 

sxs gibi bir yakın çevre içindeki piksel değerleri, büyük

lüklerine göre sıraıanır. Ortadaki değer, yeni pikselin 

değeri oıur. orta değer süzmesi, çok kullanışlı bir yöntem 

olmasına karşılık yine de birtakım sorunlar bulunmaktadır. 

Görüntüdeki tek piksel kalınlığındaki çizgiler ve köşeler 

kaybolmaktadır. Amaca göre kullanılan çekirdeğin biçimi 

değiştirilerek bazı sorunlar giderilebilir. örneğin, kare 

yerine + biçiminde bir çekirdekle yatay ve dikey ince 

çizgiler ve keskin köşeler korunmuş olur ~ll. 

Herhangi bir yakın çevre içindeki pikseller büyüklük 

sırasına dizilince, orta değer yerine başka bir değer de 

alınabilir. Yakın çevrede enaza yakın bir değer almak par

lak nesneleri küçültür. Ençoka yakın bir değer almak ise 

parlak nesneleri büyültür. Karanlık bir fon üzerinde kay

bolabilecek parlak bir yol en büyük değer alınarak daha 

görünür hale getirilebilir. 

2.6 Renk 2enginleştirme <Hue Enhancementl 

Bir renkli kısım kırmı=ı (K), yeşi ı CY) ve ma·,; i CM) 

olmak üzere üç bileşenden oluşur. Renk tonlarının daha 

doygun ve ayrık biçime getirilmesi için şu yöntem uygulan~ 
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bilir. (i,j) konumundaki bir pikselin kırmı=ı, yeşil ~e 

mavi bileşenleri PKCi ,j), Py<i ,j) ve PMCi ,j) ile göster

ilsin: 

ı 

p {i,i)= 
y -

ı 

P Ci,i)= 
M -

P (. . ' s .ı 1 J .· 

P (. . ' s .ı,] .. 

P ( . . ' s .ı 1]J 

{2.11) 

(2. 12) 

::2.13) 

ı ı ı 

PK, PY ve PM den oluşan resim tamamen doyuma ulaşmış 

renklerden oluşmaktadır (4). Bunu daha doğal bir biçimde 

göstermek için belli bir oranı orijinal görUntüye ekleyerek 

yenı görüntü ortaya çıkar. Bu oran %10 ile %50 arasında 

d eg i şe b i ı ir c 4) • 

rı ı 

PK {i,j)=PKCi,j)+kPKCi,j) (2.15) 

(2.16) 

k~0.25 (2.17! 
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3. GöRONTO KEUJ.ı.RLARIUilJ BTJLUlH1ASI 

:..ı Giriş 

Bir görüntünUn kenarları, görüntü siyah-beya= ise gri 

seviyelerinin, renkli ise rent deQerlerinin ani ya da yavaş 

yavaş de~işiklik gösterdi~i yerlerdir. Görüntil kenarları, 

görüntüde gö=e çarpmayan ayrıntıların ortaya çıkarılması 

bakımından önem taşır. Görüntü kenarlarının bulunmasında 

pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır ~2). 

3.2 Yönlü Laplace De~işim 

narlarının Bulunması 

Maskeleriyle Görüntü Ke-

Görüntü kenarlarının bulunmasında kullanılan yöntem

lerden biri de değişim maskelerinin kullanılmasıdır. Bu 

yöntem gereğince, görüntü önce değişim maskeleri-:tle 

çarpılarak kenar değişim resmi elde edilir. Sonra bu resme 

eşikleme uygulanarak görüntü kenar resmi bulunur (2). 

Bu yöntemde, Laplace değişim maskeleri parçalanarak 

yönlü Laplace değişim maskeleri elde edilmiştir. Bu 

maskelerin Laplace değişim maskelerine göre gürültüsü= ve 

çok iyi sonuçlar verdi~i örnekler ü=erinden gö=lemlen

miştir. Bu maskeler görüntü kenarlarının bulunmasında iyi 

sonuçlar veren Prewıtt ve Sobel maskeriyle karşılaştırılmış 

ve bunların en a= adı geçen maskeler kadar iyi sonuçlar 

verdi~i gö=lemlenmiş, öte yandan da ıcra sürelerinin 

cution timel birbirlerine ~ 0.25 =aman birimi yakınlıkta 

oldu~u anlaşılmıştır. 

3.2.1 DeQişim maskeleri 

Değişim maskeleri eni ya da köşegeni L olan kare ya 

da çapra= biçiminde, Şekil 3.1 'de gösterilen noktalar 

di=isi görünümündedir. 



24 

2 2. 
LxL boyutlarında L ya da CL+1)/2 elemana bölünmüş 

bir z de~işim maskesi ga=anüne alalım !2). 

J 

L 

1 

:sk~ 
ll 

X X X X X 

X X X )C X 
.-, 

X j:L+1 ' \ X X 1 X ı X 
' 1 ,_, 

2 
X )( X X X 

X X X X X 

1 L 

Şekil 3.ı.a Kare 

deaisim maskesi 
-(L=5) 

J 3IN 
L 

ll 

)( 

X X X 

-... 

X j= Lt 1 , ' 
X X (X] X 

--· 2 
X X X 

1 X 

l L 

Şekil 3.l.b çapra= 

deaisim mast..esi 
-(L:5) 

Şekil 3.1 Değişim maskeleri 

z kare biçiminde ise denklem C3.1), çapra= biçiminde 

ise denklem C3.2) ile tanımlanan bir matristir. 

Ic 
Z =[Z··J (j 

c; 
Z =[Z .. J 

<J 

1~i~L , 1'j~L 

l'i~L, 1+ji-CL+U/21 <j<L-Ii-CL+1)/21 

(3.1) 

(3.2) 

G6rüntü u=erinde herhangi bir nokta X olsun. Bu 

noktanın etrafında eni ya da köşegeni L olan, Şekil 3.~'de 

g6sterilen kare ya da çapra= biçiminde P penceresi tasar

ıansı n C:!) • 

k 
P =(1 ,ni 

c; 
P =U ,ni 

lıl, lni(CL-U/2} 

lıi,CL-1)/2, lnj((L-U/2- 1) 

( 3. 3) 

(~ •'1! 

çapra= pencere L}3 için Şekil 3.2.b'de görüldüğü gibi 

45° d6ndlirülrnliş bir kare g6rünlirnlindedir. 
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Kare ya da çapra: pencere içindeki g~rlintil parçasının 

yönsü: ya da belirli bir yöndeki z de~işim maskesiyle 
çarpımı, 

.. .... noktasındaki d kenar değişim miktarını bel ır-
ler. 

d .• = ı: ı: X z (3.5) 
'J t n i+l j+O t+ L+1 n+L+1 

2 :ı 

J J 

X X X · L-1 · L-1 X J=ı J=-2 
X X X X X X 

, 
1 ' .. ) . 

X X X · L -1 X X 
l( J=-

2 · L--1 X X X X J=-2 
~~N ~~N 

~~N ~~N ll ll 

ll • ...!! 

Şekil 3.2.a Kare oencere 
( L=5) . 

Şekil 3.2.b Caora: pencere 
CL~5) 

Şekil 3.2 Kare ya da çapra: pencereler 

Denklem (3.5) 'deki x, n, ı ·.re z parametreleri ~3.1-4) 

bağıntılarıı-la tanımlanmıştır. Bu değişim maskeleri 

aşa~ıdaki biçimlerde tanımlanabilirler: 

Laplace değişim maskelerinin parçalanarak 

bileşenlere ayrılması Tablo 3.1 'de gösterilmiştir. 

Tablo 3.1'de görilldilğil gibi, ı nolu maskenin 

parçalanmasında ku:ey, do~u, güney ve batı yönlerine a~ır-

lık verilmiş Cbu yönlerdeki farkın iki misli alınmış), ..., -
nolu maskenin parçalanmasında ise her yöndeki farka eşit 

davranılmıştır. 3 nolu maske çapra:dır ve sadece ku:ey, 
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doOu, güney ve batı yönlerine ayrılmıştır. Yönlü Laplace 

maskeleri yardımıyla, kenar deeyişim miktarı her yöndeki 

mutlak farkın topıanmasıyıa belirlenmektedir. 

Laplace deOişim maskeleriyle çarpım için C3.2) bağın

tısı, yönlü Laplace deOişim maskeleriyle çarpım için ise, 

maske ı için <3.6), maske 2 için C3.7J ve maske 3 için 

C3.Bl bagıntısı verilebilir. 

Tablo 3.ı Yönlü Laplace değişim maskeleri 

tflı.SY.E 

BiLEŞEN 

YöNLERi 

I':TJZEY 

V.TJZEY 

D0GıU 

DOGTJ 

GUUEY 

D0GU 

GO UEY 

MASY.E 

ı 

MASKE 

BiLEŞENLERi 

[ o -2 o ] o 2 Çı 

o o o 

[ o o ı ] 0 -ı o 
o o o 

[ () o o ] o 2 -2 

o o o 

[ o ,-.. ,-. 

] " ~· 

o -ı o 
0 o ı 

[ o ~:ı o ] o 2 o 
o -2 o 

MA.SI':E 

2 

MASKE 

BiLEŞEULERi 

[ o -ı o ] 0 ı ,-. 
..; 

1"\ o o "' 

[ 0 C• -ı ] o ı o 
0 0 Ç: 

[ 0 ..... 
'=' ] ·~ 

,-. ı -ı " 
·:ı ·:ı o 

[ o 0 c ] ·"'1 ı o ·~ 

Ç· Ç: -ı 

u o ·:ı 

J 
ı c 

-ı 0 

HASY.E 

HASKE 

BiLEŞEULERi 

[ Ç• -ı 

OJ ç, ı ı:: . 
·"'1 0 ·"'1 

[ '=' ·"'1 (' ] ı,:-: ı -ı 

·'i 0 c• ·~ 

[ 
t-, 0 ~] Ç· ı 

,-. 

..... -ı o " 



GO UEY 

BATI 

Bl>. T I 

KTJZEY 

BATI 

1 1.1(1 1 
d·· = I: { I: ,.. - •• ı+ I: ı v· 
'J t.-.-1 n :ltl-1 .... ij .... i-+1. j+n n ... -1 -· ij 

1 1 

dij = t~-1 n~-1 1 x <j - xi-tt jtn ı 
1 1-lll 

d<j = t;-1 n~tı-1 ı x ij - xi+l j+rı 1 
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- .. ı) ..... t o 

tt J+O 
(3 .6) 

(3.7) 

(3 .8) 

Prewitt ve Sobel maskeleri Tablo 3.2'de verilmiştir. 

Bu maskeler, üç ve beş seviyeli y5nlü basit maskelerin 

kuzey Cgüneyl ve batı CdoOu) y~nlerinden oluşmaktadır. 

Karşı yöndeki maskeler, o yöndeki maskelerden -ı çarpanı 

ile ayrılmaktadır. Kenar deOişim miktarını hesaplarten 

mutlak deOişim miktarı göz önüne alındıOı için dört maske 

yerine iki maske kullanılır. 

Tablo 3.2 Prewitt ve Sobel maskeleri 

MASKE 

YöNLERi 

KTJZEY 

CGONEY) 

B.~TI 

CDO~TJ) 

MASKE 

4 

MASKE 

5 
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Bu m.askelerle kenar de~işim miktsrını hesaplarken, 

Jx +r ' x + r c: .. ıo~ 

eşitsi=li~inden faydalanılmıştır. Kenar de~işim miktarı 

CK:KU~EY, B:BATI) C3.lı) baOıntısıyla belirlenmiştir. 

1 1 K 1 1 B 
dt = 1 r r }:. . z 1+ ı r r }~ z . ı 

J (-:-1 o,.-1 t+{ j+O l+2 rıt2 t=-1 n~-1 l+l jtn l+.2 0+.2. 
~3.ıU 

3.2.2 Kenar deOişim resmi 

Bir görüntünün her noktasında hesaplanan kenar 
de~işim miktarları, kenar de~işim resminin elemanlarını 

~luşturur. Kenar degişim resminde kenarlar orijinal resme 

göre daha belirgin hale geldi~i için bu işleme kenar 

:enginleştirme adı da verilir. 

X görüntüsü NxM boyutlarında olsun 7e IJM gcrüntü ele

manına bölünsün. X görüntüsü NxM'lik bir matri~le tanım

ıan . .abilir. 

v-c·· ] •• - -\.(.j c: .. ı2~ 

D kenar de~işim resminin her d elemanı, X görüntü 

matrisinin her x L-2<i<M L-2<j<N noktası civarında 

oluşturulan kare ya da çapra= pencerenin, z kare ya da 

çapra= degişim matrisiyle çarpılmasıyla hesaplanır. D, 

böylece (3. ı 3) 'de ver i ı en M-L+ ıxN-L+ ı boyut ı ar ı nda b ir mat-

risle tanımlanır. 

D=Cd .. J 
'J 

L-2 <1 <M L-2 (j <N 
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3.2.3 Eşikleme 

Kenar deOişim resminden yararıanarak kenar resmini 
elde etmek için yapılan işleme eşikleme denilir. Eşikleme 

ya bütün ya da yerel bir b~lge içindeki, kenar deOişim 

resmi elemanlarını gö=önline alarak yapılır. Eşikleme de, 

buna g~re bütünsel ya da yerel eşikleme adını alır C~). 

Bütünsel eşikleme, kenar deOişim resminin en çok 

deOişen elemanıarının kenar olarak seçilmesini sağlar. 

Eşik olarak belirlenen kenar deOişim miktarına eşit ya da 

daha çok deOişen noktalar görüntünUn kenarlarını oluşturur. 

EşiOin altında kalan elemanların toplamı, kenar deOişim 

resmi elemanlarının belirli bir l yü=desine eşittir. 

Bütünsel eşikleme, kenar deOişiminin a= olduOu böl

gelerdeki kenarları eler, çok olduOu b~lgelerde ise ke

narların klimeleşmesine neden olur. 

Yerel en çok nokta, yerel bölgenin konumuna göre 

deOiştiOi için yerel eşiklema kenar deOişiminin a= olduOu 

yerlerdeki kenarları ortaya çıkartır. Kenar değişiminin 

çok olduOu yerıerde ise, kenar deOişim resminin bütünline 

g~re çok fakat yerel pencere içinde a= deOişen kenarları 

eler. 

Yerel eşik, LxL boyutlarında bir kare ya da çapra= 

pencere içindeki kenar deOişim resmi elemanıarının m'inci 

en çok değişen noktasına eşitlenir. 

Bütünsel ve yerel eşiklemenin bir arada kenar deOişim 
resmine uygulanmasıyla her iki eşiklemanin iyi yönlerinden 

yararlanılır. Şöyle ki, kenar deOişiminin a= olduOu Yer
lerdeki kenarlar silinir. B~ylece bu bölgelerin kenar 

deOişiminin çok olduOu bölgelere eşit ölçüde kenar resmine 

yansıması ~nlenir. Bütünsel eşiOin ü=erinde fakat yerel 



3(} 

eşiOin altındaki kenarların elenmesiyle kenar deOişiminin 

çok oldugu bölgelere kenar yıgılması önlenir. hatlarda in
celik s.aglanır. 

3.2.4 Kenar resmi 

Kenar deOişim resminin eşik ü=erinde kalan elemanları 

kenar resmini oluşturur (2). 

D. kenar degişim resmi NxM boyutlarında bir matrisle 

tanımlansın. 

D=Cd .. J 
<J 

Kenar resmi. bütünsel eşikleme için 

(3.14) 

( 3 • 15) 'de Jr. i 

boyutlarda. yerel eve bütünsel) eşikleme için M-L+lxN-L+l 

boyutlarında bir K matrisiyle tanımlanır. Bu matriste 

kenar bulunan noktalar ı. dieyer noktalar o sayısıyla gös

terilmektedir. 

tudur. 

K=Ck .. J (J L-2 <i (M L-2(j(N 

Burada, L yerel eşikleme yapılan pencerenin boyu-

e .. ·/erel es. ik ise. tj . 

k ={: 
ters halde 

L-2 <i <M 

a.=e bütünsel esik ise, (j . 

k ={: 
e ger d·· >,e 1' i~M (j 

ters halde 

L-2 (j <N 
(3.16) 

1~ j~N 



e~ yerel eşik ise, e bUtUnsel eşik ise, 

{
ı eğer ·d·· )e·

'J "-J 
k -

ı:) ters halde 

3.2.5 GUrUltU eleme 
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<3.16) 

Kenar resminde bulunan ba~ı kenarlar ötekilerinden 

yalıtılmıştır. Çevrelerinde hiçbir kenar bulunmamaktadır. 

Bunlar muhtemelen gUrültü kenarlardır ve elenmesi gerekmek

tedir. 

K, kenar resminin NxM boyutlarında bir matrisle 

tanımlandığını varsayalım. 

l(i(H (3.19) 

3x3 boyutlarında bir l:are pencer-::ni n msrJ:e:::: i ni 
muhtemel kenarlarıa çakıştırarak, komşu kenarları sayalım. 

Eğer komşu kenar yoksa, o kenar saymada hesaba katılmaya

caktır. 

Gürültüsü~ kenar resmi, G, N-2xM-2 boyutlarında bir 

matrisle tanımlanabilir. 

l(i(M-1 1 (j (N-1 (3.20) 

Burada , g,, ={ı 
lj o 

1 1 
eaer r: r: -k >ı 

· x=.-1 !:J:·1 i+x }t!J 
C3.21! 

ters halde 
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3.3 Filtreler Kullanarak Görüntü Kenarlarının Dulunması 

Ba~ı durumlarda, bir nesnenin sadece kenarlarının be

lirlenmesi ya· da bir resmi oluşturan çeşitli şekillerin 

renklerinin (ya da gri se~iyeıerininl aynısı taşınmaksı~ın 

sadece resim ü:erindeki orijinal reklerinin belirlenmesi 
istenebilir. C3 .22) 'de gösterilen sınır bulma ycntemi, 

noktaların <pixel) komşuluklarındaki noktalarla aralarında

ki renk farklılıklarını hesaplayarak yeni bir resim oluştu-
rur C3!. 

-~ B c 
D * 
F G 

E 

H 

*=incelenen nokta 
bölgesi 

Şekil 3.3 Görüntü kenarlarının bulunmasında 

kullanılan filtre 

yeni nokta değeri=--------------

4 

<'3.22) 

Buna göre bir görüntüde parlak ve karanlık iki alan 

arasında keskin bir geçiş olarak parlak bir çi:gi oluşacak

tır. Renklerde ya da gri se~iyelerinde herhangi bir 

deOişiklik olmayan, yani komşuluklarında farklı renkler bu

lunmayan alanlar ise siyaha dönüştürülür. Orijinal görün

tlide siyah olan yerler ise önemli deOildir. Sadece farklı 

renkler arasındaki geçişler dikkate alınmaktadır. 

Bu yöntemle görüntü kenarlarını bulmak, çeşitli 

kıyaslamalarla bir biti daha karmaşık bir şekilde elde et-

mekt ir: İncelenen noktanın etrafında, dört Y~·ndeki 

komşuluk değerıeri arasındaki farkların mutlak değerleri 

bulunur. Yani yatay, dikey ve iki çapra: yöndeki seki: 
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nokta(pixel) arasındaki fark de~erleri hesaplanır. ~slınd~ 

çok karmaşık olan yöntemin basit bir uygulaması olan bu 

işlem "convoıution" olarak adlandırılır (3}. 

Yukarıda belirtilen işlernde sonuca ulaşma ~amanını 

a~aıtmak için, üzerinde işlem yapılan nokta sayısı altıra 

indirilebilir. Buna göre 3'e 3'lük iki nokta grubu alı 

narak bunların karşılıklı gelen de~erleri arasında bir 

karşılaştırma işlemi uygulanır. Bu yöntemle şeklin ke

narlarının belirlenmesi işlemi de iyi sonuç vermektedir. 

Kenarları daha hassas ve dikkatli belirlemek amacıyla uze~ 

rinde işlem yapılan nokta grupları, 45° derece çapra= 

köşegenlerdeki deOerıer de katılarak 5'e 5'lik iki nokta 

grubuna dönüştürebilir. Ayrıca uygulanan işlemden mutlak 

deOer fonksiyonu kaldırılarak sınırların yönleri de belir

lenebilir. Buna örnek cıarak 3.23'deki formülasyon veri~ 

lebilir. 

CA-Fl+CB-G)+(C-H) 

Kenar (3.23) 

3 

Buna göre incelemeye alınan 3'e 3'lük iki nokta 

grubundan üst noktaları parlak, alt noktaları karanlık 

farklı iki nesne arasında yatay bir sınır belirecek ~e 

işlem sonucu da po~itif bir de~er alacaktır. Bunun tersi 

bir po~isyonda iki nesne düşünüldüOünde ise elde edilecek 

işlem sonucu negatiftir. Kenar bulma işleminde, sonuç in

celenen nokta deOerlerine göre değiştiOinden sonuçta yeni 

nokta değerini elde etmek için sabit bir ofset değerini 

işlem sonucuyla toplamak gerekmektedir. Bütün sınırların 

ekranda görülebilmesi için, sınır olarak hesaplanan değer 

genellikle iki ya da üçe bölünür. Ayrıca bu sayede bütün 

yumuşak kenarlar bastırılabilir. 
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(3,24> 'de ·.~erilen formülle ise Şekil 3 .3'1eki gibi, 

ıncelenen noktanın komşuluklarındaki dört noktsnın ortaıs

masını alan bir filtre kullanılarak çıkış resmi elde 

edilir. 

B+D+E+G 

Yeni nokta de~eri= (3.24) 

4 

<3.24) 'deki işleme göre çıkış resminde sınırlar büyük 

~lçüde kaldırıldı~ı için, daha çok detayları iyi bir şe -

kilde belli olan nesnelerde uygulsnabilir. 
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4. SAYISAL GöRONTU iŞLEME SiSTEMLERi 

4.1 Giriş 

Sayısal g6rilntil işleme 6nccleri genel amaçlı bilgisa

yar sistemlerinde başlamış, ancak bunların birçok bakımdan 

yetersi~ kalması sonucu 6~el donanım, ya~ılım ve yan birim

ler içeren "Sayısal Görüntü işleme Sistemleri" (Gi.S) ort.::ı.ya 

çıkmıştır cu. 

4.2 Donarıını 

Bir GiS, giriş, çıkış, işlem ve saklama birimlerinden 

oluşur. Bir kullanıcı açısından sistemin yerine getirmesi 

gereken işlemler de bu dört başlık altında ele alınabilir. 

Bunlara girmeden önce görüntil işiernenin iki özelli~ini or

taya koymak gerekir. 

ı. 'leri hacmi yüksektir. Milyonlarca pikselle 

çalışmak ola~andır. 

2. işlemler genellikle a~ sayıda basit işlemin 

tekrar tekrar her piksele uygulanması biçiminde ele alır!'-3-

bilir. 

Kullanıcı, giriş birimleri kanalıyla sisteme al

fanümerik bilgi ve korout verir, görüntildeki belli piksel ve 

alanları işaret eder ve sisteme görüntil verir. Bu amaçlar 

için klayye Ckeyboard}, izleme topu Ctracball), tablet, 

sayısallaştırıcı Cdigitizer), kamera, film okuyucu ve 

manyetik teyp birimi gibi cihazlar kullanılır. 

Çıkış birimlerinin amacı alfanümerik bilgi vermek 

görüntüyü göstermektir. Birinci amaç için standard bil

gisayar birimleri olan terminal ve satır ya~ıcılar kul

lanılır. Görüntil ortamıarı da renkli ortanı ve foto~raf 
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olarak ikiye ayrılır. Renkli ekran g6rUntUyU dnında 

gösteren esnek, hı~lı fakat kalıcı olmayan bir ortamdır. 

Buna karşılık fotoğraf Uretilmesı u=un sUren fakat kalıcı 

bir ortamdır. 

işlem birimlerı açısından kullanıcının ıstediği 

hı=dır. istediği bir işlemin sonucunu mUmkUnse anında (bir 

iki saniye içinde) görmek ıster. Anlık cevap alınma=sa 

ba=ı işlemlerin etkinliği ve anlamı kalma~. bilgi kaybolur. 

Bu nedenle genel amaçlı bilgisayarlar hı= açısından yeter

si= kalmaktadır. 

GörUntU işlemede hı= sağlamak için gösterge işlemci 

(display processor) ve di~i işlemci <array processor) denen 

ö=eı bilgisayar yan birimleri kullanılmaktadır. Gösterge 

işlemcilerin önemli bir görevi görUntUyU renkli ekranda 

göstermektir. Bunun yanında görUntU ile etkileşimli 

çalışmayı gerektiren, işlemleri hızlı yapan özel elektronik 

devrelerı de vardır. Di=i işlemciler daha genel amaçlı 

ciha~ıar olup birçok bilimsel uygulamalarda kullanılırlar. 

4.3 Ya=ılım 

Diğer alanıarda olduğu gibi görUntU işlemede de bir 

bilgisayar sisteminin etkinliği ve yararı, en a= donanım 

kadar ya=ııımın da kalitesi ve gUcUne bağlıdır. Ya=ııım 

geniş kapsamlı, bUyUrneye açık, esnek, kullanımı kolay, iyi 

belgelenmış, =engin hata mesaJlı, hı=ıı çalışan, optimal 

kodlanmış ve derlenmiş •••• olmalıdır. 

Bir G!S ya=ılım paketinin yapması gereken işlemler 

şöyle gruplanabilir: 

ı. Temel işlevler: Sisteme giriş-çıkış, kontrol, 

dosya yönetimi verı tUrli dönüşümlerı gibi, daha çok bil

gisayar işletım sistemi işlevleri. 



37 

2. Gösterge işlevleri: Ekran ü8erinde de~işik bant 

karışımları, büyültme <=oom), delaşma Cpanl, kursör kont~ 

rol, renk kontrol v.b. 

3. Görüntü işleme: Matematiksel formülasyona baOlı, 

=enginleştirme, sınıflandırma gibi her tür görüntü işlem 

işlevleri. 

4. Görüntü saklama: Görüntü aktarma, saklanan görün

tüler için arşiv tutma, v.b. işlevler. 

s. Görüntü dışı veri dosyaları işlevleri: Görüntü 

geçmişi dosyaları, istatistik dosyaları, grafik dosyaları, 

tablo-liste dosyaları, çalışma dosyaları Csession files), 

v.b. tutma işlevleri. 
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5. TORK HALI DESEN VE MOTiFLERiNiN BiLGiSAYAR YARDIMIYLA 

SAKLANMASI, GELiŞTiRiLMESi VE ÇO~ALTILMASI AMACIYLA 

GELiŞTiRiLMiŞ BiR YöNTEM 

5.1 Giriş 

Bu bölümde, halılarımı::ın desen ve renk açısından 

::enginleştirilmesini, desenıerin ucu= ve hı=ıı 

çoOaltılıp yaygın kullanıma sunuımasını ve 

halıcıııoı arşivinin dü=enlenmesini saoıamak 

olar al·'. 

Türk el 

am.ac ıyı a 

geliştirilmiş olan bir program anlatılacaktır C4l. Bu prog~ 

ram, Türk halıcıııoının yaşatılması, geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırııması açısından da önemlidir. 

Yapılan araştırmaya göre Türk halıcııoının iki önem

li sorunu vardır: 

ı. Eldeki desenıerin a=lıcyı ve yeni desenıerin 

geliştirilmesinde karşılaşılan güçlükler, 

2. Desenıerin çoOaltılmasında karşılaşılan güçlük-

ler. 

Olkemi=in çeşitli yörelerine yayılmış halı desen

lerinin bir merke=de toplanması, =enginleştirilmesi ucu~ ve 

hı=ıı olarak çoğaltılıp yaygın kullanıma sunulması ve gele

cek nesillere sağlıklı olarak aktarılabilmesi için 

arşivlenmesi gerekmektedir. Bu tür çalışmalar, ancak güçlü 

bir bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilebilir. 

Yapılan çalışmada her düğüme ilişkin veri bir 

lide Cbyte) saklanmaktadır. Her seki=lide dört bit 

bilgisi için, dört bit de bordür ve motif bilgileri 

kullanılmaktadır. Renk bilgisi için ayrılan dört bit 

bir desende 16 ayrı renk tanımlanabilmektedir. Diğer 

sekı::-

renk 

için 

ile 

dört 

bit ile de bir düOümün komşu düğümlere olan baOıntısı yani 

yön bilgisi saklanmaktadır. Bir düğüme ilişkin yön bilgisi 



39 

sadece kendisinde de~il, aynı ~amanda komşu dli~limlerde de 

saklanmaktadır, yani bir dü~ümün taşıdı~ı bilgi tek başına 

fa~ıa bir anlam taşımamaktadır. Y~n bilgisinin saklanması 

ile, bir bordür veya motif ü~erindeki herhangi bir dlieyüm 

ile programa tanıtılabilmektedir. Böylece, bir Jr.apal ı 

şekil (örneğin bir çiçek motifi) ne kadar karmaşık şekil-

!erin biraraya gelmesinden oluşursa oluşsun prograrn 

Cörneğin bordürlin silinmesi veya renginin değiştirilmesi 

içinl hiç bir düğümü kaçırmadan şeklin tamamı ü~erinde 

dolaşabilmektedir. Ayrıca kapa ı ı alanıarın renk-

ıendirilmesinde, rengin alan dışına taşması yön bilgisiyle 

önlenmektedir C4). 

5.2 Halı Deseninin Bilgisayara Yüklenmesi 

Desinatör tarafından serbest formda ha~ırlanmış 

desen paftası sayısaııaştırıcı ü~erine yerleştirilmekte ve 

sayısaııaştırıcı tablet ü~erinde tanımlanmış ö~eı komutlar 

yardımıyla desen bilgisayara yüklenmektedir. Bu komutlar 

desen ü~erinde belli bir alanın silinmesini, çerçeveıerıe 

belirlenen alanıarın veya motiflerin saklanmasını ve olduğu 

gibi ya da döndürülerek başka bir yere kopya edilmesini, 

bordürlerin ve bordürlerin sınırladığı b~lgelerin ren

klendirilmesini sağlamaktır C4). 

5.3 D~ndürme 

Desen ü~erinde tanımlanan her şekil veya belli bir 

çerçeve ile sınırlanmış b~lgede bulunan tüm şekiller, bu 

şekil veya bölge ü~erinde tanımlanmış bir nokta Corijin) 

etrafında 90°, 180°ve 270°derece döndürülebilmekte, ayn.9. 

görüntüsü alınabilmekte ve bir başka noktaya taşınabilmek

tedir (4). 



5.4 Renklendirme 

Program, kullanıcının belirlediği her 

bir sayısal kod tanımlamaktadır. E~ylece bir 

ninin birbirinden farklı renk bileşimlerinde 

i~lenmesi sağlanmaktadır (4J 

5.5 Bordür Renklendirme 
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renge karşı 

halı dese~ 

kolaylıkla 

Halılarda kapalı şekillerin genellikle, tek bir ka

palı şekilden ~iyade birçok kapalı şekillerin biraraya 

gelmesiyle oluştuğu görülmektedir Cörneğin bir çiçek moti

fi). Veri yapısının ö~elliği nedeniyle karmaşık bir şeklin 

herhangi bir düğümünden başlanarak tüm düğümlere 

erişilebilmektedir. Böylece herhangi bir motife ait sekin

tller veya bordürler değişik renklerle renklendirilebilmek

tedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için her düğüme 

ilişkin yön bilgisi kullanılmaktadır. Sö~konusu düğüme 

geliş yön bilgisi ve düğüme ilişkin bilgiden yararlanılarak 

ilerlenmesi muhtemel yönler bulunmaktadır. Birden fa~la 

yöne ilerlenmesi muhtemel olan durumlarda en 6ncelikli olan 

yön kontrol edilmekte, diğer yönler ise bir yığında saklan

maktadır. Algoritma, seçilen yönde bir bordür düğümüne 

veya bordür olmayan bir düğüme rastlandığında durmakta, 

yığından bir değer okuyarak işlemlerine devam etmektedir. 

Yığın boşaldığında, ilgili tüm düğümlere erişildiği an

laşılmakta ve işlem durdurulmaktadır (4). 

5.6 Alan Renklendirme 

Bir bordür veya motif ile sınırlandırılmış herhangi 

bir alanın içindeki tüm kapalı şekiller dışında kalan kıs

mın renklendirilmesi de geliştirilen bir algoritma ile 

sağlanmaktadır C4). 
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Kullanıcı. renklendirmek istediQi alanı. içindeki 
herhangi bir nokta ile programa tanıtmakta, algoritma bu 

noktadan başlayarak düşey yönde caşagı ve yukarı), seçilen 

renkte bir dügüme veya bir bordüre rastlayana kadar iler

lenmektedir. İlerleme yönüne baglı olarak. bulunan bu 
dogrunun sagında Cpozitif) ve/veya solunda Cnegatif) iler

lenmesi muhtemel olan yönlerdeki düşey aralıklar ~zel 

olarak tanımıanmış yıgınlarda saklanmaktadır. Yıgınıardan 

okunan her deger için yukarıdaki işlemler tekrarıanmakta ve 

yıgınıar boşaldıgında tüm dügümlere erişildigi anıaşılıp 

işlem durduruımaktadır. 

5.7 Korout Formatı 

Kullanıcı, gerçekleşmesini istedigi işlemleri, pro~ 

rama bir korout dizisiyle tanıtmaktadır. Her işlemin be

lirli bir korout formatı vardır C4). 

Program komutları sayısaııaştırıcı tablet ve 

sayısallaştırıcı üzerinde tanımlanan özel korout tablosu üz& 

rinden okunarak girilmekte, sık yapılan işlemlere ilişkin 

komutlar ise kullanıcıya kolaylık saglaması için sayısal

laştırıcı tablet üzerinde tanımlanmaktadır. 



42 

o. HALININ DOKUNMADAN öNCE GERÇEK BOYUTUNUN HESAPLANMASI 

6.1 Giriş 

Günümü3de halıcılık sektörünün içinde bulundugu en 
önemli problemlerden birisi de, halı do~unmadan önce ip 

kalınlıklarına göre gerçek boyutunun hesaplanabilmesidir. 

ö3ellikle el dokuması halılarda, insan faktörü ve ip kalın

lıgı halı boyutu ü3erinde dogrudan etkili olmaktadır. 

Halı dokumacılıOında, belli yöre halılarında aynı ip 

kalınlıkları kullanılsada, üretilen iplerin kalınlıklarında 

belli bir standart sa~lanamamaktadır. Ayrıca do~uma işlemi 

sırasında, bir sıra dügüm atıldıktan sonra bir sırada ara 

atkısı geçirilip vurularak düOümler sıkıştırılmaktadır. 

Sıkıştırma miktarıda tamamen dokuyucunun vuruş kuvvetiyle 

orantılıdır. Bu nedenle, halı boyutunun, dekuma işlemi 

gerçekleşmeden önce ip kalınlıklarına göre hesaplanmasında 

teorik ve pratik uygulama arasında sabit bir oran saOlan

ması son derece güçtür. Böylece, öncedenbelirlenen bir 

kalite ve ebatta halının dokunması çoOu ke3 mümkün olmamaR

t ad ır. 

Bu te3 de yapılan çalışmada, bir dügüm kalınlıgını 

etkileyen faktörler gözönüne alınarak, teorik hesaplama ile 

pratik uygulaması arasında belli bir yakınlık saglanabil
miştir. Hata oranı, h.alı eninde yakl.aşık o\

0
-0.42, boyunda 

ise o~-0.24 gibi çok küçük bir degerde olmaktadır. 

6.2 ıp Kalınlıklarına Göre Halı Boyutunun Hesaplanması 

Bir halının dokunması işleminde, kalınlıkları ve 

düOüm içindeki fonksiyonları farklı olan üç tür ip kul
lanılmaktadır. Bu ip kalınlıkları bir dügümün büyüklügünü 
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dogrudan etkileyen fakt~rıerdir. Şekil e.ı 'de, bir dügümde 

kullanılan ipierin konumları ve iki farklı tlir dliOUmatma 

teknigi g~sterilmektedir. 

atkı ilmelik 
j T 

çözgü 
1' 

atkı ilmeUk 

T T 
çozgu ..,.. 

Şekil 6.l.a Çift dliOlim 

teknigi 

Şekil 6.l.b Tek dli~Um 

teknigi 

Şekil 6.1 Dliglim atma tekniklerı 

Halıcılıkta kullanılan bazı terımıerin 

kısaca ş~yledir: 

anı .arnı ar ı 

Kalite: Bir halıda ıocm~ 'sindeki düğüm sayısıdır. örneğin; 

28x32 olarak belirlenen 
2 

halının ıocm 'sinde enine 

bir 

28, 

kaliteye g~re, 

boyuna 32 dliglim olmalıdır. 

ç~zgti: Bir halıda boyuna çekilen ipliklerdir. tki ç~zgti 

arasına bir düğüm atıldıeyından halının enini belirleyen en 

~nemli faktörlerden birisidir. Genellikle ilmelik ipinden 

daha kalın ve 2 ya da 3 bliklimllidlir. 

Atkı: Bir halıda, bir sıra dügüm atıldıktan serıra enine, 

çözgü iplerinin bir altından bir üstlinden geçirilerek çek~ 

ıen ipliklerdir. B~ylece çözgli iplerinin J:ıirl:ıirinden 

ayrılması önlenmektedir. ıstege göre iki düglim sırası 

arasına iki ya da daha fazla atkı ipi çekilebilir. Daha 

sonra bu atkı ipliklerı dokuyucu tarafından vurularak, atkı 
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ve ilmelik iplerinin iyice sıkıştırılıp aradaki boşlukların 

giderilmesi sağlanmaktadır. Genellikle ilmelik ipinden 

daha kalın 2 ya da 3 büktimlüdür. 

ilmelik: Halının düğümlerinin atıldığı ipliklerdir. Atkı 

ve çözgti ipliklerine oranla daha ince ve büktirnlü olabilmek

tedir. 

Bir halı dokunınaya başlamadan önce. halının ebatları. 

hangi kalitede olması istendiOi ve kullanılacak ipler bP

lirlenmektedir. Belli yörelerde dokunan halılar için atkı, 

çözgti ve ilmelik ipleri genellikle aynı olmaktadır. Fakat 

ipierin üretimi sırasındaki bazı etkenlerden dolayı ip 

kalınlıkları standardından daha ince ya da kalın olabilmek

tedir. ip kalınlıklarındaki bu değişmeler. bir düglim 

kalınlıOı üzerinde doOrudan etkili olduOundan. önceden bP

lirlenen halı kalitesinin de değişmesine sebep olmaktadır. 

Dolayısıyla. halı verilen sipariş 

da kilçUk olabilmektedir. Bu durum 

ebatından daha büyük ya 

ise ancak halı dokunup 

bittikten sonra görülebilmektedir. Böyle bir sorunda. be

lirlenen kaliteyi saglamak için ip kalınlıklarının ne ol

ması gerektiOinin ya da belirlenen iplerle halı dokunduOun

da kalitenin ne olacağının önceden belirlenmesi çok bilyUk 

bir problemdir. özellikle el dokuması halılarda, atkı ipi~ 

nin çekilmesinden sonraki sıkıştırma tamamen dokuyucunun 

kuvveti ile orantılıdır. Bu durum sipariş ebatına gbre 

halı boyunda önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Stan

dart bir sıkıştırma ve ip kalınlıOı olmaması sebebiyle. 

halı boyutunun dokumaya başlanmadan önce hesaplanması da 

mümkün deOildir. 

Bu tezde yapılan çalışmada. halı dokumacılığının 

içinde bulunduğu bu gibi sorunlara cevap olabilecek yak

laşımlar geliştirilmiştir. Verilen ip kalınlıklarına göre 

halının dokunmadan önce kalitesinin ne olacaoı ya da ver,~ 

len kalitenın sağlanabilmesi için ip kalınlıklarının ne 

olması gerektiği hesaplanabilmektedir. Ayrıca desen çı~ımı 
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sır::ısında belirlenen bir kalite ·:e ebatta halının ı:lokuna~ 

bilmesi için halının eninde ve boyunda kaç dU~Um olması 

gerektiOi de y::ızılım tarafından kullanıcıya verilmektedir. 

Bir halının dokunmadan önce bazı parametrelerinin be

lirlenmesi işlemi sırasında, pratik uygulaması yapılmış 

olan halıların bir takım özelliklerinden faydalanılmıştır. 

Belli yörelerde dokunan halıların çözgu, ::ıtkı ve ilmelik 

iplerinden ör neY.. ler a ı ı nar .aJr. bunı.ar ı n Y. a ı ı n ı ır. ı ar ı 

Blçtilmtiştur. Bu iplerle dokunan, kalitesi ve ebatları 

belli halılar üzerinde yapılan çalışmalarla ip Y..alınlıtları 

ile kalite arasında bir baOıntı bulunmuştur. 

Bir halının boyutu, enine ve boyuna dU~üm sayısı ile 

dUOUm kalınlıklarının çarpımı şeklinde belirlenmektedir. 

Kalitesi ve sipariş ebatı belli olan bir halıda enine .,,~ 

'-
boyuna olması gereken dUOtim sayısı basit bir orantı ile 

hesaplanabilmektedir. Şekil 6.1' de de gBrUldü~ü gibi 

enine bir dUOüm kalınııoını etkileyen çözgti ve ilmelik, 

boyuna bir dU~üm kalınlı~ını etkileyen de atkı ve ilmelik 

iplerinin kalınlıOıdır. Daha önce de belirtildiOi gibi bir 

halıdaki kalite, halının 10 cm! 'sindeY..i dti~üm sayısını 

göstermektedir. Bir dUgUm iki çözgU ipi arasından atıldıgı 

için, ıo cm. • deki çözgü sayısı dü~üm sayısının iki katı 

kadardır. Böylece 10 cm.• deki çözgu sayısı halı enini 

belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Şekil 6.1.a' 

daki dUOUm atma şekli göz önüne alındıgında, teorik olarak 

enine bir dü~üm kalınıı~ının: 

Enine bir dtiglim kalınlıgı=2xçözgti kal.+4xilmelik kal. C6.1J 

Boyuna bir dü~üm kalınlı~ının ise: 

Boyuna bir dügüm kalınlıgı=2xatkı kal.+1xilmelik kal. C6.2) 

olması gerekti~i görülmektedir. Bu şeY..ilde, belirlenen ip 

kalınlıkları ile bir dUgUmün enine ve boyuna kalınııoı he -
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sapıandıOında, pratik uygulamadaki dliOtim kalınıı~ı ile 

arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Bunun Uzerine, 

halının dokunması sırasında bir düOüm içindeki ipierin ko 
ryumları gözlenerek belli yaklaşımlar yapılmıştır. 

Çift dli~lim tekni~inde, iki çözgli arasından birleşere~ 
çıkan ilmelik iplikleri yanyana değil de listliste durmak-

tadır. Ayrıca çözgülere dolanan ilmelik iplikleri ı~~ 

dliğüm atma sırasında ipierin çekilmesinden dolayı enine 

dli~lim kalınlı~ında etkili olmamaktadır. Bu ya~laşıma göre 
-enine bir dliğlim kalınlığının; 

Enine bir dü~üm kalınlıOı=2xçözgü kal,+lxilmelik kal. (6,3) 

olması gerektiği bulunmuştur. örnek olarak alınan halılar

da 10 cm. 1 deki enine dü~üm sayısı belli olduQundan orantı 

yoluyla bir düğüm kalınlığı hasaplanmış ve bu değer teorik 

yaklaşımla bulunan büyüklük ile karşılaştırılmıştır. Sonu

cun birbirine oldukça yakın ve hata oranının -0.42% gibi 

çok küçük bir de~erde olması yaklaşımın do~ru olduOunu 

kanıtlamaktadır. 

Boyuna bir düğüm kalınlığında ise sıkıştırma kuvveti 

do~rudan etkili olduOundan, örnek halılara göre bir ya~-

laşım yapmak oldukça güç olmaktadır. Atkı kalınlığı 10 

cm. 1 deki boyuna düOüm sayısı belli olan halılarda orantı 

yoluyla boyuna bir düğüm kalınlığı hesaplandığında, bu 

de~erin iki atkı kalınlı~ı kadar oldu~u görülmüştür. Buna 

göre genellikle bir halıda ilmelik kalınlığını yok edecek 

kadar boyuna bir sıkıştırma olmaktadır. Fakat bu sıkıştır

ma miktarı standart olmayıp tamamen dokuyucunun kuvveti ile 

orantılı olmaktadır. 

Şekil 6.l.b 1 deki tek düğüm tekniğinde ise, ilmelik 

kalınlıOının enine bir dü~üm kalınııoı üzerindeki etkisi 
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yok denecek kadar azdır. oucyum atma şeklinden ve ctucyum 

atma sırasında iplerin çekilmesinden dolayı enine bir dU~üm 

kalınlıcyı; 

Enine bir dUcyum kalınlıcyı=2xçözgu kal. (6.4) 

yaklaşık iki çözgu kalınlıOı kadar olmaktadır. 

Boyuna bir dUOUm kalınlıcyı ise, çift dUOUm atma 
tekniOindeki hesaplama şekli ile aynıdır 

Pratikteki uygulamalara göre getirilen bu yaklaşım

larla hesaplanan ip kalınlıkları ya da ver11en ip kalınlık

larına göre olabilecek kalite teoride olması gerekendir. 

Fakat özellikle el halıcılıOında ınsan faktörunun olması ve 

ip kalınlıklarında belli bir standardın bulunmaması nedeni 

ile teoride olması gereken ile pratik uygulama arasında 

farklar ctocyabilmektactır. 
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7. YAZILIM 

7.1 Giriş 

Bu b~ltimde, daha Bnceki b~ltimlerde, sayısal görüntti 

işleme Uzerine geliştirilmiş olan birtakım tekniklerin 

ışı~ı aıtında sayısal bir resmin yeniden şekillendirilmesi 

ve de~erıendirilmesi Uzerine geliştirilen sistem anlatıl

maktadır. Uzerinde işleme yapılacak olan görtintünün diji

tizer ya da dijital bir kameradan alınması imkanı gerçek

leşemedi~inden, programa resim çizmek için gerekli fonksi -

yonları sa~ıayan bir bölüm eklenmiştir. 

Güntimüzde halıcılık sektörünün içinde bulundu~u ba~ı 

problemlere belli bir ölçüde çözüm sa~laması amacıyla, ü=e~ 

rinde işleme yapılacak olan resimler halı desenıerinden 

seçilmiştir. Yapılan çalışma, halı desenlerinin gelişti -

tilmesi, üzerinde de~işiklik yapılması ve kolaylıkla çogal

tılabilmesi amacı do~~uıtusunda geliştirilmiştir. Ulke -

mizde, halı deseni üzerinde yapılan çalışmalar, çok emek ve 

yüksek maliyet gerektirdi~inden yetersiz kalmaktadır. Bir 

halı deseninin oluşturulması şu safhaları kapsamaktadır. 

ı. Desinat6r hayalinde canıandırdıgı deseni serbest 

formda kagıda aktarır. 

ı. BordUr ve motifler kareli kağıda geçirilir. 

3. Desen renklendirilir. 

4. Desenin tamamı incelenir, desen veya renklendirme 

konusundaki eleştirllerin ışı~ı aıtında gerekli düzenleme -

ler ve degişiklikler yapılır. 

s. Desen son halini aldı~ında temiz bir 

çıkarılır. 
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5, çooaıtma ya elle ya da offset tekniOiyle gerçek
leştirilir. 

GörilldilOü gibi yukarıda belirtilen işlemlerin hemen 
hemen hepsi elle yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında da 

birtakım problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemler 
şunlardır: 

(ı) Genellikle desınatörler, kareleyicilerin kendine 

özgil yorumları nedeniyle karelenmiş desenıerin istedikleri 

gibi olmamasından yakınmaktadırlar. Bu nedenle, bazen 

desinatörler kareleme işlemlerini de kendileri yapmakta 

bu son derece zor ve emek isteyen işe uzun bir silre ayır

maktadır ı,ar. 

( 2) Kağıt üzerinde elle renklendirme olanakları son 

derece sınırlıdır. Desinatörler kendi tecrübelerinden 

yararıanarak uyumlu renklerı biraraya getirmekte ve desenı 

renklendirmektedirler. KaOıt üzerinde silme suretiyle renk 

değişikliği kağıdın yıpranması nedeniyle ancak bir iki kez 

yapılabilmektedir. 

(3) Desenin ofset baskıyla çoOaltılması pahalı olmak

ta, elle yapıldıOında ise gdz yanılması gibi nedenlerle 

desenlerdeki yanlışlar da artmaktadır. Ayrıca elle çoOalt

manın gilçlilOil nedeniyle, simetrik desenler için yanlız 

simetriyi oluşturan en kilçük bölilmler çizilmekte, böylece 

dokuyucunun sımetriyi zihninde canıandırmasından kay

naklanan dokuma yanlışları oluşmaktadır. 

(4) Belirlenen ip kalınlıOı ve kalitede dokuma işlemi 

gerçekleştirildiğinde halının gerçek boyutunun ne ola

ca~ının önceden hesaplanması çok gilç olduOundan, genellikle 
siparişebatını tutturmak bilyük bir problem olmaktadır. 
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Halı deseni üzerindeki çalışmalarda emek, ~aman ~e 

maliyeti azaltmak, ayrıca bazı problemlere cevap vermek 

için geliştirilen program QBASIC programlama dili kul

lanılarak yazılmıştır. Böylece desen üzerinde uygulanan 

işlemlerde yeterli bir hıza ulaşılmıştır. Ayrıca kul

lanıcıya kolaylık saOlaması açısından bUyük ölçüde kolay ve 

anlaşılır biçimde bir yazılım gerçekleştirilmiştir. 

AşaOıda programın oluşturulmasında izlenen yol ve alt 

proramlar akış şemalarıyla birlikte anlatılmıştır. 

7.2 Ana Program 

Şekil 7.1'de gösterildiOi gibi ana program farklı 

işlevleri seçmek için olanak sa~layan 7 ana btllimden 

oluşmaktadır. 

YENt BtR ÇtZtME BAŞLAMA : Yeni çizim yapma (desen oluştur

ma) için gerekli olan ekran düzenlemesine geçilir. 

MEVCUT BtR ÇtZiM üZERiNDE DE~tŞ!KLiK YAPMA : Ekran düzen

lemesi, yeni bir çizim yapma modundakiyle aynı olmakla bir

likte işlev olarak farklıdır. Belli bir kilttik ısminde de

polanmış olan desen üzerindeki birtakım çizim hataları 

dlizeltilebilir ya da isteOe göre bazı deOişiklikler yapıla

bilir. 

RESMtN SINIRLARINI BULMA : ÇiZilmiş renkli bir desende, 

deseni oluşturan motiflerin sadece sınırları, orijinal ren

kleriyle belirlenir. Geliştirilen bir formtilasyonla sınır

lar depolanır. 

SINIRLARDAN ORiJiNAL RESMi ELDE ETME Bir önceki modda, 

desenı oluşturan motiflerin sınırıarı belirlenip belli bir 

kilttik ısminde depolandıktan sonra, bu modda sınır renklerı 

referans alınarak orijinal renkli desen tekrar elde edilir. 
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SINIRLAR OZER!NDE DE~!Ş!KL!K YAPMA Renkli deseni oluştu-

ran motifler üzerinde birtakım deOişiklikler cmotifin 
başlangıç koordinatlarını ve rengini deOiştirme, büyültme, 

küçültme, döndürme J, motifi ifade eden formülasyonda ba=ı 

parametreleri deeyiştirmekle gerçekleştirilir. 

KOTOK iŞLEMLER! Kütüklerle ilgili birtakım yardımcı 

işlemler geliştirilmiştir. 

YAZICI (AÇIK/KAPALI) !stenen herhangi bir deseni ya=ıcı-

dan elde etmek için geliştirilen bir bölümdür. 

BOYUT HESAPLAMA : Verilen kalite ve ebatta bir halı dokun

ması için ip kalınlıOının ne olması gerekt10i ya da verilen 

ip kalınlıklarına göre kalitenin ne olacaoı halı dokunmad~n 

önce hesaplanabilir. 

7.2.1 Yeni bir çizime başl~ma 

Bu program, esasen var olan sayısal bir resim üze

rinde inceleme yapma, resmin yeniden şekillendirilmesi ve 

deeyerlendirilmesı amacı doğrultusunda geliştirilmiştir. 

Fakat sayısal bir resmin bir dijitizer ya da dijital kamera 

kullanılarak elde edilmesi imkanı saglanamadığından, desen 

oluşturma işlemi yazılırnın bu bölümünde gerçekleştirilmek-

tedir. Desen çizimi sırasında kullanıcıya kolaylık 

sağlaması açısından, fonksiyon tuşları bazı yardımcı komut

lara Cçigi çizme, çizgi silme, çizme ya da silmeyı durdur

ma, renk seçme, ekran silme, pencereleme (Silme, kopyalama, 

taşıma), çıkış) programlanır. 128xl28 noktadan oluşan bir 

çizim alanı içinde hareketli bir kursör ve belirtilen 

yardımcı komutlar sayesinde oluşturulan desen, ~na programa 

dönme tuşuna CÇIKIŞ) basıldıOında ısteOe göre otomatik 

olarak depolanabilir. Depolama işlemi sırasında kütük ısmi 

olarak, bu med seçildiOinde girilen kütük ısmi alınır. 
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7.2.2 Mevcut bir çizim üzerinde de~işiklik yapma 

Bu b~lümde, daha ~nce çizilip belli bir kütük ısminde 

depolanmış olan desen tekrar ekrana çizilir. Birinci 
b~lümde desen çizilip depoıandıktan sonra g~ze çarpan bir

takım hataların düzeltilmesi ya da desen üzerinde bazı 

de~işikliklerın yapılması bu b~lümün foksiyonları arasın

dadır. Ekran düzenlemesi ve fonksiyon tuşlarının işlev

leri, yeni bir çizim yapma modundaRiyle aynıdır. Ana pro~ 

rama d~nme tuşuna basıldı~ında, resim aynı kütük ismi al

tında, istenirsetekrar depolanabilir. 

7.2.3 Resmin sınırlarını bulma 

Program bu modda, renkli olarak çizilmiş olan bir 

desende, deseni oluşturan motiflerin sınırıarını orijinal 

renkleriyle belirleyerek, sınır takip etme fonksiyonuyla, 

her sınırı bir formülasyonla ifade ederek depolamaktadır. 

Bir deseni oluşturan nesnelerin sınırlarını bulmak 

amacıyla geliştirilen y~ntemler daha önceki bölümlerde 

açıklanmıştır. Bu programda, özellikle renkli bir desende, 

desenı oluşturan motiflerın sınırıarının belirlenip ıç

lerinin boşaltılması bir filtre yardımıyla gerçekleştir-

ilmektedir. 3x3'lük bir matris tüm desen ü::::erinde 

dolaştırılıp sınır olarak belirlenen noktalar orijinal renk 

de~erini almakta, di~er noktalar ise sıyah olarak kalmak
t.ad ır. 

-= sınır olup oımadı~ı incelenen pikselin konumunu 
çr~sterir. 

Şekil 7.3. Motif sınırıarının bulunmasında 

kul ı anı lan f i ı tre 
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E, F, G, H incelenen noktanın saO-sol-alt-Ust 
komşuluOundaki noktaların renk kodlarını belirtmektedir. 

D= ABS CE-G) 

A= ABS cıf':....E) 

Yenı nokta degeri= A+B+D 

Program bu modda çalışmaya başladıOında ekran dlizen

lemesı, ana listeden ilk iki mod seçildigi zamankinden 

farklıdır. çızım alanı olarak 128xl28 noktadan oluşan iki 

bölge ayrılır. Ekranın ilk kısmında, belirlenen kütük is

minde, sınırlarının bulunması istenen desen çizilmektedir. 

Desenı kütükten çekip çizme işlemi tamamlandıktan sonra, 

desen en sol-üst köşeden itibaren nokta, nokta taranınaya 

başlar. Ele alınan her noktanın sınır olup olmadıOını be

lirlemek amacıyla, incelenen noktanın renk deOerı ile 

komşulugundaki noktaların renk degerieri arasında yukarıda 

açıklanan fitre işlemi uygulanır. Bu işleme göre yeni 

nokta degeri olarak hesaplanan renk degerinin sıfır olması, 

ıncelenen noktanın sınır olmadıOını belirtir. Böylece ı -

kinci 128xl28'lik alan içinde, bu noktanın konumuna karşılık 

gelen nokta sıyah olarak kalır. Yeni nokta değerı olarak 

hesaplanan renk degerinin sıfırdan farklı bir degerde ol
ması ise ıncelenen noktanın sınır olduğu anlamını ifade 

eder. Yanı sözkonusu noktanın, ele alınan komşuluklarında 

farklı renk grupları var demektir. Sonuçta, sınır olarak 
belirlenen nokta, ikinci çizim alanına karşı düşen konumun

da kendi rengini koruyarak yer alır. Bu işlem birinci 

çizim alanındaki tüm desen nokta, nokta taranıncaya kadar 

devam eder. 
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Bir deseni oluştur~n motiflerin, ~rijin~ı renk-

ıeriyle, kapalı alanlar şeklinde sadece sınırları belir

lendikten sonra, desenin bu şekliyle kütükde sakl~nması 

belli bir formülasyonla saOlanmaktadır. B~ylece her nok

taya ait veri için bir sekizli Cbyte) ayrıımaktansa, sadece 

sınırda olan noktalara ait veriler saklanmaktadır. Bu 

sayede desenin depolanması için gerekli olan hafıza kapa

sitesinden de büyük ölçüde tasarruf edilmektedir. 

Sınır bilgilerinin saklanması için bir yöntem 

geliştirilmiştir. sınırıarı belirlenen motiflerin çoou ka

palı alanlar şeklinde olmasına karşın bazılarıda kapalı 

de~ildir. Oluşturulan kütük yapısı gereOince, her kapalı 

eya da kapalı olmayan) alan için byte'lar ayrılır. 

Bunun ilk iki byte, sınırı takip edilecek olan mctifin, 

takibe başlanacaoı başlangıç noktasının koordinatları, 

üçüncübytesınırı takip edilen motifin ren:r. kodu, dördüncü 

byteölçek faktörü, beşinci byteı döndürme açısı, diğerbytel::ı.r 

ise yönler ve uzunluk bilgileri için ayrılmıştır. Sınır

ıarın bir formül kütüOünde saklanması sırasında dördüncü 

byteölçeJt. faktörünü "1" yapan "4" değerine, beşinci byte 

ise, herhangi bir döndürme olmadığı anlamında "O" 'a 

otomatik olarak ayarlanır. 

Deseni oluşturan tüm motiflerin sınırıarı belir

lendikten sonra, sınır takip ederek sadece sınırdaki nokta

ları ifade eden bilgilerin kütükde saklanması işleminde, 

ilk önce sıfırdan farklı bir renk deOerine uıaşıncaya kadar 

desen taranır. Siyah rengi belirten "O"'dan farklı bir 

renk koduyla karşılaşıldı~ında, bu noktanın koordinatları 

başlangıç değerler olarak saklanır. Belirlenen rengin tak~ 

bi için, bu noktanın sekiz komşuıu~u taranır. Bu tarama 

işlemine, incelenen noktanın ilk önce sağ (righn 

komşuluğuna bakılarak başlanır. Eğer burada takip edilen 

sınır rengi bulunamazsa, izlenecek sıra, sağ-alt 

cright-down), aıt Cdownj, sol-.:ı.lt Cleft-dovm), sol Clefn, 

sol-üst Cleft-up), üst Cup) ve sağ-üst Cright-up) komşuluk-
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lar şeklindedir. Bu şekilde devam eden tarama işlemi, 

motif kapalı bir alan ise sınır takibine başlanan noktaya 

ulaşıncaya kadar, motif kapalı bir alan deOil ise, 

komşuluklardan herhangi birinde takip edilen renk buluna

mayıncaya kadar sürer. 

Sınır takip etme işlemi sırasında, deseni oluşturan 

motifların sınırıarının hangi y~nde kaç nokta gidilerek 

bulunduOu hesaplanır ve kilttik içinde ayrılan bölgeye 

yazılır. Herhangi bir motife ait sınır bilgilerinin sona 

erdiOi ise, sözkonusu motif için kilttik içinde ayrılan yerin 

sonuna sıfır konularak belirlenir. Bir motifin sınırıarını 

tanımlayan bilgiler (başlangıç koordinatları, renk kodu, 

ölçek faktörü, döndürme açısı, y~nler ve uzunluklar> kütük 

içine depolanır. 

l.byte 2.byte 3.byte 4.byte S.byte •••••••••••••••••• 
y~n ve 

XM~ YSA~ renk ölç. açı uzunluk .......... 

Şekil 7.4. Bir motife ait bilgilerin kütük içine 

yerleştirilmesi. 

Sınırları ifade eden yönleri ve bu yönlerdeki uzun

lukları kütük içine depolarken, ilk üç bit yönleri (program 

içinde DDR deOişkeni ile gösterilir) belirtmek, diOer beş 

bit ise belirtilen yöndeki uzunıuou belirtmek için kul

lanılır. Bu bilgiler için bir sekizli yetmezse sekizli 

sayısı arttırıımaktadır. 

o o o --7 sa o Cright) 

o o ı --7 aıt (downl 

o ı o ~ sol Cleft) 
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ç. ı ı ~ yu.Jl .. :ır ı 

ı o cı~ sağ-alt Cright-down) 

ı o ı ---7 sol-alt { left-dm-m! 

ı ı o --7 sol-üst Cleft-up) 

ı ı ı --7 s.:ı.ğ-üst (right-upj 

Bir deseni oluşturan tüm motiflerin sınırları yukarı

da açıklanan kütük yapısı içine {formül file), her motif 

formülize edilerek depolanır. 

örnek : Şekil 7.5'deki gibi sınırları belirlenmiş 

olan bir motlfi ifade eden bilgilerin kütüğe yerleştirilme

si şu şekildedir. 

ı -
1 

Şekil 7.5. Sınırları belirlenmiş bir motif örneği, 

X-BAŞLANGIÇ=25 Y-BAŞLANGIÇ=SCı RENK=4 (KIRMIZI) 

öLÇ'EK=4 (ölçek faktörünü "1" yapan değer! 

AÇI=O {Herhangi bir döndürme yok) 

(X-BAŞLANGiç, Y-BAŞLANG!Ç) başlangıç noktasından 

başıayarak belirli yönler ve bu yönlerdeki uzunluklar şu 

formülle hesaplanır: 
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FFF<FCl = CDDR-1> * 32 + CNT { 7. ı) 

FC, b ir motife ait bilgilerin yerle.ştiridiği 

byte'ların sayısını gösterdiOi için yukarıdaki formtilasyon 

FC'nin 6 ve daha büyük değerıeri için geçerlidir. DDR, 

seki:: yönden herhangi birisini, CNT, ise aynı yönde gidilen 
nokta sayısını göstermektedir. 

DDR = 

DDR = 

DDR = 
DDR = 

DDR = 

DDR = 

DDR = 

DDR = 

kütük 

FFFCl) = 25 FFFC2) = 50 FFFC3) = 4 FFFC4J 
FFF(5) = Çı 

Başlangıç noktasından tararnaya başlanırsa: 

ı Cright) CNT = 3 FFF(6j = (1-1) * -:ı-
~L. + 

6 c left-down) CNT = 4 FFFC7) = C6-U * 32 + 

2 (downJ CNT = 3 FFFC6i = (2-1) jt 32 + 

5 Cright-down) CNT = 4 FFFC9) = (5-1) * 32 + 

3 Cleft) CNT = 3 FFF (10) = (3-1) * 32 + 

8 Cright-up) CNT = 4 FFF C lU= (8-1) * 32 + 

4 (Up) CNT = 3 FFF ( 12) = (4-1) * 32 + 

7 Cleft-up) CNT = 4 FFF C 13) = C7-U * 32 + 

Yönlere bağlı ol arar. uzunluklar hesap ı and ıl: tan 

içine depolanır C Şek 1 ı 7.6 ) . 

Şekil 7.6 örnek motife ait bilgilerin kütük 

içine yerleşimi. 

3 

4 

3 

4 

3 

4 
-:ı 

4 

7.2.4 Sınırlardan orijinal resmi elde etme 

= 4 

= <~' 

= 164 

= -:ı ı::: 
-·~ 

= 132 

= 67 
= 228 

= 99 

= 196 

so rır :ı 

Programın bu bölümünde, bir önceki modda sınırları 

bulunarak (7.1) 'deki b-ağıntı ile formtili:::e edilmiş -;e 
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belli bir klitlik ısmı ııe formtil klitugune depolanmış olan 

desen tekrar ç 1zdir i ler e}:, orijinal renkli ha ı i rı.e 

dönliştlirlileb1lmektedır. 

C7.U 'deki formlilasyonla klitlige atılan, mot1flerin 

sınırıarını belirleyen değerlerin, kütükten çekileret. tüm 

desenın sadece sınırıarla çizilmesinde, basic programıama 

dilinde kullanılan "DRAW" komutundan yararıanıımaktadır. 

"DRAW" komutunun kullanımı: 

"DRAW" komutu, bir grafik tanımıama dili ile çi::im 

yapmak için kullanılmaktadır. "DRAW" komutu yanında bir

takım açıklamalarla çi::im gerçekleştirilmektedir. ~omutun 

ylirlitülmesi sırasında, bazı degerler ve harfiere göre nes

neler çizilmektedir. 

Aşagıda verilen hareket komutları, girilen son nokta 

referans alınarak belirli yönlerde çi::im yapmayı sağlamat-

t ad ır. 

u n Yukarı hareket 

D n Aşağı hareket 

L n Sola hareket 

R rı Sağ.a haret.et 

E n ost-sao köşegende hareket 

F rı Alt-sağ Jr.öşegende hareJr.et 

G n Alt-sol köşegende hareket 

H n Ost-soı köşegende hareket 
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n, önündeki komutun gösterdiOi yönde hareket edilecek 

uzunıu~u göstermektedir. n, ile belirlenen sayı, ölçek 

faktörüyle belirlenen değer kadar çarpılmaktadır. 

Programda, çizim yapm.ak için "DRAW" komutu içinde 

kullanılan diğer yardımcı koroutlarda şunlardır: 

TA n : Bu komutta, n döndürme açısını göstermekte-

dir. n'nin sınırıarı -360° 'den +360° •ye kadardır. n po:::i

tif ise dönüş yönü saatin tersi yönü, aksi takdirde saatin 

dönüş yönündedir. 

C n : Ayarıanmak istenen renk değerini belirleyen 

komuttur. n, seçilmek istenen rengin renk kodunu göster

mektedir. 

s n Çizim için bir ölçek faktörü belirleyen ko-

muttur. n'nin sınırı "1" ile "255" arasındadır. n ile 

verilen sayı "4"'e bölünerek ölçek faktörü belirlenmekte-

d ir • ör neğ i n "n=1" ise, o çizimdeki ölçek "1/4" 'dür. 

Böylece U, D, L, R, E, F, G, H komutlarıyla verilmiş olan 

uzunluklar ölçek faktörüne bölünerek, çizilecek uzunluklar 

hesaplanmaktadır. Herhangi bir ölçek faktörü belirlenme

di~inde, otomatik olarak alınan de~er ''4"'dür. Böylece 

ölçek "1" olmaktadır. 

Sınırları belirlenerek C7.1)'deki formülasyon la 

kütüğe depolanan nesnelerı tanımıayan yönler ve uzunluk 

değerlerinin kütükten çekilerek, gösterdikleri yön koduna 

göre karşılık gelen harf ve bu yöndeki uzunıuoun hesaplan

ması yine bir formülasyonla gerçekleştirilmektedir. 

Orijinal desenin sadece sınırıarını belirleme modun

da, motiflerin sınırlarını ifade eden yönler ve uzunluklar 

karakterler olarak kütükte saklanmaktaydı. Bu bilgilerin 
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kilttikten çekilerek sınır bilgisini içeren y6nlerin ve tes

bit edilen yöndeki uzunlukların bulun~ası aşa~ıdaki for

milllerle gerçekleştirilmektedir. 

D = I NT ( F ( I ) / 3 2 ) r. 7 • 2 ) 

UZ= INT CCFCIJ/32-0)~32+0.5) (7.3) 

D : Yön kodu (direction) 

UZ U3Unluk Clength) 

F(I) Kilttikten çekilen yön koduyla birlikte u=unlu~u 

içeren değer. 

Hesaplanan bu değerler "DRAW" komutu içinde kul

lanılacak şekilde yerıeştirilmektedir. B6ylece sınır takip 

etme metoduyla kapalı ya da açık alanlar şeklinde kiltilğe 

depolanmış olan motiflerın sınırıarı hızlı bir şekilde 

çizilmektedir. Ayrıca istenildiği takdirde bu sınırıarın 

ıçıeri belirtilen renk de~erleri ile taranarak orijinal 

renkli desen tekrar elde edilmektedir. 

7.2.5 sınırlar üzerinde de~işiklik yapma 

Programın bu bölümünde, sınırıarı belirlenerek, be

lirli bir sıra ile kütüğe depolanmış olan motifler tek tek 

tekrar çizdirilerek, motifler üzerinde birtakım değişiklik

ler gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler motifin orijinal 

desen üzerindeki başlangıç koordinatlarını, rengini, 6lçek 

faktörünü, döndürme açısını değiştirmektir. 

Program bu modda çalışmaya başladığında, ilk aşama 

olarak, her motifin sınırıarını belirleyen değerler kütük

ten çekilirken aynı zamanda bir vekt6r içine de atıımak

tadır. 

Ekran düzenlemesi 128x128 noktadan oluşan iki çi3im 
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slanından oluşmaktadır. ilk kısımda, girilen kiltük isminde 

formill kiltil~ilnde depolanmış olan desen çi=ilmektedir. ı -
~nci 128xl28 noktalık alanda ise vektöre atılmış olan moti~ 

ler klavye'den kontrol edilerek, kiltilOe atııma sırasına 

göre tek tek çizdirilmektedir. ozerinde değişiklik yapıla

cak olan motif bu şekilde seçildikten sonra fonksiyon 

tuşları bazı yardımcı komutıara programıanarak, motifi 

tanımlayan birtakım parametreler deOiştirilebilmektedir. 

Seçilen motif üzerinde istenen değişiklikler 

(başlangıç koordinatlarını, 

döndilrme açısını değiştirmek) 

rengini, ölçek f.ak tör ünü, 

yapıldıktan sonra, 

desen üzerinde eski motif silinerek, yeni şekliyle 

maktadır. Böylece yapılan degişikliklerden 

düzeltilmiş motifin desenin biltilnil içindeki 

görülebilmektedir. Sonuçta bu değişikliklerle 

orijinal 

yer :ı.ı-

sonra, 

konumu 

birlikte 

desen bir formill kiltilOilnde depolanmazsa yapılan deOiş1kl1k

ıerin hiç birisi gözönüne alınmamaktadır. 

Bir deseni 

be ll i uzunluklar 

oluşturan tüm motifler, belli 

şeklinde ifade edilip, "DRAW" 

yönlerde 

komutunun 

avantajlarından yararıanılarak çizimin gerçekleştirilme

si,desen üzerindeki işlemelerde bUyük kolaylıklar sağlamak

tadır. Bu korout içindeki, başlangıç koordinatları, renk, 

ölçek faktörü ya da döndilrme açısından herhangi birinde 

deOişiklik yapılması, bir "DRAW" J.'.omutu içindeki tüm bil

gilere de yansıdığından işlemlerin yürütülmesinde büyük bir 

hız sa~lanmaktadır. 
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7.2.6 Boyut hesaplama 

Program bu modda, ö~ellikle el dokuması halıcılıgının 

çok önemli bir problemine belli ölçüde bir ç~3tim getirmet

tedir. Bu problem te3in altıncı böltimlinde geniş bir şe

~lde anlatılan, bir halının dokunmadan önce gerçek boyu-

tunun hesaplanabilmesidir. Dokuma işlemine başlamadan 

halının hangi ebatlarda olması istendiQi, kalitesi ve kul

lanılacak ipler belirlenmektedir. Fakat seçilen ip kalın

lıkları, dokuma işlemi gerçekleştiQinde istenen kalite ve 

ebatı saglamak için gerekenden ince veya kalın gelebilmek

tedir. Bu sorunun dokuma işleminden önce çözümlenmesi ise 

çok gtiçttir. Çtinkti ip kalınlıkları ve atkı ipinden sonraki 

sıkıştırmalar çoQu kez standart olmamaktadır. 

Yazılım içinde belli degerierin hesaplanmasında 

pratik uygulaması yapılmış olan halılardan alınan ölçtimler

den yararlanılmıştır. Kalitesi, sipariş ebatı ve çö3gti 

kalınlıQı belli olan bir halıda bu verileri saQlayacak ip 

ve atkı kalınlıgının ne olması gerektiginin hesabında i3le

nen yöntem şudur: 

öncelikle ttim özellikleri belli olan halılar üzerinde 

yapılan uzun bir çalışma sonucunda, bir dtigtim kalınlıgında 

çözgti, atkı ve ilmelik iplerinin etkisi bulunmuştur. 

Kalitesi Chalının ıocm~ 'sindeki enine ve beyuna dtigüm 

sayısı) bilinen bir halıda, basit bir orantı ile enine ve 

boyuna bir düOüm kalınııgı hesaplanmıştır. Ayrıca halının 

dokundugu ipler elde edilerek bunların kalınlıklarıda 

ölçülmüştür. Halılarda iki çözgü arasından bir dügüm 

atıldıgı için, halının ıocm'sinde dügüm sayısının iki katı 

kadar çözgü ipi vardır. Çözgü ipleri bir dügüm kalınlıQına 

dogrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle, ıocm'deki çözgü 

sayısı ile çözgü ipi kalınlıOının çarpımı ıocm~den 

çıkarılarak, ıocm'deki ilmelik iplerinin toplam kalınlıgı 

bulunmaktadır. Bu büyüklük dügüm sayısına bölünerek iki 

çözgü ipi arasındaki ilmelik kalınlıgı hesaplanmaktadır. 
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Çift dü~üm tekni~inde, Şekil e.ı.a'da g~rüldü~ü gibi 

iki çö3gü ipi arasından iki ilmelik ipi ucu çıkmakta ise 

de, hesaplama sonucunda bunun tek ilmelik ipi kalınlı~ı 

kadar olduğu görülmektedir. 

Tek düğüm tekni~inde ise iki çözgü ipi arasından tek 

bir ilmelik ipi çıkmaktadır. Fakat düğüm sırasında ilmelik 

ipinin çekilmesinden ve çözgü ipi ilmelik ipinden kalın 

olduğundan, ıocm'de ilmelik ipi kalınlığının etkisi yok 

denecek kadar azdır. Bu nedenle halının kalitesinde etkili 

olan doğrudançözgüve atkı ipinin kalınlığıdır. 

ip kalınlıklarının bir halının boyu üzerindeki etk

isini bulmak için, Şekil 6.l'deki düğüm atma şekilleri in

celendiğinde sadece atkı ve ilmelik ip kalınlıklarına ba~lı 

olduğu görülmektedir. Aynı şekilde kalitesi ve ip kalın

lıkları belli olan bir halıda, kalite faktörünü kullanarak 

halının boyuna ıocm'sindeki bir düğüm kalınlığı hesaplan

maktadır. Di~er tarafdan halının dokunması sırasında kul

lanılan atkı ipinin kalınlığı ölçülüp, hesapıanan bir düğüm 

kalınlığı ile karşılaştırıldığında bunun iki düğüm sırası 

arasına geçirilen atkı ipinin sayısı ve atkı ipi kalınlığı 

ile ilgili olduğu görülmektedir. örneğin: iki sıra ara 

atkısı geçirildiğinde boyuna bir düğüm kalınlığı iki atkı 

ipi kalınlığı kadardır. Bunun anıarnı ilmelik ipi kalın

lığının halının boyu üzerinde bir etkisinin oımadığıdır. 

Her ara atkısının çekilmesinden sonra dokuyucu tarafından 

vurularak düğümler sıkıştırılmaktadır. Bu sıkıştırma mik

tarıda genellikle bir ilmelik kalınlığını yok edecek kadar 

olmaktadır. Bu yaklaşım tek ve çift düğüm tekniklerinin 

her ikisi içinde geçerlidir. Fakat bu sıkıştırma tamamen 

dokuyucunun vuruş kuvveti ile ilgili olduğundan sonuç her 

zaman hesapıanan değer gibi olmayabilir. 

Kalite faktörü ve sipariş ebatı bilinen bir halıda, 

desen çizimi sırasında halının eninde ve boyunda kaç dü~üm 

olması gerektiğide orantı yolu ile hesaplanıp yazılım 
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içinde kullanıcıya verilmektedir. 

Asaaıdaki örneklerde, belirlenen bazı özelliklerde 
- - 1 

bir halının dekunabilmesi için gerekli olan ilmelik ve atkı 

ipi kalınlığının hesaplanmasında, <6.3-4) 'deki yaklaşım-

ların çıkarıımasını göstermektedir. Bu 

çözgü ipi kalınlığının bilindiği kabul 

hes.9.p ı amal.9.rd.9. 

edilmektedir. 

Karşılaştırma yapmak amacı ile dokuma iplerinden örnekler 

alınarak bunların kalınlıkları ölçülmüştür. 

örnek ı :örnek olarak alınan ı. halı çift dü~üm tekni~i 

dokunmuştur. Halının dokunmasında kullanıl9.n ipleri n 

kalınlı~ı ölçün sonucu şöyle bulunmuştur: 

Çözgü=l.3mm Atkı=ı.smm ıımelik=lmm-1.6mm 9.r9.sında 

Veriler: 
.l lOcm 'deki toplam düğüm sayısı=896 

ı0cm.2 'deJr.i enine dü~üm sayısı=28 

ıocm~ 'deki boyuna düğüm sayısı=32 

ıocm~ 'deki atkı sayısı=64 

ıocm.ı. 'deki çözgü sayısı=56 

!ki düğüm sırası arasına çift sıra ara atkısı geçil

miştir. 

Sipariş ebatı=262xl94cm 

işlem: 

ıocm'deki toplam çözgü iplerinin kalınlığı=56 telxO.l3cm 

=7.28cm 

lOcm'deki toplam ilmelik iplerinin kalınlı~ı=lOcm-7.28cm 
=2.72 

tki çözgü arasındaki ilmelik ipi kalınlı~ı=2.77cm/28 dü~üm 

=0.097cm 

Atkı ipi kalınlı~ı=lOcm/64 tel 

=O.lScm 

=1. Smrrı 

=0.97mrrı 
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~rnek 2: örnek olarak alınan 2. halı çift dliOlim tekniOi ile 

dokunmuştur. Halının dokundu~u ipierin kalınlı~ı ~lçlim 

sonucu şöyle bulunmuştur: 

Çözgli=I.3mm Atkı=I.5mm ıımelik=lmm-I.6mm arasında 

Veriler: 
1 

ıocm 'deki toplam dliOlim sayısı =652.5 

ıocm 2 'deki enine dü~üm sayısı 

ıocm2 'deki boyuna düOüm sayısı 
ıocm~ 'deki atkı sayısı 

ıocm2 'deki çbzgli sayısı 

=29 

=58 

=45 

iki dügüm sırası arasına çift sıra ara atkısı geçil

miştir. 

Sipariş ebatı=234xl6lcm 

işlem: 

ıocm'deki toplam çözgü iplerinin kalınııoı=45 telx0.13cm 

=5.85~m 

ıocm'deki toplam ilmelik iplerinin kalınlıgı=!Ocm-5.85cm 

=4.15cm 

iki çözgti arasındaki ilmelik kalınııgı=4.15cm/22.5 dügüm 

Atkı ipi kalınlı~ı=IOcm/58 tel 

=O.l7cm 

=1.7mm 

=O.IBcm 

=ı.emm 

örnek 3: örnek olarak alınan 3. halı çift dliOlim teknieyi 
ile dokunmuştur. Halının dokundugu ipierin kalınııgı ~lçüm 

sonucu şöyle bulunmuştur: 

Çözgü=I.3mm Atkı=1.5mm ıımelik=lmm-1.6mm arasında 

Veriler: 
2 

ıocm 'deki toplam düOüm sayısı =851 

ıocm 2 'deki enine dü~üm sayısı =2~ 

ıocm~ 'deki boyuna düOüm sayısı =37 
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lOcm 'de~ı at~ı sayısı 

lOcmı 'deki çö3gü sayısı 

=74 

=46 
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!~i dü~üm sırası arasına çift sıra ara atkısı geçil

miştir. 

Sipariş ebatı=210xl49cm 

İşlem: 

lOcm'deki toplam çözgü iplerinin ~alınlı~ı=46 telx0.13cm 

=5.98cm 

lOcm'de~i toplam ilmelik iplerinin ~alınlı~ı=l0cm-5.98cm 

=4.02cm 

İ~i çözgü arasındaki ilmelik kalınlığı=4.02cm/23 r:iü~üm 

=O.l7cm 

=1 .7mm 

Atkı ipi kalınlığı=lOcm/74 tel 

=O .13cm 

=1. 3mm 

örnek 4: örnek olarak alınan 4. halı tek dü~Um tekni~i ile 

dokunmuştur. Halının do~undu~u iplerin ~alınlı~ı ölçüm 

sonucunda şöyle bulunmuştur: 

Çözgü=l.6mm Atkı=l.4mm İlmelik=l.3mm 

Veriler: 
.1 

lOcm 'deki toplam dü~Um sayısı =957 

10cma 'deki enine dü~üm sayısı =29 

10cm1 'deki 

1ocm.2. 'deki 

10cm2. 'deki 

boyuna dü~üm sayısı =33 

.atkı sayısı 

çözgü sayısı 

=66 

=58 

!ki düğüm sırası arasına çift sıra ara atkısı geçil

miştir. 

İşlem: 

Sipariş ebatı=182xl2lcm 

Çözgü ipi kalınlığı=lOcm/58 tel 

=O .17cm 

=1 • 7mm 
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=O.ıscm 

=1.5mm 
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örnek 5: örnek olarak alınan s. halı tek düğüm tekniği ile 

dokunmuştur. Halının dokunduOu ipierin kalınııoı Blçüm 

sonucu şöyle bulunmuştur: 

Çözgü=l.6mm Atkı=l.4mm ilmelik=l.3mm 

Veriler: 
~ 

ıocm 'deki toplam düğüm sayısı =945 

ıocm~ 'deki enine dügüm sayısı =27 

ıocm~ 'deki boyuna düğüm sayısı =35 

ıocm1 '1ek1 atkı sayısı 

ıocm1 'dek1 çözgü sayısı 

=70 

=54 

iki düOüm sırası arasına çift sıra ara atkısı geçil

miştir. 

Sipariş ebatı=l64xll2cm 

işlem: 

Çöz gü ipi kalınlığı=lOcm/54 tel 

=o.ıscm 

=1.8mm 

Atkı ipi kalınııoı=lOcm/70 tel 

=O.l4cm 

=1.4mm 

örneklerden de görüldüğü gibi, teorik olarak hesa,~ 

ıanan ip kalınlıkları ölçüm sonucu bulunan ip kalınlıkları 

ile oldukça yakın değerıerde olmaktadır. 
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8. SONUÇ 

Bu te~de, sayısal bir resmin yeniden şekillendirilme

si ve de~erlendirilmesı uzerine bir program geliştiril

miştir. Çalışmada, üzerinde inceleme ve deQişiklik yapıla

cal olan desen diJitizer ya da diJital lamera ile elde 

edilemediğinden, desen çizme işlemi de program içinde 

gerçekleştirilmektedir. Türk halıcııı~ında desen oluştur

mak, desen üzerinde değişiklik yapmak ve desen çağaltmak 

gibi konularda karşılaşılan emek ve zaman sorunlarına belli 

~lçülerde cevap olması açısından çalışmalar halı desenıeri 

üzerinde yo~unıaştırıımaktadır. 

Bilgisayardaki fonksiyon tuşları çizime yardımcı ola
cak bazı temel işlevlere programıanarak, desen üzerinde 

bazı kısımları çerçeve içine alarak istenen yerıere kopya 
etme veya taşıma işlemi gerçekleştirilmektedi. Bbylece 

desen çizme işleminde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlan

maktadır. Bilgisayarda çizimalanı olarak ayrılmış b~lgede 

her nokta bir düğüme karşılık gelmektedir. 

Renkli olarak çizilmiş bir halı deseninde, deseni 

oluşturan motiflerin iç kısımları boşaltılarak Csiyaha 

dönüştürülerek) sadece motif sınırıarı bulunmaktadır. 

Sınırlar halinde belirlenen desen depolanırken de her 

dü~üme ilişkin verının saklanması yerıne sadece sınırdaki 

düğümlere ait veriler depolanarak bilgisayar hafı~asından 

da büyül ölçüde tasarruf edilmektedir. 

Kütük içinde bir motifi tanımıayan bilgiler motif 

sınırının, başlangıç koordinatları, rengi, ölçek faktörü, 

döndürme açısı ve motifin sınırlarını belirleyen ybnler 

uzunluklar şeklinde olmaktadır. Bbylece bir motif ü=B
rindeki değişiklikler, kütük içinde o motife ait bazı 

parametreleri de~iştirerek kolaylıkla gerçekleştirilmekte

dir. Ayrıca programın her çizim aşamasında kullanıcı 
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yazıcıdan desen çıktısı alabilmektedir. Çslışma sırasında 

renkli yazıcı kullanılmadıeyından, her renk yazıcıdan f~rklı 

bir 8x8'lik nokta matrisi şeklin~e ifade edilmektedir. 

Programın dieyer bir bölümünde de, özellikle el doku

ması halılar için dokuma işleminden önce gerçek halı beyu

tunun ne olması gerektıcyının hesaplanması problemine de 

belli ölçüde bir çözüm getirmektedir. Tüm ~zellikleri 

belli Cip kalınlıkları, kalitesi, sipariş ebatı ve ara 

atkısı sayısıl ve pratikte uygulanmış olan halılar üzerinde 

yapılan çalışmalar sonucu, ip kalınlıklarının bir düğüm 

kalınlı~ı üzerindeki etkisi konusuna bir yaklaşım getiril

miştir. Bu yaklaşımıarın ışığı altında, çözgü kalınlığı, 

kalitesi ve sipariş ebatı verilen bir halının dokunduktan 

sonrada aynı kalite ve ebatı sağlayabilmesi için ilmelik ve 

atkı kalınlıklarının ne olması gerekti~! program tarafından 

hesaplanmaktadır. Bulunan değerler olması gereken ip 

kalınlıklarıdır. Fakat üretilen ip kalınlıkları her zaman 

standart olmamaktadır. Ayrıca atkı ipinin çekilmesinden 

sonra dokuyucunun vurarak dü~ümleri sıkıştırma miktarı her 

zaman sabit olmamaktadır. Bu nedenle, boyuna düğüm kalın

ıı~ını etkileyen atkı ipinin kalınlıOının hesaplanmasında 

da standart bir sıkıştırma olduğu varsayımı yapılmaktadır. 

Di~er tarafdan tüm ip kalınlıkları programa verildi~inde, 

bu ip kalınlıklarına göre halı kalitesinin ne olacağı ve 

verilen sipariş ebatını gerçekleştirmek için halının eninde 

ve boyunda kaç düğüm olması gerektiOinin hesaplanması da 

programın gerçekleştirdi~! fonksiyonlar arasındadır. 
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11050 FOR I = Xl TO X2~ FOR J - Yl TO Y2 

11060 Il= X+ I- Xl+ 1: Jl- v + J- Vl + 1: IF Il 

ll 070 PSET ( I l • J l ) • PO I NT ( I + 1 • J + 1 1 

11080 NEXT J: NEXT I 

11090 L.OCATE 20. 1: PRINT SPACE$(25) 

111 00 PETUFn.,ı 

111 lO 't·KlVE 

11120 FDR I = Xl TO X2: FOR J - Yi TO V2 

A.4 

1 !7!.(3 OP 3 :i. 

11130 Il= X+ I- Xl+ 1: Jl- v + J- Y1 +ı~ IF 11 } 128 OR Jl ) 128 

.t ı ı . .q.o F'~3ET ( I ı • Jl ) • F'DINT ( I + .l • J 

1 1 :1. !5() F'~:iFT ( I + ı ~ 
.) -1·· l. ) 

~ 
(ı 

1 1 160 NEXT J : NEXT I 

11170 L.OCATE 20~ 1: PRINT SPACE$(25) 

11ı BO F:ETUF\N 

ı ı t '30 F:ETURN 

11200 'COLDR FUNCTIDN 

11210 L.OCATE ı~ 20 

J. 1 E~ E:.~ o PF: I l'fr "1\10" ~ PF~ I NT 

11230 FOR NUH = O TO 15 

+ ı ) 



11240 LDCATE NUM + 3. 20: PRINT NUM 

!. 1 E!. ı:; o NE>< T NUI'·1 

l. 1270 L.DCf.'.iTE :::J , E.~':i : PF;:I t..fT' il ~3 I\'?~!-·!" 

L1285 RESTORE 11340 

11290 FOR RENV = 1 TO 1~ 

L1300 READ BS<RENK> 

11310 COLOR RENK. 0 

11320 L.DCATE RENK + 3, 25: PRINT BS<RENK> 

:1. :1. ::::ı:::JO t··.JEXT FEJ~V 

A.5 

l. 1 :;:.,:J.() [lf.':ı"l" ?"1 11 !"h'·~ V I " , il YE~3 IL" •ı "Cıı.:ıt·'! , G • t··1Pıt.,ı I 11 
• "t< I FW! I;:: I " •ı "I"!UF~ 11 

• 
11 r:J:ıH\-1 EF;:EJ·.m I " , "BE'/{: 

1 :!. ::::J~5() ı:~ETUF~N 

11..~)60 'UP 

1 1 ::::·'?(r TF Dt'10DE ~··· 1 THE!'·l D C:: .... CD!... 

1. ı ::~jl73(:ı IF Ct·1D:OF .... 1 Ti .. ·iE:N DC .. .. o 

11400 y = v- 1~ IF y <=O THEN v- 128 

1.1410 DC = POINT(X + 1, y + 1) 

ı ı 4E?.O hETUF\!';J 

ı. ı.q.::::;o 1 LEFT 

ı :1.440 IF DI'1DDE .... ı THEN DC -·· CDL 

ı. 1 1l~50 IF Ct'!DDE -· i THEN DC ··-· () .ı. 

ll t.l(:':.C) Pm~T ( X + 1. • \i + 1 ) ~ DC 

11470 X= X- 1: IF X <=O THEN X- 128 

11480 DC = PDINT<X + 1! y + 1) 

11,:!.9(ı F~ETUF~N 

ı :ı. :5cıo 'n :ı: ı:::n-ır 

1 1 ı::· 
·-' 1 o IF Dt'10DE ·- i THEN . ı. DC ..... CUL.. 

:!. 1. ~::;(.?.<) I F CI.,.!DDE: ..... l ·rı· .. ! EN DC ···~ C• 

ı. ı·=.:;:::::o P~::;ET ( X ··1- l i ... ··f.· 1 '• DC • , . 
' 

1ı540 X= X+ l: IF X> 128 THEN X-

11550 OC= PDINTCX + 1, y + 1) 

1. 1. ::::;ı:. o PE:·ruF:N 

J. ıı5"?0 'DCJ\!JN 

• ı ~5;3(:ı IF' DI"'1ClDE ..... l ·rHEN DC . .... C CiL .1. 

.t 1590 IF Ct'! Ci DE ..... :1. T"HEN DC ··- () 



!. .lE. I (ı '/ :::: ·/ ·ı- .l g IF '/ 1 I E~~:; THEN ·i ···· I 

11620 DC = POINTCX + 1~ v + ]l 

!.16::?.:0 F;:E:TUFN 

11. i::. qo le::< :i. t 

A.6 

l. 1 ı;:~.(/) L..C::iCf.HE E?. O. i : I NPUT 11 DEF'C:JL.f.:ıl'·1f:ü::: I ~:;·rI \ .. CJF:I'·1Uf3Lii'-~U:? (E\ H 1 : 11 
• ·,;•f.. 

1. F:.70 T.F '/~~ ::::· "E" IJF( ·/~· ::::· "e" THE:t.,l [J(J:::lUB 10~:i:!.•) 

:!.2000 'EDIT AN EXISTING DRAWING 

120 1 O PF~: I NT : I NF'UT "KUTUK I Eli'-·1 I g 11 
• F IL..$ 

1 FC•E~O LC :::: 1 

12080 SCREEN 7. 0: CL..S t<EY OFr:· 

1. ı.::.:oqı-:;. CJOTD l 00 l C• 

12100 'LOAD FIL..E 

lf.1 l :!.0 L.OC{~TE: c;ıo. 1. ~ PP INT ••ı:~Ef::;Ir·1 'y'i..Jf:::i....E:NJ:YDFi''' 

1E~1C.:~o OPEN "F:". i:l:l • FIL..~; + 11 .HLD" • l 

12:!.80 FIELD #1~ 1 AS FF$ 

L2140 I = 0: FOR X - 2 TO 128 STEP 2 

12150 FOR v - 2 TO 129 

1. 2160 I ··-· I + 1 

11:.~1.70 GET #1 ~ I 

12180 FF = ASCCFF$) 

121.90 A = INT<FF ! 16): B - FF - A * 16 

1 22()() P::~ET ( X • \,/ ) • f·1 

:ı. ·-ı··-ı 1 o P~3ET ( )( + ı ~:.l ) p c. c.. ~ ~ 

.1. 2E~E:() NEXT '/ 

ı 2E.~3() NE:XT "·i 
l\ 

12240 X = 64: y - 64 

12260 L..OCATE 20, 1: PRINT SPACE$\20) 

ı ı.:ı.r:~7o m:.·rı.JRN 

20000 'CONVERT PICTURE TO LINE FORMAT 

2000:::; PFU ı··rr : I NF'UT "f:J .. iT!...if::: J Sl"l I : 11 ~ F I 1... ~t 

20010 SCF.:EEN ""!'.O: CL.S: i<EY OFF~ C:::$(1) ····· "r-"~ C$(1:?.) ···-"d"~ C'.~.c:;:::;ı -· "l": 

~:_:(ı(iE:~O L. I NE ( l • 1 ) ·-· ( 1 :30 • 1 :::.:cı) • 1 '::5 ., B ~ L.. I NE \ 1 :31:.?. ., 1 ) -·· ( E:6 1 , J. ::::o) • 1 ':! ., B 



20040 GOSUB 20060 

20050 GOSUB 12100: GDTO 20180 

20060 'CDLOR FUNCTION 

20070 L..DCATE 1 .• ::3LI: Pr-UNT "PENV" 

20080 FOR RENK : i TO 15 

20090 COL..OR RENV. O 

20100 L..OCATE RENK + 2. 35: PRINT RENK 

20120 RETUFi:N 

20130 'edge finding 

20140 FOR J - 2 TO 129 

20150 FOR I - 2 TO 129 

20160 A- ABS(POINT<I. J- 1) - POINT<I - 1. J)) 

20170 8- ABSCPOINTCI~ J- ll - PDINTCI! J + lll 

20180 C- 0: 'C=ABSCPOINTCI+l.J-1l-POINTCI-1.J+1ll 

20190 d- ABSCPOINTCI- 1. J) - POINTCI + 1~ J)) 

20200 NEWPV = A + B + C + d 

A.7 

,?.Of~lO IF NEL~PV :o-:: ı) THEN PSET CI + .t:31. J). O ELSE PSET CI + .t:::::ı. Ji, F'DII\ 

20220 NEXT I~ NEXT J 

20230 [_ INE ( E: • f?.) ·- ( ı;:~9 • 1E~'3l. o. BF 

c:~o2f..J.O FOR I -·· 2 TO 1 29 

E~C}2~i() FCJP J ..... :::ı ,_ TO ı ~r=t L- .. · 

20260 F'SET ( I ! J) ~ F'Cl I NT (I + .l :::31 ~ .J l 

20270 PSET CI+ 131. J). O 

20280 NEXT J: NEXT I 

20300 'edge following 

20310 GOSUB 20810 

20320 FOR ROW - 2 TO 128 

20330 FOR COL - 2 TO 128: DDR - O 

20340 IF POINT(COL. ROW) <> O THEN GOSUB 20370 

20350 NEXT COL: NEXT ROW: CLOSE #1 

E~O::i60 GDTO 1000 

20370 'edoe deseribe 

20380 XST = COL: YST = POW 

20890 BC- POINTCXST! YSTl: PSET CXST + 131, YSTl! BC 

2QLH)() ' 

20f..J.10 X - COL: v - RDW 



,:;x.ı,.:~,::;:o f7.: I GHT ::: PO I r·fT" (X + l • '/ 1 ~ FW :::: FD I ı-.n· (X + l. • ·,l .,.. i ) 

20430 DDWN- POINT<X~ v + 1) ~ DL - FOINTCX 

20440 LEFT- PDINT<X- 1. y): LU= POINTCX 

ı ,, \' + ı) 

ı. y· .... 1) 

2C•W:'i(.ı UF' .... PO I NT (X ~ \' - l ;ı ~ UF< - PO I t··.IT (X + 1 ~ \i 1 1 

20460 IF RIGHT = BC THEN DRC =lg GOSUB 20740~ GOTO 20550 

20470 IF DOWN - BC THEN DRC - 2: GOSUB 20740: GOTD 20580 

20480 IF LEFT - BC THEN DRC - 3~ GOSUB 20740: GOTO 20610 

20490 IF UP - BC THEN DRC - 4: GOSUB 20740: GOTO 20640 

20500 IF RD - BC THEN DRC - 5: GOSUB 20740: GOTO 20670 

20510 IF DL - BC THEN DRC - G: GOSUB 20740~ GOTO 20680 

20520 IF LU - BC THEN DRC - 7: GOSUB 20740: GOTO 20690 

20530 IF UR - BC THEN DRC - 8: GOSUB 20740: GOTO 20700 

20540 PSET <CDL. RDWl. 0: DRC = 0: GOTO 20740 

E!O~:;~:;o 1 r· t çı ht 

20560 X= X+ 1: PSET (X. yl. O~ GOSUB 20710 

20590 V= V+ 1: PSET <X. v>. O~ GOSUB 20710 

E:'0600 GCJTO ;?.07!.?.0 

E~06l O 1 1 e+ t 
20620 X= X- 1: PSET <X. vl. 0: GOSUB 20710 

206:30 GOTCJ 2()7c?.() 

i~0(.40 'up 

20650 v =V- 1~ PSET <X. v). 0: GOSUB 20710 

!:?.0660 GOTO 207E.~O 

A.8 

20670 X- X+ 1: v-v+ 1: PSET CX, vl. 0: GOSUB 20710: GOTO 20720 

l: y-y+ 1: PSET CX, vl. 0: GOSUB 20710: GOTO 20720 

20690 X- X- 1: v-v- 1: PSET <X. v>. O: GOSUB 20710: GOTO 20720 

20700 X- X+ 1: y- v-i~ PSET <X, yl ~ 0: GOSUB 20710: GOTO 20720 

20710 PSET (X+ 131. vl. BC~ RETURN 

20720 IF X = XST AND y - YST THEN DRC = O~ GOSUB 20740~ RETURN 

,:?.07::::0 GOTO 20L!-20 

20740 IF DDR - O THEN 20770 

20750 IF DRC - O THEN GOSUB 20870: FFFCFC> = 0: GOTO 20850 

20760 IF DDR (} DRC THEN GOTO 20870 ELSE CNT- CNT + 1: RETURN 

20770 FFF(1) = COL: FFF(2) = ROW: FFF(3) = BC: FFFC4) = 0: FFFC5) - O 

E'!.07Ei0 FC :::: 6 



20790 IF DRC = O THEN FFF<FCl = 0: GOTO 20850 

20800 DDR = DRC~ CNT = 1: RETURN 

i:208l O LOCı~:ıTE E?. i • 1. : 'I !'~F'UT 11 f i. 1 e: 11 
., F I =t> 

f.~OfJE:~o OF' EN 11 r· " • # 1. ~ F I 1 .... ~t:- + " • + cır· 11 ~ :t 

20830 FIELD #1, 1 ASA$ 

20840 FFC- 1: RETURN 

20850 FOR I - 1 TO FC: LSET A$ = CHR$CFFFCil) 

20860 F'UT #1~ FFC: FFC = FFC + 1: NEXT I: RETURN 

20870 'if cnt=O then return 

A.9 

20880 IF CNT > 31 THEN FFFCFCl - <DDR- ll * 32 + 31~ CNT = CNT- 31: FC 

20890 FFFCFC) = CDDR- 1) * 32 + CNT~ FC = Fr + 1: DDR = DRC: CNT = 1~ RE 

30000 'convert line format tcı cicture 

::;o o ı O PP I NT : I NF'UT '' KUTUK I E)i"•'i I ~ 11 ~ F IL ~t: 

::;)OOE::ı:::ı 

~::oo~:::o OF'EN "r·", :J:I=i. ı:-:-:ı:L.<f, +".for·". 1 

30040 FIELD #1~ ı AS At 

300'::;ı:::ı ~:;CF<EEN 7: CL. S : L. I NE C 1 • 1) ··· ( 130. 1:30 ;ı , .1':;, B 

30070 FFC ::: 1 

30080 WHILE NOT CEOFC1)! 

30090 FOR FC = 1 TO 5 

30100 GET #1. • FFC 

30110 FFC - FFC + 1 

30120 FCFC) = ASCCA$) 

30130 NEXT FC: FC = 6 

30140 'dddd: 

30150 GET #1, FFC: FFC = FFC + 1 

30ıGO A = ASCCA$): IF A = O THEN GOSUB 30270: GOTO 30180 

30170 F(FC) = A: FC = FC + 1: GOTO 30140 

::::w :1. f::\0 1 f + ·f -f : 

::::o 190 WEND: CL. OEE =M= 1 : LOGHE 20. 1 : I NPUT "F:Ef:31"1 I cn:::F·OU11'-'If'."W: I f:rT I VDF':r'lUE)LJI\IU2 

30:1.9:1. IF \/~f ::::: ''E'' OH v$ = '1 E~'' THEN LOC?~TE ;:::o~ 1. ~ PF;~ I 1\JT f::lF·r--.:ıc::ı:::!f, ( :;:Jo 1 ~ L.CJı::::ç~·rE , 

30l·:ıE~ L.DCATE 20. 1 ~ INF'UT 11 F~EE::!"1I DDL..DUI:;:l"l~:iK IE.ıTIYD!:~I'-'IUSUNU?: \E/H) '', v;t;. 

30 :1. 93 IF v~=· :::: "E" OF: \l~t ::::: "~' 11 THEN :::"30200 

301 ·:H GDTD l 000 

::30F.!.OO 'dc:ıldunrıa 

30210 FOR X = 2 TO 129 



30230 FOR y - 2 TO 129 

80240 IF POINTCX! v) - O THEN GOSUB 30870 

30250 NEXT v: NEXT X 

A.10 

::i0260 u:::ıC.'f·~ TE 20 • 1. : I NPUT "ı:;:ı:::sr·1 I DEPCJU~i"1N::: I ~3T I YDRi''1LISUi'·.~UZ (E/ H) " v·~'· 

:JıX:~ı::. :1. IF y$ ::::: "E 11 CH:;; v$ ""' "e 11 THf.::J-,! GUSI...iB 1. o:; :i. U 

:J026E.: GOTO l 000 

80i?70 i r.:ı :i. c: t. ur- e : 

30290 PSET (F(l). F(2)), F<3>: IF FC- 6 THEN RETURN 

303l0 FOR I = S TO FC - 1 

30320 d = INTCFCI) 1 32) 

30330 UZ= INTC(F(l) d) .., J2 + . ::; ) 

30385 IF FC4) = O THEN FC4) - 4 

JODI.J.O B~; .... Ili" ... i! 
:;.) + "Ti"ı 11 + STRS(F(5) * 45) + CS(d + ll 

30380 IF POINT<X, v- 1) =O THEN RETURN ELSE BC- POINT<X, v- 1) 

80390 IF TOG - BC THEN TOG - 0: RETURN 

30400 YR = y- 1: A =O 

30410 WHILE YR < 129 AND A - O 

30420 YR = YR + 1 

30430 A = POINTCX~ YRl 

:=:ot.~40 \.<JEND 

::?.:0450 IF A = BC THENLINE <X. y)-(X. YR). BC; V- YR 

304GO lif pointCx,y+1)=0 then t.oo=bc else t.og=O 

35()10 PF;:INT : INPUl' "KUTLW: ISI"! I:". FIL.$ 

:3!50;::;;0 PR I r·H "U.JTFEN BEI<U::Y I N" 

35050 FIELD #1. 1 AS AS 

350GO WHILE NDT <EOF(1)) 



A.11 

35070 NOL = NOL ~ 

35080 GET #1. RC 

35090 RC = RC + 1 

:-J•=.:; 100 F~; ( NOL) .... 11 11 

35110 IF ASCCA$) =O AND LENCFSCNOL)) >= 5 THEN 35150 

35120 F$CNOL) = F$CNOL) +Af 

35130 GET #1. RC 

35135 RC = RC + 1 

35140 GOTO 35110 

35150 WEND~ CLOSE #1 

35160 SCREEN 7: CLS 

:::~5170 C$(l) ""o~~~~:~~: CSCE!;ı :oo 11 0 11
: esc;:;) o::: "L 11 ~ Cı,t;(ltl o:: "U"; C~:-(~5) :::o "F":: C~ 

:;:3~5 l Ci() Ll NF ( 1 ~ 1. ) -· ( l ·30 ~ 1 :]O;. ~ :1. ~5 ~ D : L. I I\JE ( l :3;::.~ ~ :1. ) -- (E ı::. 1. ~ 1. 3i) ;ı ~ ı•::; .. P 

:=:':i19'5 L0Cf.1TE 23. 1: F'F:INT ''F1 :FÇt:?nk+ FE~~F~E~nk .. ·- F::::~Ulc:ek+ Flt~Ol.c:t:?k-... F~::;~Dcır 

35200 GOSUB 20060 

]SE.: lO "KE\/ DEF 

35220 FOR I : ı TO ıq 

35230 KEYCI) DFF: KEYCI) ON 

35250 ON KEYCll GOSUB 36000"COLOR INC 

35260 ON KEY<2> GOSUB 36100'COLOR DEC 

35E:7ı:) Of',! KEY 

:3!:!F.28(J ON !([''{ 

::::sc:~ı:_:;ı() (JI\I KEY 

:3 :=,:; ::3 (i (:ı CiN I<EY 

;::~i:J :l ı:) ON ~<E'i 

:3 ~5 :3 ;::.?. () l]f',! I<EY 

::::s:;::f::~5 01'· .. 1 ~:::E·y· 

::::; ~~; :::; f.? f:, Dt·~ i< EV 

3 ~i ~~:; :::·::: () 01\l ~:::EY 

:·?:}~:i~=; t.f (.ı m-~ I<:EV 

3::i::~~3() ON VEV 

3 !:) :::·3 t~ı () ON ~:::ı:::y 

::::~5::::·7<) 

:::~ :5 '3 t:·:i () E: X ..... o 

( ;.:: ) 

( '~· ) 

ı: c.-:· 
· • ..1 ) 

u:. ) 
( '3 ) 

( 
. ..., '• { l 

(i;:) 
'-·' ) 

( 1 () 

( 1 1 

( 12 

( 1 :·::: 

( :1. q 

) 

) 

) 

) 

) 

GOSUB 36200'MAGNI INC 

GOSUB 36300'MAGNI DEC 

GOSUB 36400'ROTATE CCW 

GOSUB 36500'RDTATE CW 

GDSUB 36600'CLEAR LINE 

GOSUD 36700'SELECT 

GOSUB 37200'ACCEPT 

GDSUB 37300'EXIT 

GOSUB 36E:OO 'UF' 

GOSUB 86900'L.EFT 

GOSUB 37000'RIGHT 

GOSUD 37100'DOWN 

35390 GOTO 85560 



A.12 

35410 FOR I = l TO NOL 

35414 XD = 0: YD = 0 

35415 GOSUB 35420: GOTO 35540 

85420 IF LENCF$(1)) =O THEN RETURN 

:35L~E~5 X ..... ı:.~~:c (~'II 01,; ( F'*> ( :ı: ) 
' 1. " 1. ) ) 

"3 ~:=j ıq :3 (ı ..... ~ ···~ (..;i.:3C (~1ID·:t. \F"-;t, ( I J f.:J J ) :· . .__ 
~ 

::.15l.J.4() [: ·-· f.:ıSC U'IID$ \F$ ( I ) • :::: • 1. ) ;ı 

~3 ~~5 ,q ı:; () ı···1 ..... ?4SC CI"IIIHı (F·t:- ( I ;ı 
~ 

.:ı 
~ 1 ) ) ~ IF t~ı ··-· (:ı TI···IEhl 1'1 ..... ı::ı 

:::~':i LJ. ı:;. () f.1 -· f.:ıSC < 1"1 I D~; •T$ ( I ) • ~:i • 1 ) ) 

85470 PSET <X + XD~ v + YD> ~ C 

35480 FOR J = 6 TO LEN(F$(I)) 

a;:;q·:::ıo D :ı: ·- I NT u::ı~3C <t·'!I Dl· ( F.$ (I;. ~ J ~ J ) ) / 3C.~). 

:3':i':i()0 L.E ·- I NT ( ( PıSC ( 1'"1 I [1~; \ F$ ( I ) • J • 1 ) ) / ::ı E~ -- D I ) ·ıt :;;i:?. + • ':'5) 

u c~ u 
· • ..ı l ·, ·+· dTR~f:- (LE :• 

8!:i::5t..J.() NE X T I 

3':i"5':i0 RETURN 

35570 GOSUB 35400 

:::15580 SEL. = O: ACC - O 

:::: ~:5 :=.i =:t () DE:; ·- o 
:::·:·;~)ı:. (:ı (:ı SE -· 1 

35610 IF DS = SE THEN 35700 

35680 XD = 131: I= SE: DS= SE 

35640 GOSUB 85420 

95700 IF EX = 1 THEN 1000 ELSE IF SEL - O THEN 85610 

35710 SE$ = F$CSE) 

95712 COLOR 4. 0: LDCATE 18, 1: PRINT USING ''X:### Y:### OLCEK:##.# AC 

35720 XD- 131: YD = 0: CO= C: MA= M: AN= A'ORIGINAL C~MArAN 

3':iT30 CH ··- () 

35785 L.DCATE 19, 1: PRINT USING ''X:### V:### OLCEK:##.# ACI~### RENK: 

3~i7t.i·O LINE (L33~ 2)--·(260. l.C?.9) ~ C·~ ElF 

35750 PSET <X + XD. v + YD) ~ CO 



A.13 

35760 GOSUB 35480 

35765 IF ACC = 1 THEN ACC = U: SEL - v~ OS - O~ YO - 0: GOTD 35620 

35770 IF CH = O THEN 35765 

35780 IF EX = O THEN 35730 

:::ı~~i79C• c-:;cı·ro ı o o o 
36000 'COLOR INC 

36010 IF CO < 1.5 THEN CO - CO + 1 

36100 'COLOR DEC 

36110 IF CO > 1 THEN CO - CO - 1 

3611 •:::; Cl···! :::: .!. 

36 12C• f~ETUHN 

36200 'MAGNI INC 

36210 IF M < 250 THEN M - M + 1 

362 1 r::; CH ::::: .1. 

362i~O F~ET.URN 

36300 'MAGNI DEC 

·~JE<J l ( 1 IF 1"1 \ ı THEN .. 

:3f:.~5l t::' .. ..ı CH -- 1 

':3 f;, ::::}i?. (:ı F:ETURI\1 

::::6400 'F:OTATE CC~•.I 

~::;ı::-.c::ı l () ı:; •.... f·~ + 1 

:=:E~ Ll· E~<) IF (..) > 
.... , THEr· .. l { 

::Jı::.42~:-; CH .... j 

36Lf::ıo PE TURN 
:]E,5()() "F<DT(;TF Cl,l/ 

M ..... t1 

?-1 OMOO ı) 

36520 IF A < O THEN A - 7 

36600 'CLEAR LINE 

3f.:.ı;:. :1.5 CH ::::: 1 

..... 1 



36810 IF SEL= O THEN IF SE> 1 THEN SE- SE- 1~ GOTO 36830 

36820 IF v + VD > 2 THEN VD - VD - 1 

-- . -·· ı. 

::::ı:;;,ç;ııo IF X + XD 

:3t;.·:;ı:ı. !:i CH ::: 1 

37000 '"RIGHT 

:3701.0 IF X + :<D 

?3 ·7 O :1. :'; C: H ·•· 

370E~O PETUF:;:N 

138 THEN XD - XD - 1 

260 THEN XD - XD + 1 

371.10 IF SEL= O THEN IF SE < NOL THEN SE- SE+ 1: RETURN 

37120 IF v + VD ( 129 THEN VD = VD + 1 

3712c5 CH '""' 1. 

3713C• F~ETUF:N 

::720(i 'f.:ıCCEPT 

A.14 

~:nE~10 ?1CC ::::: 1: LDC?Hl:: E~E.~. 1 ~ INF'UT "DEGI!:n:t:::LH::: IF'TPıLI ZE.lH) ~". y·$: UJCATE 

:::37E.~ 1 !:i IF SE$ ::::· " " THEN ::nc:!.:::;cı 

37220 X= X+ XD- 131: y = y +VD 

372:::30 AC$ = CHRS<X> + CHR$(y) + CHRS<CO) + CHRS(M) + CHRS<A~ 

37240 SE$ = AC$ + RIGHTS(SE$, LEN~SE$) - 5) 

37250 FSCSE) = SE$ 

37260 LINE <2. 2)-(129, 129). O, BF 

::naoo 'EX IT 

3731 O L.DCf:1TE 22 , :l : I l'·lF'U·r '' F:E~3 I M DEF'DL.AI\1 I \'OF: Z E/!···!) : '' ., v~:. 

:::!""?3;?.0 IF y$ ::::: "E" (JP y~*' ::.~: "E~" THEN GOSUB 4!500(! 

37380 EX = 1: CH= 1: RETURN 

45000 'SAVE LINE EDIT PICTURE 

.,:ı. sol O K I L..L F IL$ + 11 
• FOR 11 

r.:j-~5020 CJF'EJ~ "F~ 11 • #1 ~ FIU~ + ".FDP". 1 

45030 FIELD #1. 1 AS AS 
t.~ :::; (:ıl.j. O F: c:; ::::: :1 



45050 FOR I = 1 TO NOL 

45060 IF LEN<Ft(I)) = 0 THEN 45130 

45070 FOR J = l TO L.EN(F$(1)) 

45080 L.SET A$ = MID$CF$(1), J. ll 

45090 PUT #1. RC: RC = RC + 1 

r.v:: 100 NEXT 3 

45110 LSET A$ : CHR$(0) 

45120 PUT #1, RC: RC = RC + 

,:~·".:H 30 !'··lEXT I 

W5 140 CL.. DSF # 1 

4'51 ':i() FETUPN 

50000 'FILE UTILITIES 

5001 O CU3 : L.DCA"TE ~:;. 2:=;: PFd NT 11 KUTL.W: I SL.Ef-"1 L. I !3TEt3I 11 

!::i0020 L.DCı::"\TE 7. i?.!::i: PR I NT ''O. f.~Nf.~ !.... I E1TFVE DDI\IUf:l'' 

soo;::x) L.UCATE -=;:1. E?.~5: PF: nrr 11 1 • C IZ H1 KUTU!<:L.EFd N I N L. i!:)TE~3 I" 
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:~:i0040 UJCATE 
5(j()!::i() LDU~ TE 

1 1 

l ::~ 

. 
• 

2!::1: F'f~: I NT 11 E~ • C I ZG I FOFWIUNDı::~K I KUTUKL..[P I N L. I STD3 I" 

E?.5 : PR I NT "::::. KUTUV I SI"! I N I DEG I t3T I !=<1''1E 11 

~:i () () t:•:ı (:ı L.OC:f"::ı TE: 1. :::; ! 2!:i : PR I NT 11 <:.ı • KUT"!.JK :::ı I Ll"! E: 11 

sooc:o L..DCATE j , .. :, 
• c.?.EJ: INF'U"T" 11 SEC If-"1 I NI ZI [ı IF\11'·4 I ;z~ : 11 

• SEL.1 <4; 

50 1 00 SEL 1 $ == L.EFT$ (EEL .1 $ ., 1. ) ~ IF SEL 1 $ < 11 O" OFi: SEl .. .1 $ > "q" THEN !:iOOOO 

50110 ON VAL(SEll$) GDTO 50200, 50300, 50400, 50500 

":i Ol E~ O GDTCJ 1 000 

50200 'LIST DRAWING FIL.ES 

'5021. O CLf3 

:5();~~20 F I L.ES 11 
,_ .• HL.D" 

50250 GOTO 50000 

50300 'LIST LINE FORMAT FILES 

':'50310 CLS 

~:;o::J20 F I LE~3 11 * . FCJF 11 

':iO=:::::o PF\ I NT : F'F< I NT "DE\l?;r1 EH1Et::: I C I N HEFW~INL":::i I B IF;: ·ru~3t-"'i Bı::~ E; I N IZ" 

~::;o::?:i40 i,.~ H I LE I NI<EY$ ::::: 11 
" : lı.JE:~ND 

50350 GOTO 50000 

50400 'FENAME FILES 

':iO·CI-.1.0 F'F:INT ~ H·.IPUT "E~3KI t:::u"tuki=.mi: 11 Cll.F~; 



~~i(ıı::}c?.O r:·niNT ~ INPUT ''\'ENI ~::utuki.·::::mi;, '' ı··~EF!f· 

50440 NAME OLF$ AS NEFt 

50450 GOTO 50000 

50500 'DELETE FILESJ 

':iO~;i lO PF: I f'H : I i'~Pl...IT 11 ~:J..JTUV I Sl"l I : " 1'-lEF·t 

::;o~::i20 f< I LL. t·..ıEF$ 

50530 GOTO 50000 

::;:i 1 000 'PF~ I NT OUT 

51010 CL~l 

51020 F'PINT "YAZICI MDDU "• PO'!> 

~:; 1. 030 PP I NT "BU MCJDU DEG I ST I FWIEV I ST I '(Cim·1U!3UNU~~ ·-::ı 11 
: 

'51040 INPUT 11 E/H:".\,..~; 

~51 050 IF ·;iS '''" 11 E" OF~ v~t = "ı;;' 11 THEN :'.i 1. 060 EL. SE Ci OTO :!. (H)t) 

A.16 

'51060 IF PO$ ""' "f:J~P?~LI 11 THEJ.J PO$ :::: "?KI!<" ELSE PO$ :::: "f:::r.~Pı~:~LI 11 

• 
~:; 1. 070 IF PO<f. =" "t:::f-ıPAL I 11 THEI\1 ~:::EY ( l ~:i) DFF: G!TT'O 1. OOC• 

'51080 VEY 15. CHR$(&H4) + CHRS(&H19) 

::5:ı.cno I<EY<l5) ON 

51100 ON KEY(15) GOSUB 51200 

::;; 1. :1. l () GCJTO 1 000 

'51200 'PRINT SCREEN 

'j 1 E21. C• \41 I DTH 11 L.PT l : " ~ 2~i~5 

'51220 L.OCATE 21, 1: PRINT ''YAZICI HAZlR OLDUGUNDA HERHANGI BIR TUSA BABil' 

51 F.230 lAJH I LE I NKEY$ =" 11 11 
: WEND 

'5121~.0 L.DCATE 21 • 1. : PFU NT 11 LUTFEN HEVLEY I N ll 

':i 1250 LPR I ı··-n CHF:$ ( 27) ~ "3" : C:HR~~ ( E~9 ~ 

51260 ROW1 = 2: ROW2 = 65: CDL1 = 2: CDL2 - 65 

51270 LPR I NT ''I<U'T'UI< I 81'1 I : '' : F IL.~~ 

':i 1 c:ı [:O l....F' F;: I i'JT " B O 1.... Ll 1"'1 1. " :: 1.... F' ı::;: I ~·fT 

51290 GOSUB 52000 

51300 ROW1 = 66: ROW2 - 129 

51310 LPRINT : LPRINT L..PF:INT LPRINT : L.F'PINT LPRINT 

51320 GOSUB 52000 

51330 ROW1 = 2: ROW2 = 65: COL.l = 66: COL2 = 1.29 

51340 LPRINT ~ LPRINT LPRINT : LPRINT : LPRINT LF'F·: I NT "DDLl...ll' 

51350 GOSUB 52000 

51360 ROWl = 66: ROW2 - 129 
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~1370 LPRINT ~ LPRINT LPRII'-ff I .... PF:INT L.PF: I !'··.IT L.PF~ I NT 11 BOL..L 

51880 GOSUB 52000 

52000 FOR XP = ROW1 TO ROW2 

52010 LPRINT CHRS<27); ll 1< ll : 

52020 FOR YP = COL1 TO COL2 

52030 PP = POINT<YP, XP) 

ll 

CHR$(0): CHR$(2): . . 

52040 ON PP + i GOSUB 52500. 52510. 52520, 52580. 52540. 52550, 52560, c 

:::;c.:o~:;o NE Xl' YP 

~i2070 NEXT XP 

52500 LPRINT CHR$(0) = CHR$(0); CHR$(0); CHR$(0); CHR$(0); CHR$(0); CHRSC 

!:)2!::!10 i.. .. PF<:INT CHR~' (o) . CHR~t.- <2r::i5) . CHF~; ( ı ~:.8) . CHf': S ( 1 !::; ~=! ) . . 
152:=:ii.~:() L.PF;:INT C::HF:~; (O) . CHF: S (255) . CHF< S ( 1 !58) • CHRS ( 1 ı::''"' ... • • · • ..! .::.J 1 

~52!5:3() LPHINl' CHF~: s (o;. . CH n S ( 2::;~:;) " CHR$ ( 12':71) . CHRS ( 12'::-ı) . 
' 

. 
525lj.() LPF<INT CHF<$ (O) !j CHR~; ( 2!::~~j) . CHF~$ ( 22!:i) . CHF:$ { 1 '?'"?) • • \ 

!::i E~ 5 ~:i (.i LPRINT CHF~·$ ( 0) . Cl·-! H$ ( 2~:;~;! . CHFH; ( :!.';y:::;:l . um s ( ıt:.!:i) . . . 
~:i 2 ::i ~::, () LPFÇ I r,fT' CHRS (o) ~ CH!;~:; ( 2~5!:i) ~ CHf=;;'*; ( l E~'J) ~ C!-·IEı~:. ( 1 ~;::::;) 

!:i 2 !:i '7 () LF'F Ir-rr C: HI:;:$ (O) 
~ CHF:ff; ( ;?,!5!;::i) . CHF:ff> ('':)LO:' C::'\ . c::.. ... J._! l .. CHF:~f.- ( 2~::;~;) 

~32:::-:;f::() L..PF:INT CHF\:$ (o) ~ CHF~$ ( E:5~5) ; CHF:;: i; (2]:l ) ; CHF<<f, ( i 
.L ı.:_~~j) 

~i,~!:i·=.:ıo ı._ pp I !'-..l'T' C Ht-:;~$, (0 ) . CHP$ ( 2~5 1:;! . CHH$ ( 14:3} . CHP':f.. ( :!. Lj.::~)) . . . 
1526(:10 LF'F< INT CHR$ ((l) ~ CHF: S { r.:)r=L':!"' 

~ L ... .... ı ... J } q CHE$ ( E~(~ 1 ) . CHR$· ( E.~ ll· 1 ) • 
~='i2f, lo L.F'F:I NT CI .. ·IR~t; ( t) ;ı . CI·-IR$ ( 2!:;i:5 j . CH!=($ ( :l E?.9) . CHF< i> ( 2!::;:5 ;ı . . . 
!:i2E:E~() L.Pi=~~ I 1\!T CHR·~ ((!) ~ CHF~'*'· ( i.:? ~:i !::i ) :; CHF:ıf; < E~~s ::.~ ;ı ; Cl-iR<.!; ( E~4~·3) 

~52ı:ı~:3() LPR I t··~T CHR!f:. ((:ı) . CHF< 'vii ( 2 ~=~::::i ) CHF~!t, ( 1. ':1 15) . CHP~f> ( ;~:::: l ) . ' ' 
52E.l.I-O LF'P If'.,IT CHf;:$ (O) ~ CHF~~; fo ı:::· ı:;:· ·ı . CHF<~; ( 1 71 ) . c:ı· .. !Fi:<.t < 2 ı:::n ~ ı... •. _ı ... .ı ~ • • 
~:j 2 f:ı ~i() LPF:INT CHP$ ./ ···., . CHR!f:. ( 2!:i!"::i) . CHF<~İ> ( ı c~~:~) . CHP!~- ( ı :;:.;::3) t. t)} . .. ~ 

53000 'BOYUT HESAPLAMA 

5:3010 CLS : KEY OFF 

::;s(jE::() LDC~~TE 

~i3()3() L.OCATE 

~i;_:!()LJ.() LDC{·~TE:: 

ı:::· 
.. J 

7 

'3 

• 

' 
• 

]0: pf-;: I NT "BDYUT HESAFL..~~MPı L. I STE!3 I 11 

2::;: Pn I NT 11 O • ?~NA L. I S'T'EVE DONLY3" 

2!:i : PF< I NT " 1 • IP t:::~H ... II'-.IL..I G I HES AB I " 

. CHF: S ( E.~ :::; !5 ) . . . 

. CHF{$ ( .1 ~~~; ~-3 ) ~ • 
CHF~$ ( E·~~=;~:i) . . . 

. CI .. ·!F\·~; ( 1 !:i E: ;ı • • 
" CI .. ·IFç~; ( j , .... -,' .. 
' . . ::ı.:::J j . 
• CHE'*; ( l6~i) ~ 

. CHP~t> ( 2~:i!:;i) . 
' ~ 

; CHF:~; ( 12··=) ) ' . Cl .. ·IF\'t> ( E~~::ı;:i :ı . .. . 
~ CHF\:<f, (24.1. ) :; 

. CHf:.:$- ( 12'~.!) . . 

. CHF.;~f; (f.7?..!j. ; ., . • • L f • . CHF'\!~- ( E~~:;~:i) . . . 

. Ci···ır.:;::f ( 1 '? 1 ) ; • . CHF<!f> Cl. E)9) . . . 

~i3()!5() LOCı'~TE 1 

~5~:()Eı(; LDCi~TE 1 

1 
f''i 
.:.::.ı 

~ 

• 

2!:;i : PF: I NT "2 • IP K{~L I Nl_ I G I W-~ GDF;:E: I<{~L .. I TE HESPıB I " 

F.-2!:i: INPUT "SECIMINIZI GIF~INI:::: : ". SEC::ıf; 

~~i:3070 IF SEC$ :::: 11
" THEN !5:3020 

CHF~$ ( 1 

CHF:~; ( i ... 

CHR·:f, ( :t 

CHF:·ct ; 1 '· 

CHF~:~*; ı:: :!. 

C:HF(~,; ( 1 

Cl· .. iF:~; ( ;;~ 

CHF(~$ ( :l 

CHP'~, (c;~ 

CHf':'*; (E~ 

CHF~ıt~· (EJ. 

CHF~'*; (E~ 

CHı::.;<f, (c~ 

CHP'.!:· ( '") .c.:. 

C::I· .. !F:!t· ( 1 
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~3080 SEC$ = LEFT$(9ECS, 1): IF SEC$ 

53090 ON VAL.CSEC~) GOTO 53150. 53500 

53l ()() EJ(J·rcı l ()()ı:) 

58150 'IP KALINLIGI HESABI 

"53160 CL.b 

'53 J. 70 L.DCPı TE E~ , f.~ : CDL.Of;~ J. ~5, O: PE I N'T" '' VEF:;: I L.EF: '' 

~::i8180 UJCf'.1 TE ;:ı ~ ~i~ C OL. OR L! ~ O: PF;: I NT "Hı~:~ı.... I t···l I N KrıL. I TE:::-3 I" 

'53190 LDCATE 6. 5~ PRINT ''10'cmdeki enine dugum sayisi 

53200 L.OCATE 7~ 5: PRINT ''lO'cmdeki boyuna dugum sayisi 

':53E~10 LOC?HE 8, ':i: F'FUNT "Cc.ngu ip:i. kal:i.nligi(rnıTı) 

< 11 
: DDE; ~ 11

• 

:::;::::ıı.::~c::.o L.OCf-~TE 9~ ':i: PPINT ''Iki duqum ar·.:::~sindak:i . .::ır<:.:ı atk:i. \.::;ayis:i. 

~'53E:::~o L.OCPıTE tO. '5~ PPINT "SIPıC1f':IS EBPıTI" 

~::;:·Ji':!40 L.OCf.~TE 11 ~ ':i: PF;:INT ''En (cm) 

':i32~50 L.OCATE lE?.. ~;;: F'FUNT "Eır..ıy(cm) 

") " : TAB ( E::2 ;ı : . . 

'::i:::3C.~E.O LDC{~ TE 1 !:i ~ E~ :: COLOH 1 ~:i ~ O : PR I NT '' GDh!UCL.r-'.1H '' 

il ~ ll 

B :ı ll . 

'5:3270 LDCATE .16. ':i: COL..OP Lf .• 0: pı::;:INT ''Hc:~linin enint'~ du.guın ·::;avisi 

~:i::Ji2f.i0 L.OCATE 17~ ':i: PRINT ''Hı:ılinin boyuna du(~UıTı say:i.~::i ·'' 

':532')(ı l..DCıCiTE 1.8, ~'i: F'FdNT "IlHıt:d:i.k ipi kalin'i.:i.g:i. (mm) :ı!! 

:::;:::;):300 L.DCi-'.ı TE l ·:::ı ~ !:i : F'F::I ı··n 11 {H k i ip :L k ı:ı l i n 'i. :i. g i ( ıTıl'fı;. : 11 

• ll 

" 

!l \ i 
i 

'5::::::,~ 1. O COLOP t 5. O: L.DCf.'.ı'T'E 6. '51. : I NPUT '1 
'
1 

• AF~P ~ IF AF<P < > (ı THE:N EDS ·- ~'.ıF~F 

!:i:3:320 LDCATE 7 ~ ~:; 1. : I NPUT " 11 ı:.:ır.;;p : IF ?'.1HP < > O "!"HEN D D Ei ::: l·'.ıPF' 

533:::10 U:JCıCı TE E.: • ':i 1 : I NPUT 11 11 f.:ıHP : IF ?'.ıF\P < > •:) THEN Cl< ..... ?'iF~F· 

::::.-;;3::;340 LOCıYrE 9 
7 

~::; 1 ~ H-.IPUT " 11 {~F:::P ~ IF r:~nF < > O THEN f.·H ..... ı:~r~F 

~333:::;o L.OC:ATE 11 • 2:3: I NPUT "" ?-)F~P: IF AFP < > O T'HEN EN :::.: ARP 

~::;:336() LDCr.:ıTE 12 ~ 2:3: I NPUT "" Aı::;;p : IF (.::ı RP < } () THE!\1 BOY :::: r-':iPP 

53370 IPK- INT((10 EDS * ~~ * CK * . 1 ) / E: DS ·:ıı: 1 00) / 1 00 

58380 ATK- INTC(10! BDS) ! AT* lOO> 1 100 

'53390 HEDS = INT<EN * EDS 1 10 * 1.00) 1 100: HBDS - INTCBOY * BDS 1 10 * 
5:3400 L.OCATE 16! :34~ PRINT HEDS 

53410 L.OCATE .17. 34: PRINT HBDS 

5~:lf-l.E.~O UJCATE 

•.:;3Lf· :::;o LDC(.·'.ı TE 1. ·:ı • 
3c::J.: PPINT IPV ~· li":• 

F'PINT ATI< * 10 

'534::iO Cl.JG$ "'" "" : lA.IH I LE CUG$ ·- " " : Cl..!f?.i$ == I NI<EY$ : !.ıJEND 

~:;a,~h;:.() IF CUG·$ :::: "1·-l" or;: CUG$ -· "h 11 THEN ~i::J 1 !:i O EL.E.lE: IF CLH?H' ..... "E" m:ç CUG~~: .. _ 

'53500 'ic kalinligina gore kalite hesabi 
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''::i3~; lO L.UCATE E!. ,, 2 ~ CDLOF~ 1 '5 " ı): PR I NT "t/Ef.:;: I LER 11 

':):]~ii:.ıo L..DCf4TE LJ~ ~::~: CCiL.CiF;: ~~~~ (•: PF\INT 1 'Co~':gu ipi kalinl:i.gi (mm) 

535::::o l.DCfHE 15. '':i: F'F;:INT "?H k :i. ip i k:ö~ 1. in l iq i (cnm) 

::/:J:'il~.c' UJCf::ıTE: 6~ ':i: PRINT "Ilmı:;·1ik iı::-ıi kali.rıli.qi (mrrı} <~~~ IF' 

':i:=:':i~50 l.DCı~ıTE 7,1 ":i: F'HINT 11 Ik:i. dugwn ar·a!sindaki ;,;ır··a ::ı.t.kis:i !Sa')/:t!:;i -::~~,~H 

~"i:;J::5ı::.O LDC(..!ı TE :::3 ~ '::i :: PR I NT "S j_ par· i=: eb at i 11 

':B':i""?O l.!JCf.-ıTE 9. "5: PRINT "En {c:m) {" < Er··-~~ 11 >":; T{.:ıf: (22) • "~ 11 

':53':'?-::.ıo LOCf.HE ı:;::. 2: COL.OR .1. '5. O: PR H-l""f" 11 SONUCL..f.=ıFi 11 

~:~:](;:,0() L..DCATE ı~::ı~ ~~i: CDL..DFç 4 ~ Cı: PF\INT ' 1 H<:~linirı ıer·ıine ıjugı...ım ı:;avisi ~,, 

':i36.1.0 L.DCtHE l':i, r-;:i: PF-Uf\H "Hal:i.rı:i.n bc:ıvurıa dugum ·:savısı 

r::;::;ı;:.;::_ıc, L.DCr:~ TE 16 ~ ~5 : PR I NT ''!·-la l. i rı j_ n kal it es :i. 11 

ı:!! 

'53630 L..DC~HE 17, 15: PPINT llj.()cm'dek:i enine dugum sa'lii::;:i. ~" 

~::1:3E:.LI-0 L.DCi.:ıTE lS~ :;i:; PF:INT 1 '1üc:m'dı:~ki bcJyurıa dugum s;:~yis;:i. ~'' 

'536::iO LDC::r.-ıTE Lj., '56: CDL.OF< t':i. (): INF'UT " 11
, Mi:P;: IF ?:ıF:F' <) O Tl-·ll:::N Cl< ····· f.~l 

~:i:3E:.f.O L.CiCf~T"E ~5 ~ ~if.: INPUT 11
" r.4PP: IF i.:ım::· <) O THEN f..Yl!< ···· ı:"-~PF' 

'53670 LDC?"iTE 6, ':if,: H.,JPUT " 11 AFW: IF f.~F:P < 1 O THEN I PV ····· ?~F\P 

~:i::;r:·:.::30 ! .... OC{~TE 7 ~ ~:if.: I NPUT '' 1
' P-ıHF ~ IF r4F;:P <;ı O THEN f.i·r - PıF;~p 

'53r.:,.::ıo L.DCr'YT"E 9 • 2a: I NF'UT 11 11 APP: IF ?"iFçP < > O THEN EN ··- PıF:F· 

~)370Cı L.OCPı TE lO~ E~:J: I NF'UT " " ~ M~P: IF ARP < > O THEN BDY :;::: {~f~F 

'53710 BEDK = INT<C2 * CK + IPK> * .1 * 100) 1 100 

5:3720 EDS = INTC10 ! DEDK * 100) ! 100 

'53730 BBDK = INT<CATK *AT> * .1 • 100) 1 100 

~::iT?q(.; BDS :::: I NT ( 1 O / BBDV * i OC•) .i 1 (H) 

'537'50 HEDS = INTCEN * EDS ! 10 * 100) 1 100: HBDS - INT(BOY * BDS 1 10 t 

5:3760 L..OCATE 14. 25: PRINT HEDS 

1 ':i • 

':iE-:790 L.DC?"iTE: 1 ı::.\ . ı._ı ll 

3':i : PP I NT HDDS 

3~:i : PFI: I NT EDS 

3':'5 : PF;~ I NT BDS 

':i3E: 1 O Cl...IG$ ::::: 11 11 
;: l~jH I LE CU Cl$ ·-· 11 11 

: CUG$ :::: I W<EV$ : ~·JEND 

':i5000 ·' BOVUT 

550E:O L.UC?HE S. ':i:: F'P I Nl. "BDYU·r l-IE~3?-!PLfılviA L. I ~3TES I" 

~:.:;~:i(/30 L.OCf.-iTE: 7 ~ ~; : PP I NT "O •• GFF.: I DCih!l...iS" 
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•::;ı:;ı:;,:.l·i) L.CJC:J-YTT: '3. ''5: pı:;: I NT 11 1. ... IF' ~=IıL • DOPE bOYUT H. 11 

~:;~:;iı):=_:i(.• UJCf.·~··n.:: ll~ ~5: PF<:HfT' "E!. • ., IP t:AL. .• 1,/E: EıCi'"/UT 1 .. ·!"" 

':i50ı::.o u:::ıe?HE: 13 , S : I NF'UT 11 ~\EC I !'·H N I:: I D IFU N IZ : 11 
., ~;ET$ 

"O 11 DF;: SEC$ > "E~ 11 THEN 5~i0 .l '5 

55090 ON VAL<SEC$) GOTO 55200. 55400 

'55100 PCOPY 2, O 

55110 LOCATE 20~ 1: PRINT SPACE$(25): RETURN 

55200 'IP KALlNLIGINA GORE BOYUT HESAPLAMASI 

'55210 L.OCATE 2. E!.: F·~:;: I NT "\·'E::F~ I L.EF:" ı 
(•. 

11 C ı:n ~~ u f::: a. '!. • • 11 ~ CJ::: :::i ~:i E~ L?. (:ı I....CJC:f.:ıTE i.J ~ 
:.:;; . INPUT . 

! v .. :'ı 
11 IlmEı1.:i.k l<a.l(~ .". If< ~i~iC~c~:5 LOCi"·~TE ~i • :.:: " INPUT . 

c'"' 
"At. k i f<a. 1. •• 11 ~ (.;!< ~~573C:~:3(J l_m::r.; TE (:. 

~ 
\'.~ . INF'UT . , ... ı . 

55E.~l.~() L.DCATE:: 
... , 

{ • :::: : INPUT 11 Ar·a Pıtk:i. bdyl.si ... 11 
., APıf3 

~5 !::;E: ~:i C• UJCf.;TE fj 
~ 

·:::ı " F'F\ I hiT ·...ı . ''F'f.?.nc:er-E)ntn tum ı· .. ıali\ta ol'·ani .'' 

~-=i52t~ı() L.DCf'.)TE '3 • ::; . INPUT . ''Yatc:t.)l E::>k~::;ende •• ''. ·.,-· 

~:;~:·:i E~ '? () LOCf..;TE 1 o :3 . INPUT . "Dikev· ekSE)r·ıdE'· •• "! d 

55E.~f.:~() L.DC;:HE ıc:: • E~ . PF:I~H . 11 SDNUCLJıF: 11 

(r\'v 

~i !"::i i::~ ı:::ı () LOCPıT'E 1. :3 
~ 

:3 . PI::;:JNT . ''CizilE~n kismin E·ni •• ''~ (XE!. -.. Xl) :ii· (2 *Ct:::+ 

5 ::i::::()() LCJC;:"~TE 1 .~~ ., 
1. ct~:'. 

~::: PF:INT 11 C:i.~:ilen k:i.~smirı tıc:ıvu •• "~ (Yi.7:: .... Vi) ·ıı: <rıf.:ı::; '"' ç.:ıı-:::; 

~::i !~5 :::3 1 o L .. OCı:.;TE 1. ~:i ~ :3: PRINT ''l<.::ı.l..it.F'' 
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8.1. 

EK-B PROGRAM KULLANIM öRNEKLERi 

E.ı Yeni Bir Çi=ime Eaşlama 

Progr3ml~nan fonksiyon tuşlarını kullanarak, hareketli 

bir kurs6r yardımıyla yeni bir desen cluşturulma~tadır. 

işlem Ana listeden ı numaralı kod seçilerek yenı bir 
çizim yapma meduna geçilir. ı numaralı ~cd seçildi~ten 

sonra desenın depolanacağı kütük ısminin girilmesi gerek
mektedir. 

Birincı ekran: 

tkinci e~ran: 

Kütük ısmi: 

.~NA LiSTE 

O. PROGRAMDAU ÇI~IŞ 

ı. YENi E!R Ç!31ME EAŞLAMA 

2. MEVCUT E!R Çi31MDE DE~iŞi~Lİ~ YAPMb 

3. RESMiN SINIRLARINI BULMA 

4. SINIRLARDAN ORiJUI/I.L RESMi ELDE ETME 

S. SINIRLAR 03ER!NDE DE~!Ş!KL!K YAPMA 

6. KOTUK !ŞLEMLERi 

7. YAZICI CAÇIK/KAPALI) 

8. BOYUT HESAPLAMA 

SEÇ!M!N13i G!R!N!3 ı 

Kütük ısminin girilmesinden sonra ekran, ;ı=ım yapmak 

için gerekli birtakım yardımcı fcn~siycnları sa~layaca~ 

şekilde düzenlenir. 

Çi3im yapmak için ekranın sol-üst köşesinden başla

narak 128xl28 noktadan oluşan bir alan ayrılır. Eu çi2im 

alanının sağında çi=imde kullanılabilecek 16 renk, renk 

kodlarıyla birlikte sıralanır. Ekranın alt kısmında ise 
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;ı=ımde kol~ylık saeyl~m~sı açısından progr~ml~nan fonksiyon 

tuşları ve bunların işlevleri belirtilir. Avrıca seçilen 

fonksiyonlarla ilgili birtakım açıklayıcı bilgiler de 

ekranda yer alır. 

Oçüncü ekran: 

NO RENK 

Ç• SiYAH 

1 M_?ı. '.'İ 

2 YEŞiL 

3 CAM .G .MA'.'İ 

4 Y.IRMI3! 

• c MOR -· 
6 I-:hH'/EREUG İ 

7 BEYA3 

8 •JR i 

9 PARL?.K MA\'İ 

10 PJ._RLAI"': YEŞiL 

ll P_?ı.RL.?ı.K C .G .MA'.'İ 

12 PhRLAK KIRMI3I 

13 P_?ı.RLAK MOR 

14 SARI 

15 PARLAK BEYA3 

REUK: 

F1:Çizme F2:Silme F3:Normal F4:Renk FS:Ekran sil. 

F6:Pencere F7:Çıkış 

Şekil B.l Ana listeden 1 nolu kod seçildiginde ekr~n 

düzenlemesi. 

çı:ım alanının tam ortasınd~ hareketli kursBr bulun

maktadır. Seçilen fonksiyona g~re işlemler bu kurs~rtin 

hareketiyle sağlanmaktadır. 
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Fenksiyen tuşları ve işlevleri: 

Fl:ÇiZME 

Fl tuşuna basıldı~ında program çi=im yapma meduna 

geçer. Seçilmiş olan herhangi bir ren~ ile hareketli 

kursörün yardımıyla sa~a-sola-yukarı-aşa~ı tuşları kul

lanılarak çi:im yapması sa~lanır. Bu moda geçildi~inde 

ekrana çıkan mesaj, 

ÇiZGi MODU 

olacaktır. 

F2:SiLME 

Çi=ilmiş olan bir çi=giyi silme modudur. Çi=im işle
minde oldu~u gibi silme işleminde de fonksiyon, hareketli 

kursBr yardımıyla nokta nokta ilerleyerek gerçekleştirilir. 

Bu med seçildi~inde ekrandaki mesaj, 

SiLME MODU 

olacaktır. 

F3:NORMAL 

çi=im ya da silme işlemlerinin durdurulaca~ını be

lirten moddur. Bu yardımcı korout sayesinde çi=im ya da 

silme medundan çıkılarak, dieyer fonksiyonları kullanıp çi=• 

me devam edilebilir. 

F4:RENK 

Çi=im 
fonksiyondur. 

sırasında renk seçmek amacıyla kullanılan 

Bu med seçildi~inde ekrandaki mesaj, 
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RENK 

c 1-:ıc:ık tır. 

Seçilmek istenen rengin renk kodu bu mesajdan sonra 

girilerek, Çi3ime seçilen bu renk ile devam edilir. Ekran

da, renklerin numaraları ve isimleri için ayrılan b6lgede, 

seçilen rengin renk kodunun yanına ll+ u işaret i Y.cnur. 

FS :EKR.~N SiL 

Bu modun seçilmesiyle, bir çizim sırasında çizim 

alanı tamamen silinerek, ekran yeni bir çizim için kul

lanılabilir hale getirilir. 

F6:PENCERE 

Çlzim sırasında, !stenen bölümleri pencere içine 

alarak bu böltimler üzerinde birtakım işlemler yapılması 

saQlanır. Bu moda geçmeden önce F3 fonksiyon tuşuyla çizim 
y~ d~-~ilme medundan çıkılınası gerekir. Hareketli kursör 

yardımıyla önce pencere içine alınması düşünülen bölgenin 

uç noktalarından birine gidilir. F6 tuşuna basıldıktan 

sonra sao-sol-aşaoı-yukarı tuşlarını kullanarak üzerinde 

işlem yapılması düşünülen bölge pencere şeklinde belir

lenir. Bu fonksiyonun yürütülmesi sırasında ekranda, 

PENCERE 

mesaj ı görülür. 

03erinde işlem yapılması düşünülen bölge seçildikten 

sonra ekranda yapılabilecek çeşitli fonksiyonları gösteren 

mesaj görülür. 

SiLME KOPYALAMA TAŞIMA 
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SiLME: "S" ya da"s" harfleri girilerek bu mod seçilir. Bu 

modun fonksiyonu, pencere içine alınmış olan bdlgenın resim 

üzerinden silinmesidir. 

KOPYALAMA: "K" ya da "k" harfleriyle bu mod seçilir. Bu 
mod seçilmeden önce, pencere içine alma işlemine başıanan 

nokta referans alınarak, bu noktanın taşınması düşünülen 

yer belirlenir. Daha sonra bu mod seçildi~inde pencere 

içine alınmış olan bölüm, belirlenen nokta referans alı

narak aynen kopya edilir. 

TAŞIMA: "T" ya da"t" harfleriyle bu moda geçilir. Pencere 

içine alınmış olan kısım, belirlenen di~er bir nokta refe -

rans alınarak taşınır. Orijinal yerdeki kısım ise silinir. 

Bu mod seçilmeden önce referans olarak alınacat noktanın 

belirlenmesi gerekir. 

Pencereleme işleminin alt fonksiyonlarıyla, çi3im ü:::,e~ 

rinde, blok olarak silme, kopyalama ve taşıma işlemleri 

kolaylıkla gerçekleştirilir. 

res ı m 

)( X 

... X 

• silme kopyalama taşıma 

Şekil B.2 Pencere içine alarak silme kopyalama ve 

taşıma işlemleri 
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F7:ÇIKIŞ 

Çizim tamamlandıOında ya da çizim yapma medundan çık

mak ıstenildiOinde bu mod seçilir. Program ana listeve 

dbnmeden bnce, ısteoe baOlı olarak ç13im otomatik olarak 

depolanabilir. Kütük ısmi olarak, yenı bir çızım yapma 

modu seçildiğinde girilen isim alınır. Bu mod seçildiğinde 

ekrandaki mes.aj, 

DEPOLAMAK iSTiYORMUSUNUZ (E/H) 

olacaktır. 

E: "E" seçildiğinde, çizim alanı içinde her noktanın renk 

kodu tek tek "kütükismi.HLD" kütü~üne depolanır. 

H: "H" seçildiğinde program doğrudan ana listeye döner. 

B.2 Mevcut Bir Çizimde De~işiklik Yapma 

Yeni bir çizim yapma modunda, çizilip depolanmış olan 

desen tekrar çağırılıp, desen üzerinde birtakım de~işiklik

ler ve düzeltmeler yapılabilmektedir. 

ışlem: Ana listeden 2 numaralı kodun seçilmesiyle bu moda 

geçilir. 2 numaralı kod seçildikten sonra, üzerinde 

deOiştirme ya da düzeltme yapılacak olan desenın de

polandıOı kütük ısminin girilmesi gerekmektedir C"kUtUkis

mi .HLD") • 

Birinci ekran: 

ANA LiSTE 

O. PROGRAMDAN ÇIY.IŞ 

1. YEN! B!R Ç!Z!ME BAŞLAMA 

2. MEVCUT B!R Ç!Z1M UZER1NDE DEa!Ş!KL!K YAPMA 

3. RESMiN SINIRLARINI BULMA 



4. 
ı:;: -. 
5. 

7. 

8. 

H.inci ıekran: 

Kütük ismi: 

üçüncü ıe}~r.:tn: 

SINIRLARDAN ORiJiNAL RESMi ELDE ETME 

SINIRLAR U2EERiNDE DEaiŞi~Li~ YAPMA 

KUTOK iŞLEMLERi 

YA2ICI {AÇI~/~APALil 

BOYUT HESAPLAMA 

SEÇ!MtNtZt GtRtNtZ: 2 

NO REI:'IK 
r, SiYAH 

ı MA\'i 

~ ~ ~ 2 YEŞiL 

3 C .~M • G • MA~: ı 

~ ~ 
4 ~IRMI3I 

5 MOR 

6 ~AH?ERENGt 

~ ~ ~ 7 BEYA:: 

e GRi 

9 PARL.~K MA'!! 
IÇ• P.?-.RLh.V. YEŞiL 

8.7 

ll P.ll.RLAK C .G .MA\'! 

12 P.f.RL.f.Y. V.IRMI:3I 

1"3 PARLAV. MOR 

14 S.f.R I 

15 PARL.ll.K BEYA3 

RElJK: 

Fl:Çizme F2:Silme F3:Normaı F4:Rıen~ F5:E~ran sil 

F6:Pencere F7:Çıkış 

Şekil B.3 Ana listeden 2 nolu kod seçilmesiyle ekran 

dü::ııenııemesi 
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Girilen kilttik ismindeki desen, ;ı~ım için syrılmış 

olan alana çi~ilir. Fonksiyon tuşlsrı ~~ bunısrın ısıe~

ıerı ı nolu kod seçildi~! ~amanki ile aynıdır. Hareketli 

kursör ve yardımcı komutlarıa, desen ü=erindeki birta~ım 

hatalar dil=eltilip ba=ı deOişiklikler yapılabilir. 

B.3 Resmin sınırlarını Bulma 

Herhangi bir kütük isminde depolanmış olan bir desenı 
oluşturan motiflerın sınırıarı kapalı alanlar şeklinde b~

ıırıenıp, ıçıeri boşaltııır. Sınır bulma işlemi daha önce

ki bölümlerde açıklanan bir filtre eşekil 6.3) yardımıyla 

gerçekleştirilir. Belirlenen bu sınırlar daha sonra sınır 

ta.J.r.ip etme yöntemi ı le ~e .ı) 'd'9J.r.1 fcrmülasycnla formül 

kütUOünde ("kiltükismi.FOR") depolanır. 

işlem: Bu modun seçilmesi ıçın ana listeden 3 numaralı 

kodun girilmesi gerekmektedir. 3 numaralı kod seçildikten 

sonra, sınır bulma işlemının gerçekleştirilmesi istenen de

senin depolandıOı kütilk ısmi girilir. 

Birincı ekran: 

ANA LiSTE 

O. PRORAMDAN ÇIKIŞ 

ı. YENi BiR ÇiZiME BAŞLAMA 

2. MEVCUT BiR Çi2iMDE DE~iŞiKLiK YAPMA 

3. RESMiN SINIRLARINI BULMA 

4. SINIRLARDAN ORiJiNAL RESMi ELDE ETME 

5. SINIRLAR UZER!NDE DE~iŞiKL!K YAPMA 

e. KUTUK iŞLEMLERi 

7. Y .. ~2ICI <AÇIK.'KAPALI) 

e. BOYUT HESAPLAMA 

SEÇ!M!N!Z! GiRiNiZ: 3 

ikincı ekran: 

Kiltük ısmi: 
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Ekr3n dü~enıemesi ilk iki modun seçilmesinde ~luştu

ruıan düzenden farklıdır. 128xl28 noktad3n oluşan iki 

çizim alanı vardır. Bunların ilkine CA) sınırlarının bu

lunması istenen desen çizilir. ikinci alana (Bl ise, bi -

rınci alandaki desen bir filtre yardımı ile nokta nokta 

taranarak sınır cıarak bulunan noktalar çizııır. Deseni 

oluşturan motiflerin sınırıarının bulunması işlemi tamam

landıktan sonra , ekranın ilk kısmındaki desen sııınır ve 

ikincı kısımda sınırlar halinde belirlenmiş olan desen bu 

bölgeye aktarılır. 

üçüncü ekran: 

A 

444 
44 

444 
B 

RENK 

ı 

2 

4 
ı= -· 
6 

7 

8 

9 

ll 

12 

13 

14 

15 

1 

Şekil E.4 Ana listeden 3 ncıu kcd seçildiOinde ek~3n 
düzenı emesi lı 

IAJ çioim aıanı üzerinde sınır takip etme yöntemi~le 
her motif kapalı olan ya da olmayan bir alan şeklinde fo~
mül kütü~üne depclanır. Sınır takip etme işleminde, yön re 
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u~unluk bilgllerının hesaplanmasında, ıncelenen noktanın 

komşulukları taranmaktadır. Bu nedenle takip etme işlemine 

başıanan noktaya ulaşıldıOının ya da takip edilen renkteki 

sınırın sona erdiOinln anlaşılabilmesi ıçın, ıncelenen nok

tanın komşulukları taranıp yenı y~n bulunduOunda o nokta 

ekranda sıyah olarak görülür. B~yıece sınır takip etme 

olayı ekran u~erinde rahatlıkla izlenebilir. 

Bir deseni oluşturan motiflerin, yön ve u~unluk bilgileri 

ile ifade edilerek formtil klitliOUne depolanmasından sonra 

program otomatik olarak ana listeye döner. B~yıece desenın 

orijinal! "klitlikismi.HLD" klitüOUnde, sınırlarla belirlenmiş 

hali ise "kütükismi.FOR" kütü~ünde saklanır. 

B.4 Sınırıardan Orijinal Resmi Elde Etme 

Verilen bir kütük ısmiyle formül kütUOünde depolanmış 

olan desen ekrana çizdirilmekte ve ısteoe baOlı olarak, 

sadece sınırıarı belirlenmiş olan bir desenden, orijinal 

renkli haline geçilebilmektedir. 

ışlem: Programın bu modda 

numaralı kod seçilir. Bu 

çalışması için ana listeden 4 

kodun seçilmesinden sonra, gir~ 

len kütük ismiyle, o isimde formül kütüOünde bulunan desen 

csadece sınırlar halinde belirlenmiş) ekrana çi=dirilir. 

Birinci e:r.ran: 

ANA LiSTE 

O, PROGRAMDAN ÇI~IŞ 

1. YENi BiR Ç!Z!ME BAŞLAMA 

2, MEVCUT BiR Ç!Z!MDE DE~!Şi~Li~ YAPMA 

3. RESMiN SINIRLARINI BULMA 

4. SINIRLARDAN ORiJiNAL RESMi ELDE ETME 

5, SINIRLAR OZER!NDE DE~iŞ!KL!K YAPMA 

6, KOTOK !ŞLEMLERi 



7. YA3ICI <AÇIK/KAPALI) 

B. BOYUT HESAPLAMA 

SEÇ!M!Ni3i G!R!Ni3: 4 

ikinci ekran: 

K\it ük ismi : 

8.11 

Kütük isminin girilmesinden sonra, motifleri ifade 

eden, uzunluklarıyla birlikte yönleri de içeren bilgiler 

kütükten teker teker alınır. Bu bilgiler C6.U 'deki for

mülasyonıa kütük içine depolanmış olduOundarı, önceki bölüm

lerde anlatılmış olan (6.2) •;e C6.3) 'deki formüllerıe bu 

bilgiler çözümlenerek yönler ve bu yönlerdeki u=unluklar 

hesaplanır. Hesapıanan t•u değer ler, "BASIC" programıama 

dilindeki "DRAW" komutu ile kullanılabilecek şekilde dü3en

ıenir. Ekran düzenlemesi sadece 128xl28 noktadan oluşan 

bir çizimalanı şeklindedir. 

Uçüncü ekran: 

Şekil B.S Ana listeden 4 nolu kod seçildiğinde ekran 

dü:::enlemesi 

Kütükten alınan bilgilerle desen ekranda ayrılan 

alana çizildikten sorıra ekrandaki mesaj, 

RESMi DEPOLAMAK !ST!YORMUSUNZ CE.'H) 
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cı :ıc.::ı.J: tır. 

E: "E" :seçildiginıle, çi::::im 9.l9.nı 1çinı1eki rlesen, ::ıı·nı ~·::ı. 

d9. f::ırJr.lı bir kütüt. ismi ile "J~.ütüt.ismi .HLD" J:ütüğüne •1e

pol::ınır. "E" seçimi ile ekr9.nd::ıki yeni mes9.j, 

ı·:ütüJ~ ismi: 

:ı ı 9.C ::tk t ır • 

H: "H" seçilıliğinde, işlem 'f·9.pılm::ıd::ın bir sonr::ıki mes::tj9. 

geçilir. 

"E" seçilip girilen kütük ismindeki desen depol:::tndık

t::ın sonr::ı y::ı d::ı "H" seçilip hiç bir işlem :;·:::tpılm::ıdığınd::ı. 

ekr::ınd::ıki mes::ıj, 

RESMi DOLDURMAK iSTiY()RMUSUtru:: CE.'H) 

ol .::ıc::ı.Jt. tır. 

H: "H" seçimi ile progr::ım 9.n::ı listeye geri 16ner. 

E: "E" seçimi ile sınırl::ır h::ı.linde belirlenmiş oları de

sende,::ıynı renkte iki sınır ar9.sınd::ıki b6lge sınır rengi 

ile dolduruıar::ık orijirı3l rerıtli resim elde edilebilir. Eu 

işlemi t::ıkip eden mesaj, 

RESMi DEPrJLJ..M/>.Y. iSTi YORMTJSTJUTJ:: ~E.'l-D 

ol ::ıc::ık tır. 

E: "E" seç11•1iğ1nde, :::trı::ı 11steı1erı 4 nolu kod seçildiğinde 

r;:.firilen kütük ismi refer9.ns 9.lırı9.r9.k resim "l'.ütüJ~ismi .HLC·" 

kütüğüne depol::ınır. 

H: "H" seçildi~inde progr::ım 9.rı9. listeve d~rıer. 

B.S Sınırı::ır U::::erinde Değişiklik Y::ıpma 

Bir deseni oluşturan motiflerirı sınırıarı belirlenip 

bir formül kütüğünde depol9.ndıkt::ın sonra, bu mod seçil-
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di~inde, ekr~nda ~yrıl~n ilk çi=im alanında, ~Utütten ~lı

n~n bilgilere g~re desen çi=dirilmektedir. ikinci çi=im 

~l~nında ise, kütü~e ~lış sır~sına g~re, her mctifin sınır

ları tek tek çi=dirilerek, seçilen bir motif ü=erinde iste

nen de~işiklikler yapılm~ktadır. Bu de~işikliklerden scnr~ 

elde edilen yeni motif, istenirse eskisi silinerek orijinal 

desen ü3erine yerleştirilmektedir. 

işlem: Ana listeden 5 numaralı kod seçilerek program bu 

modda çalışmaya başlar. 5 num~r~lı kod seçildikten sonra, 

sınırlarının ekrana çi=ilmesi istenen desenin depolandığı 

kütük isminin girilmesi gerekmektedir. 

Birinci ekran: 

0. 

ı . 
..., -· 
-=> -· . 
4. 
ı:: 
....J • 

6. 

8. 

tkinci ekran: 

Kütük ismi: 

Uçüncü ekran: 

.~NA LiSTE 

PRı:ıGRAMD/>.11 ÇI Y. I$ 

YEN i B iR Çi :3 i ME BAŞL.~M.~ 

MEVCUT BiR Çi:3iMDE DE~i$iY.LiY. YAPMA 

RESMiN SINIRLARINI BULMA 

SIUIRLJı.RDAU ORi.JilJAL RESMi ELDE ETHE 

SINIRLAR 0:3ERiNDE DEöiŞiKLiK YAPMA 

Y.UTUI'.: iŞLEMLERi 

YA3ICI <AÇIK.'KAP-~LI! 

BOYUT HESAPL/>.MI-. 

SEÇiMiNi3i GiRiNi3: 5 

LUTFEN BEKLEYiN 

Kütük ismi girildiğinde, bu isimde formül kütüğünde 

bulunan sınır bilgileri tet tek alınır. Bu tıilgiler 

~lınırken aynı =amanda her motife ait olan ~eriler bir 

vektBr içine atılır. Her mctifin farklı bir vekt6r içine 



Dördüncü eJ~r :ın: 

444 
44 

444 

X:40 
:X:40 

y :64 

Y:64 

F1 :REN!{+ 

F6:DöNME-

öLÇ'EF.: 1 

öLÇEK: 1 

F2:REUF.

F7:SEÇiM 

J..Ç'I :Q 

.~ÇI :90 

REm: :4 

RENK:4 

F3:i'.:iLCEK+ 

F8:KABUL 

F4 :tiLÇ'Er:

F9:SiLHE 

8.14 

RENK 

1 

2 

4 

ı:: .... 

7 

9 

ll 

12 

13 

14 

15 

FS : D1:ilJME+ 

FO:ÇIKIŞ 

Şekil E.6 Ana listeden 5 nolu kod seçildiğinde 

ekran dü=enlemes1. 
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3tılmssındsn sonrs çi=im işlemine geçilir. Ekr3nds 12Bxl28 

noktadan oluşan iki çi=im alanı syrılır. ilk çi=im alanın

da, her ~ektördeki, motifi tanımıayan bilgiler "DRAW" komu

tu ile kullanılacak şekilde dU=enleneret desen çi=ilir. 

ikinci çi=im alanında ise ?Ukarı <i) ·:e ::ı.şağı C-l.) tuşlsrı 

kullanılarak, tUtUOe depolanış sırasına g~re her motif te~ 

tek çi=dirilir. u=erinde değişiklik yapılacak motife bu 

şekilde ulaşıldıktan sonrs progrsmlansn fonksiyon tuşlarıy

la çeşitli degişiklikler yapılabilir. Yuksrı en tuşu kul

lanılarat vettör numarası arttırııır. Aşa~ı (ıJ tuşu kul

lanılarak ~ektör numarası a=altılır. 

Bu med seçildi~inde ekr::ı.n dU=enlemesi Şetil B.e· da 

'J ör ü 1 rnek t ed ir 

Fonksiyon tuşlarının kullanımı: 

Fl:REUY.+ 

U=erinde degişiklik yapma amacıyla seçilmiş ol::ı.n mo

tifin renk kodu referans alınarak, bu tuşa her basılışta 

motifin renk kodu bir arttırılır. örneğin; incelenen mo

tifin renk kodu "8" oldu~unda, F7 tuşunun her kullanılışın

da renk kodunun degeri bir arttırılarak 9,10,11, ••• olur. 

B~ylece motifi ifade eden vektördeki renk parametreside 

degiştirilerek, her seferinde motif yeniden ikinci çi=im 

alanına çi=ilir. 

F2:RENK-

Bu tuşun her kullanımınd3, ü=erinde değişiKlH:. 

yapılacak olan motifin renk kodu referans alınarak, rent 

kodunun degeri bir a=altılır. örneğin; motifin orijinsl 

renJ: J~odu "8" ise bu tuşa her 

~,6,5,~ •• olur. Degiştirilen 

basılışta renk kodu de~eri 

renk kodları ile birlikte, 

motif her seferinde yeniden çi=ilmektedir. 
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F3:öLÇEK+ 

~lçek fakt~rünün büyütülmesı için kullanılan fonksi -

yon tuşudur. Motifin orijinsl ölçek faJ:tcrü referans alı

narak, bu tuşa her basılışta ~!çek fakt~rü üst sınır deQeri 

olan 250'ye kadar birer birer arttırılır. ölçek fattörünün 

her deQişiminde motifin atıldıQı ~ekt5rdeki. ölçek paramet-

resi deOiştirilerek motif ikinci çi=im alanına çi=ilir. 

F4:öLÇEK-

ölçek faktörünün :Y.üçül tülmesi için kullanılan 

fonksiyon tuşudur. Motifin orijinal ölçek faktörü referans 

alınarak, bu tuşa her basılışta ölçek faktörü alt sınır 

deOeri olan l'e kadar birer birer a=aıtılır. ölçek fak

törünün aldıgı her yeni deQerden sonra motifin şekli ikinci 

çi=im alanından gö=lenir. 

F5:DöNME+ 

Motifin saatin tersi yönünde döndürülmesini saQlayan 

tuştur. Bu fonksiyon tuşuna her basılışta motif saatin 

4 1:'0 tersi yönünde, orijinal dönme açısı referans alınarak J 

döner. Bu deOişim motifin atıldıOı 7ektörde, dönme açısı 

parametresinin de degişmesini saQlar. Böylece "DRAW" komu

tu içinde dönme açısını belirleyen deOer de de~işeret, 

motif kendi merke=i etrafında dönmüş olarak çi=ilir. 

F6:DöNME-

Motifin merke=i etrafında saat yönünde dönmesini 

saOlayan tuştur. Bu fonksiyon tuşuna her basılışta motif, 

orijinal dönme açısı referans alınarak saat yönünde 4~ 

döner. Bu parametrenin her deOişiminde, motifin aldı~ı 

yeni şekil ikincı çı=ım alanında görülür. 
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F7:SEÇiH 
Yuk::ırı Ct:' ·:e ::ış::ığı CJ.! tuşl::ırı kull::ınıl::ır::ık, ·.•ektj.re 

::ı:tılış sır::ı:sın::ı: göre ter. te}·. çi::•Hrilen mctifler•jerı, üz~ 

rinde değişiklik y::ıpılms:k ü::ere bir motif seçmek için kul

lanılan tuştur. Bu tuşun kull::ı:nımınds:n sonr::ı: yut::ı.rı (f) ~s 

s.şs.ğı c .ı.! tuşls.rının fonksiyonls.rı değişerek, motifin 

başlangıç koordin::ı.tlarını de~iştirmek ams.cıyla kull::ı:nılır. 

F8:KABUL 

Diğer fonksiyon tuşls.rını kulls.ns.rak, seçilen motif 

U::erinde istenen tüm değişiklikler yspıldıktan sonr::ı:, bu 

tuşs. basılsrs.k, motif ilk çi::im s.ls.nıns. yerleştirilir. Mo

tifin yeni şekliyle orijins.l desen içine yerleştirilmesin

den önceki mesaj, 

DEGiŞiY.LiY. iPTALi ~E/H) 

ol ::ıcak tır. 

E: "E" seçimi ile desen ü::erinde :t•s.pıls.n tüm .jeğişiklikler 

ipt::ı:l edilerek, işlemlere kalındı~ı yerden de~::ı:m edilir. 

H: "H" seçildiğinde, motif ü::erinde y::ı.pıl=ın tüm değişilz

likler, eskisi silinerek orijins:l desen U::erine akt::ı:rılır. 

Böylece o desene s.it eski değerler, motifin atıldığı ~ek

törden silinerek, yeni de~erler aynı ~ektöre ::ı:tılır. Bu 

işlemin s.rdından ikinci çi::im s.ls.nı ts.mamen silinerek, synı 

işlemlerin yeniden tekrarlanabilmesi için uygun bir hale 

getirilir. 

F9:SiLME 

U::erinde değişiklik yspılmak ü::ere seçilmiş olan mo

tifin silinmesi için kullanılan tuştur. Böylece o mctife 

s.it tüm bilgiler, motifin saklı olduğu ~ektörden silinir. 

FO:ÇIY.IŞ 

Programın ana listeye dönmesi için kull::ı.nılan tuştur. 
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FO tuşuna basıldı~ında ekrandaki mesaj, 

RESiM DEPOLAMAK iSTiYORMUSUNU2 CE.'H) 

E: "E" seçildi~inde, ba::ı motifleri ü:::erinde degişitlil'. 

yapılmış olan desen, eskisi silinerek, aynı kütük ismi ile 

formül kütü~üne depolanır 7e ana listeye dönülür. 

H: "H" seçildiğinde, ü:::erinde değişiklik yapılmış olan 

desen herhangi bir kütük isminde depolanınadan ana listeve 

dönülür. 

Çi:::im alanı olarak ayrılmış kısımların altında, çiz~ 

me ait ba::ı parametrelerin ra=ımı için ayrılmış bir b~lge 

?ardır. ilk satırdaki parametre değerlerı, ü:::erinde 

değişiklik yapmak ü::ere seçilmiş olan motifin orijin~l 

parametreleridir. ikinci satırdaki parametre değerleri 

ise, ikinci çi:::im alanında birtakım de~işiklitler 

yapıldıkça sürekli değişerek, motifin yeni parametre değer

lerını gösterır. "F7:SEÇiM" tuşunun kullanımından sonra 

1·ukarı ct:ı-aşağı (.1,)-sağa (-+)-sola c....._:ı tuşları, seçilen 

motifin başlangıç koordinatlarını değiştirmek için kul

lanılır. 

8.6 ~ütük işlemleri 

Kütüklerle ilgili birtakım yardımcı işlemler gerçek

leştirilmektedir. 

işlem: programın bu modda çalışması için ana listeden 6 

numaralı kodun seçilmesi gerekmektedir. 

Erinci ekran: 

ML~ LiSTE 

O. PROGRAMDAN ÇI~IŞ 

1. YENi BiR Çi2iME BAŞLAMA 



2. MEVCUT BiR ÇiZiMDE DE~iŞi~Li~ YAPMA 

3. RESMiN SINIRLARINI BULMA 

4. SINIRLJ:.RDAU ORi.JiUF.L RESHi ELDE ETME 

5. SINIRLAR üZERiNDE DEGiŞiKLiK Y.~PM.~ 

6. KUTU~ iŞLEMLERi 

7. YAZICI CAÇIK.'KAPALI) 

8. BOYUT HESAPLAMA 

SEÇiMiNiZi GiRiNiZ: 5 

8.19 

6 numaralı kodun s-=:çilm-::sinden serıra program, ı·.ütüJ~

lerıe ilgili birtakım yardımcı işlemlerin gerçekleştiril

digi aıt listeye geçer. 

ikinci ekran: 

KUTUK iŞLEMLERi LiSTESi 

O. AlJJ:. LiSTEYE DöUUŞ 

ı. ÇiZiM KUTUKLERİNİN LiSTESi 

2. ÇiZGi FORMUlJDJ:,J<:i KUTUI.O:LERilJ Li S TES İ 

3. KUTUK iSMiNi DEG:iŞTiRME 

4 • KUTU!{ S i LHE 

SEÇiMiNiZi GiRiNiZ: 

Cı: "Cı" seçildigirıde program bu ::ı.lt listeden çıı~ar::ı.ı·. ::ı.n::ı. 

ı ıstere döner. 

ı: . "ı" seçildiğinde program bütün çi:::im kütüklerinin lis

tesini verir (kütük ismi ve tipiyle birlikte). 

2: "2" seçildiğinde program, sınırları belirlenip for

mülü:::e edilmiş ve bu şekilde bir formül kütügüne depolanmış 

olan çi:::imlerin listesini ~erir. 

3: "3" seçildiginde prcgr=ım J~ütüY.. isimlerinin değiştırı

lebilmesine olanak sağlar. Bu mod seçildikten sonra çıkan 

ilk mesaj, 

ESKi kütükismi: 
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cl:ıc:ıJ·. tır. 

De~ıştirilmek istenen kütük ısminin girilmesinden 
sonr:ıY..i ikinci mes:ıj, 

YENİ kUtükismi: 

o l:ıc :ık t ır • 

Bu mesajd:ın sonr:ı kütü~Un :ılm:ısı dUşUnUlan yeni ismi 
girilir. 

4: "4" seçildl~inde ise, istenmej'en kütükler, kütük ismi 

girilerek silinebilir. Bumodun seçilmesinden sonr:ı ekr:ın
d:ı görülen mesaj, 

Küt üJr. i sm ı: 

ol:ı.c:ı.ktır. 

Bu mes:ıjd:ı.n sonr:ı silinmesi düşünülen kütügün ismi 

girilir. 

B.7 Y:ızıcı CA.çık:'K:ı.p:ılı) 

Progr:ım herh:ıngi bir modd:ı ç:ılışırken, çı=ım :ıl:ını 

olarak ayrıl:ın bölgedeki desen y:ı=ıcıdan elde edilebilmek

tedir. Renkli y:ı=ıcı kull:ınılamadıgınd:ın ~e desenler renk-

li oldu~undan, ya=ıcıd:ın desen renklerının :ı.yırt 

edilebilmesi için her renk BxB'lik bir nokt:ı. matrisi içinde 

farklı şekillerle t:ınımlanmaktadır • 

• 
İŞlem: Progr:ımın bu modda ç:ı.lışabilmesı için :ın:ı listeden 

7 numaralı kodun seçilmesi gerekmektedir. 

Birinci ekr:ın: 



_:;ı·L~ LiSTE 

Ci. PR')GR.? .. t1D~ .. lJ <;rr:rş 

1. YENi BiR Ç'i:3iME BAŞLAHA 

2. MEVCUT BiR Çi:3iMDE DE~iŞi~Li~ YAPMA 

3. RESMiN SINIRLARINI BULMA 

4. SINIRLJ..RDJ..U ORi.JHIAL RESMi ELDE ETME 

S. SINIRLAR 03ERiNDE DE~iŞiKLiK YAPMA 

6 • I":OTO~ i ŞLElfLER i 

7. YA3ICI L~Ç'IK.'K.~P-~LI) 

B. BOYUT HESAPLAMA 

SEÇ'iMiNi:3i GiRiNiZ:7 

7 numaralı kodun s~çilm~sind~n sonraki mesaj, 

Y.~zici MODt.T ••• 

8.21. 

ya=ıcı modunun herhangi bir deOişiklik yapılmadan ~nceki 

durumunu gBst~rir {"AÇI~" ya da "~APALI"J. 

"AÇIK" :-lms.sı ya=ıcıds.n çıktı alıns.bileceğini,"I-:A

PALI" olms.sı ise çıktı s.lıns.ms.ys.cs.ğını ifs.de e•:ler. 

Bu mesajın hemen ardından görülen ikinci mesaj, 

BTJ MODU DEGıiŞTiRMEI": iSTiYORtfTJSTJUU:3 '? E/H 

E: "E" seç i ld ig i nde ys.::: ı c ı modu ".~Ç'IK" ise "K-~PALI" duru

muna, "KAPALI" ise "AÇIK" durumuna getirilir. 

H: "H" seçildiginde ys.:::ıcı medunun bulunduÇtu komunda bir 

değişiklik yapılma=. 

Desen çıktısının ya=ıcıdan alıns.bilmesi için ys.=ıcı 

modu "AÇIK" durumuns. getirilir ~e ALT-P tuşu, ekrs.ndaki 

desenı ys.:::ıcıys. s.ktarms. fonksiyonunu gerçekleştirecek şe -

kilde programlanır. 
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7 numaralı modda isteOe g6re ya=ıcı modu ~e ALT-P 

tuşu "AÇIK" konumuna getirildikten sonra program ana liste

··ı·e döner. 

Program diOer medlarda çalışmaya de~am ederken her

hangi bir anda desen çıktısı alınmak istendi~inde ~LT-P 

tuşuna basılır. Bu tuşa basıldıOında ekrandaki mesaj, 

YA:3ICI HA:3IR OLDTJG:UUDJ.. HERHAllGi BiR TTJŞ~ E.:Z..SIIJI:: 

:ı ı :ı c ak t ır • 

Ya=ıcı ha=ırıandıktan sonra herhançri 

basılarak, işlemlerin devam etmesi sa~lanır. Bu 

ekrandaki mesaj, 

L'UTFElJ BEKLEYilJ 

olmaktadır. 

tuşa 

Bu arada ya=ıcı programlanır. ı:Bxl28 noktadan 

oluşan çi=im alanı dörde böllintir ~e bir desen dört bölüm 

halinde ya=ıcıdan elde edilir. ilk olarak sol-list k~şeden 

başıanarak 64x64 noktadan oluşan alan satır satır taranır. 

Bir satırdaki 54 noktanın renk kodları belirlenir. Her 

renk için oluşturulmuş olan 8x8'lik renk tanımlama matri

sine göre, desendeki renkler deOişik şekiller halinde 

ya=ıcıdan elde edilir. Böylece dört bölgedeki noktalar 

sıra ile taranarak tUm desen ya=ıcıdan çıkarılmış olmak

tadır. Renkler ve renkleri ifade eden şekiller şekil 

B.:'de gösterilmektedir. 

Ya=ıcıdan, her renk kendisini ifade eden BxB'lik bir 

matrisle simgelenir. Daha ö=el bir kullanım amacına göre, 

eoer resim bir halı deseni şeklinde ise ya=ıcıdan elde 

edilen çıktılarla ip renkleri ve dli~lim sayıları kolaylıkla 

görlinerek dokuma işlemi gerçekleştirilebilir. 



• ~siyah 

• _,.mavi 

lll _,.yeşil 
• ->COm.g.mavi 

~~~ _,.kırmızı 

ll ~mor 
~~~ --.kahverengi 

~beyaz 

ŞEKIL 8.7 RENKLER VE RENKLERi 

8.23 

~parlak mavi 

~parlak yeşil 

~~~ --.parlak cam.g.mavi 

~parlak kırmızı 

~parlak mor 

~~--,sarı 

---? parlak beyaz 

. . 
IFADE EDEN ŞEKILLER 
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D.B Boyut Hesaplama 

Sipariş ebatı, kalitesi ~e ç~=gli kalınııeyı belli olan 

bir halının bu ö=elliklerde gerçekleştirilmesi için geretıı 

ilmelik ~e atkı kalınlıkları ile halının eninde 7e boyunda 

olması gereken dü~üm sayıları hesaplanmaktadır. Ayrıca ip 

kalınlıkları belli olan bir halının dokunduktan sonra 

kalitesi 7e toplam dli~lim sayılarının hesabı da ra=ılıru 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

işlem Ana listeden B numaralı kod girilerek programın bu 

modda çalısması sağlanır. 8 numaralı kodun seçilmesinden 

sonra program boyut hesaplama aıt listesine geçmektedir. 

Birinci ekran: 

ikinci ekran: 

.Zı.NA LiSTE 

O. PROGRAMDAN ÇI~IŞ 

ı. YENi BiR Çi3iME BAŞLAMA 

2. MEVCUT BiR Çi31MDE DE~iŞiKLiK YAPMA 

3. RESMiN SINIRLARINI BULMA 

4 • S I lJ I RLJ..RD.?.N OR İ .J i UJ..L REStf İ ELDE ETME' 

S. SINIRLAR 03ERiNDE DE~iŞiKLiK YAPMA 

6. ~OTOY. iŞLEMLERi 

7. YAZICI CAÇIK KAPALI) 

B. BOYUT HESAPLAMA 

SEÇiMiNiZi GiRiNiZ:B 

BOYUT HESAPLAMA LiSTESi 

Çı • .?.UA LiSTEYE DöUOŞ 

ı. iP KALHTLIGI HESABI 
' 

2. iP Y..?.LilJLIGilJA GöRE Y.J..LiTE HESJ..EI 

SEÇiMiNiZi GiRiNiZ: 



B 2~ 

C: : 11(!11 
v' seç i l•jiğ i n•je prcgr=ım tıiç ı:ı ir iŞlE.m y =ıp nı ::t•j ::t rı ::tn::t 

ı i .st e1·e geri döner. 

ı . "1" seçildiğinde progr ::tm ~:er i ı en t•ell i p=ı.rametreıere . 
göre gerekli olan ilmelik ve atkı ipi kalınlığının belir
lenmesi moduna geçer. 

üçüncü ekr=ın: 

~.'ERiLER: 

H.~LININ K.~LiTESi 

ıocm'deki enine düğüm sayısı 

ıocm'deki boyuna düğüm sayısı 

Çö::gü k=ılınlığı (mm} 

iki düğüm ar=ısındaki ara atkısı sayısı 

Sipariş ebatı 

En cem) 

Ha.lının enine düğüm sayısı 

H=ılının boyun=ı düğüm sayısı 

ilmelik k=ılınlığı Cmm) 

Atkı ipi kalınlığı {mmJ 

"VERiLER" kısmında belirtilen değerıere göre, bölüm 

6 • 2. 6 'd aJr. i :r=ıJr.l=ış ı m ı ar ı n ı ş ı ğı nd =ı, "S0UTJÇL.?.R" k ı sm ı nd 9.}~ i 

değerler hesaplanmaktadır. Hesapl.:ı.nan değerler "S()NUÇLAR" 

bölümünde gösterildikten sonra ekrand=ıki mes=ıj, 

DEVAM ETMEK İÇİN HERHANGi BiR TUŞA BASINI3 

olmaktadır. Böylece program Boyut Hes=ıplama Listesine geri 

döner. 

2: "2" seçildiğinde program, belirlenen ip kalınlıklarına 

göre halı kalitesinin ne oıac=ığının hesapl=ınması meduna 

:;reçer. 



D·:rdürıcü ekr =ı. n: 

'.'ERi LER: 

Çö=gü ipi kalınlıgıcmm! 

Atkı ipi kalınlıgı(mm) 

ilmelik ipi kalınlığıCmm) 

iki dü~üm arasındaki ara atkısı sayısı 

Sipariş ebatı 

En (Cilt) 

Boy Cem! 

Halının enine düğüm sayısı 

Halının beyuna dügüm s::ı.yısı 

HALINI~I KALiTESi 

ıocm'deki enine dügüm s=ı.yısı 

ıocm'deki boyuna düğüm sayısı 

8.26 

"','ERiLER" l'-ısmınd::ı. belirlenen p::ı.rametrelere göre 

C6. 3-4! 'dek i formül as:tonı.;ır ı a "SOUUÇL.AR" bölümündeki deger

ler hesaplanmaktadır. Bu değerıerin "S0IJTJÇL.:t.R" kısmınd::ı. 

gösterilmesinden sonra ekrandaki mesaj. 

DE'/1-.M ETMEK iÇ'ilJ HERHAUGi BiR TUŞA B..t.S IIJI::: 

olmaktadır. Böylece program Boyut Hesaplama Listesine geri 

döner. 



8.2'7 

.?..yrıca EK'B'deki, "Yeni Bir çi:::ime Başlama" ya da 

"Mevcut Bir Çizimde Değişiklik Yapma " bölümlerinde an

latılan pencere içine alma işlemindeki Silme, Taşıma ve 

Kopyalama fonksiyanlarına ek olarak Boyutlandırma kısmı da 

eklenmiştir. Böylece çizim esnasında da çizilen kısım 

pencere içine alınarak belirlenen çözgü, atkı, ip kalınlık

larına göre halının kalitesi ve çizilen kısmın ebatları 

hesaplanabilmektedir. Ayrıca çizilen kısmın tüm halıya 

olan oranı belirlendikten sonra halının dokuma işleminden 

sonraki boyutunun tamamının ne olacağı da bulunmaktadır. 

Boyut hesaplamada ikinci bir işlem olarak da halının 

kalitesi ve çözgü ipi kalınlığı belirlendiğinde ilmelik ve 

atkı kalınlıklarının ne olması gerektiği program tarafından 

kullanıcıya verilmektedir. ikinci işlem içinde de, pencere 

içine alınmış olan desenin tüm halıya olan oranı belirlen

diğinde halının dokunduktan sonraki boyu ve eninin ne ola

cağıda hesaplanmaktadır. 
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