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GÖRÜNTÜ ÜZERİNDE EŞİKLEME (THRESHOLDING) 

1. DENEYİN AMACI 

Bu deneyin amacı literatürde var olan eşikleme yöntemlerinden biri olan Bernsen 

Yöntemini gerçekleştiren programın yazılmasıdır. Deney kapsamında önceden belirlenen 

bir görüntü üzerinde farklı komşuluk ve kontrast değerleri için Bernsen Yöntemi 

uygulanacaktır.  

2. BITMAP DOSYA YAPISI 

Bitmap dosyası 4 parçadan oluşmaktadır: bitmap dosya başlığı, bitmap görüntü bilgisi 

başlığı, renk tablosu bilgisi ve görüntü verisi. Her bir parçanın ayrıntıları Şekil 1’de 

gösterilmektedir. Şekil 2’de ise örnek bir bitmap dosyasının içeriği gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Bitmap dosya yapısı. 
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Şekil 2. Örnek bitmap dosyası. 

Şekil 3-5’de 6x6’lık 24 bit bitmap dosya örnekleri gösterilmektedir. Şekil 6-8’de ise bu 

bitmap dosyalarının içeriği gösterilmektedir.  

 
Şekil 3. 24 bit bitmap dosyası 

(1). 
 

 
Şekil 4. 24 bit bitmap dosyası 

(2). 

 

 
Şekil 5. 24 bit bitmap dosyası 

(3). 
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Şekil 6. Bitmap dosya içeriği (1). 

 

Şekil 7. Bitmap dosya içeriği (2). 

 

Şekil 8. Bitmap dosya içeriği (3). 
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3. EŞİKLEME YÖNTEMLERİ (BINARIZATION METHODS) 

Eşikleme nesnelerin arka plandan ayrılması işlemidir ve en basit bölütleme (segmentation) 

yöntemidir. Nesneleri arka plandan ayırmak için en kolay yol, histogramdan göreceli 

olarak belirlenen bir T eşik değeri ile görüntüdeki piksel değerlerini karşılaştırmak 

olacaktır. Buna göre, görüntüdeki herhangi bir (i, j) pikseli için; f(i, j) > T ise (i, j) pikseli 

nesneye ait bir nokta, f(i,j) ≤ T ise (i, j) pikseli arka plana ait bir nokta olacaktır. Şekil 9’da 

orijinal görüntü, Şekil 10’da ise orijinal görüntünün eşikleme yapılmış hali 

gösterilmektedir.  

 
 

Şekil 9. Orijinal görüntü. 

 

 
 

Şekil 10. Eşikleme yapılmış görüntü. 

 

Eşikleme yöntemleri; Bütünsel Eşikleme Yöntemleri (Global Binarization Methods) ve 

Yerel Uyarlamalı Eşikleme Yöntemleri (Locally Adaptive Binarization Methods) olmak 

üzere ikiye ayrılır. Bütünsel eşikleme yöntemleri tüm görüntü için tek bir eşik (threshold) 

değeri hesaplar. Eşik değerinden daha koyu gri seviyesine sahip olan pikseller baskı (print, 

siyah) olarak etiketlenir. Aksi takdirde arka plan (background, beyaz) olarak etiketlenir [1]. 

Diğer yandan yerel uyarlamalı eşikleme yöntemleri bir pikselin komşuluğundaki bilgileri 

temel alarak her bir piksel için bir eşik değeri hesaplar. Bazı yöntemler tüm görüntü 

üzerinde bir eşik değeri hesaplar. Eğer giriş görüntüsündeki bir (x, y) pikseli (x, y)’de 

hesaplanan eşik yüzeyinden daha yüksek gri seviyesine sahipse bu (x, y) pikseli arka plan 

olarak etiketlenir. Aksi halde baskı olarak etiketlenir [1]. Literatürde var olan bazı yerel 

uyarlamalı eşikleme yöntemleri şunlardır: 

1) Bernsen’s method [2], 

2) Chow and Kaneko’s method [3], [4], 

3) Eikvil et al.’s method [5], 
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4) Mardia and Hainsworth’s method [6], 

5) Niblack’s method [7], 

6) Taxt et al.’s method [8], 

7) Yanowitz and Brucksteiri’s method [9], 

8) White and Rohrer’s Dynamic Threshold Algorithm [10], 

9) Parker’s method [11], 

10) White and Rohrer’s Integrated Function Algorithm [10], 

11) Trier and Taxt’s method [12]. 

Bu deneyde görüntüler üzerinde eşikleme yapılırken yerel uyarlamalı eşikleme 

yöntemlerinden biri olan Bernsen Yöntemi kullanılmıştır. Bir sonraki bölümde Bernsen 

Yöntemi açıklanmaktadır. 

4. BERNSEN YÖNTEMİ 

Bernsen Yönteminde her bir (x, y) pikseli için (1)’deki gibi T(x, y) eşik değeri hesaplanır. 

Burada Zlow ve Zhigh (x, y) merkezli r x r’lik kare komşuluğunda en düşük ve en yüksek gri 

seviyeli piksel değerleridir [1].  

T(x, y) = (Zlow + Zhigh)/2                                                          (1) 

Kontrast ölçütü ise (2)’deki gibi hesaplanmaktadır.  

C(x, y) = Zhigh – Zlow                                                         (2) 

Eğer C(x, y) kontrast ölçütü belirli bir l değerinden küçük ise komşuluk sadece bir sınıf, 

baskı veya arka plandan oluşmaktadır [1]. Buradaki r ve l değerleri farklı görüntü ve 

kullanım alanlarına göre değişiklik göstermektedir. 

5. BERNSEN YÖNTEMİNİN UYGULANMASI 

Bu deneyde Bernsen Yöntemi bir görüntü üzerinde uygulanmıştır. Uygulama olarak 

MATLAB R2014a kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Bernsen Yönteminin farklı komşuluk 

ve kontrast değerleri için değişik varyasyonları oluşturulmuştur. Bernsen Yöntemini 

gerçekleştiren programa dersin sayfasından ulaşabilirsiniz.  

6. SONUÇLAR 

Bu deneyde Bernsen Yöntemini gerçekleştiren programın yazılması amaçlanmıştır. İlk 

olarak önceden belirlenen bir görüntü kullanılmış ve sonrasında Bernsen Yöntemi farklı r 

ve l değerleri için bu görüntüye uygulanmıştır. Şekil 11’de Bernsen Yönteminde kullanılan 
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orijinal görüntü gösterilmektedir. Şekil 12-16’da ise orijinal görüntü kullanılarak farklı r ve 

l değerleri için elde edilen sonuçlar gösterilmektedir.  

 

Şekil 11. Orijinal görüntü. 

 

 

Şekil 12. Bernsen Yönteminin görüntü üzerinde uygulanması (r=3, l=15). 
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Şekil 13. Bernsen Yönteminin görüntü üzerinde uygulanması (r=3, l=50). 

 

 

Şekil 14. Bernsen Yönteminin görüntü üzerinde uygulanması (r=5, l=15). 
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Şekil 15. Bernsen Yönteminin görüntü üzerinde uygulanması (r=5, l=50). 

 

 

Şekil 16. Bernsen Yönteminin görüntü üzerinde uygulanması (r=15, l=15). 
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