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Özet: Günümüz kişisel bilgisayarlarda görüntü işleme uygulamaları önemli bir yere sahiptir. 
Teknolojinin gelişmesine parelel olarak mobil cihazların kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 3G 
teknolojinin de yaygınlaşması ile birlikte mobil cihazlarda internet erişim hızı da artmıştır. 
Kişisel bilgisayarlarda yapılan birçok işlem mobil cihazlar üzerinden de yapılabilir hale 
gelmiştir. Mobil cihazlar üzerinde yer alan bazı uygulamalar kullanıcı tarafından verimli bir 
şekilde kullanılmamaktadır. Ayrıca Windows Mobile işletim sistemi kullanan mobil cihazlarda 
görüntü işleme yazılımları sınırlı düzeylerdedir. Elde edilen görüntüler kişisel bilgisayarlar 
üzerinde bir takım yazılımlar kullanılarak iyileştirilmektedir. Standart java destekli mobil 
cihazlarda yer alan yazılımlar ise eğlence amaçlı kullanımın ötesine geçememektedir. Bu 
çalışmada mobil cihazlarda yer alan kamera ve 3G teknolojisi kullanılarak çevrimiçi görüntü 
işleme yazılımı anlatılmıştır.  
 
Anahtar Sözcükler: Windows Mobile, Mobil Cihazlar, Görüntü İşleme, 
Online Görüntü İşleme 
 

Online Image Processing Software Development on Mobile 
Devices 
 
Abstract: Today, Image processing applications on personal computers have an important 
place. Parallel to the development of technology, using of mobile devices are becoming 
common. With the widespread use of 3G technology on mobile devices, internet access speed 
also increased. Many operations performed on personal computers can also be done on mobile 
devices. Some applications located on mobile devices are not used efficiently by the user. 
Additionally, the Windows Mobile operating system for mobile devices that use image 
processing software is in limited level. The obtained images are improved using a software 
tool on a personal computer. The software in the standard java supported mobile devices can 
not be exceeded beyond use of entertainment purposes. In this study, by using the camera, and 
3G technology which are in mobile devices, the online image processing software has been 
presented. 
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1. Giriş 
 
Teknolojinin gelişmesine parelel olarak mobil 
cihazların kullanımı da artmıştır. Özellikle 
Windows Mobile işletim sistemi kullanan 
cihazlar günlük yaşantımızda yoğun bir 
şekilde kullanılmaktadır. Kişisel 
bilgisayarlarla yapılabilen işlemlerin büyük 
bir bölümü mobil cihazlarla yapılabilir hale 
gelmiştir. Mobil cihazların işlemci güçleri ve 
depolama kapasiteleri arttığı için bu 
cihazların işlem yapabilme kabiliyetleri 
neredeyse kişisel bilgisayarlarla aynı 
seviyeye gelmiş durumdadır. Dolayısıyla 
görüntü dosyaları gibi yoğun veri içeren 
uygulamaların çalıştırılabilmesi için gereken 
altyapı oluşturulmuştur.  
 
Günlük hayatta kullanılan mobil cihazlarla 
birlikte gelen görüntü işleme uygulamaları 
sınırlı görevleri yerine getirebilmekte ve 
eğlence amaçlı kullanımın ötesine 
geçmemektedir. Mobil cihaz kamerası ile 
elde edilen bir görüntü kolaylıkla 
işlenebilmekte ve görüntü işlemede kullanılan 
bütün teknikler kolaylıkla uygulanabilecek 
düzeye gelmiştir.  Bu görevlerin yerine 
getirilmesi için de ekstra yazılımlara duyulan 
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  
 
Dijital görüntüler, gündelik hayatın her 
alanında olduğu gibi mobil cihazlarda 
kullanımı en üst seviyede olacağı göz ardı 
edilemez. Ülkemizde ve dünyada satışlarında 
büyük bir artış yaşayan mobil cihazlar ile 
yapılacak olan sayısız uygulamaların yanında 
görüntü işleme uygulamaları da en büyük 
yere sahiptir. Örneğin, nesne tanıma 
yazılımların temellerinde görüntü işleme 
teknikleri yer almaktadır. 
 
Kişisel bilgisayarların donanımsal alt yapısı, 
görüntü işleme algoritmalarının 
gerçekleştirilmesinde son derece başarılıdır. 
Fakat mobil cihazların donanımsal alt yapısı 
kişisel bilgisayarlara nazaran daha düşük 
seviyede olduğundan bu tekniklerin 

gerçekleştirilebilmesi için en iyi 
algoritmaların kullanılması gerekmektedir.   

 

 
Dijital bir görüntü, temel anlamda piksel 
öğelerden oluşmaktadır. Tüm dijital 
görüntülerin temel yapı taşı olan noktacıklara 
piksel adı verilmektedir. Her piksel öğesi 
siyah, beyaz, grinin bir tonu ya da bir rengi 
içeren bir renk tonu değeri ile temsil 
edilmektedir[1]. Bir görüntünün temel 
bileşenleri olan pikseller, iki boyutlu bir 
koordinat sisteminde gösterilmektedir. Şekil 
1’ de M sütun ve N satırdan oluşan bir 
görüntünün herhangi bir noktadaki 
koordinatları gösterilmektedir[2]. 
 

Şekil 1. Bir görüntünün koordinat sistemi[2] 
 
Gerçekleştirilen uygulamada filtreleme 
tekniklerinin uygulanabilmesi için şekil’ 1 de 
gösterilen koordinat sisteminden 
faydalanılacaktır. 
 
Görüntü işlemede günümüzde çok çeşitli renk 
modelleri kullanılmaktadır. Renkli monitörler 
gibi donanım tabanlı uygulamaların çoğunda 
RGB (Red, Green, Blue – Kırmızı, Yeşil, 
Mavi) renk modeli kullanılmaktadır. RGB 
renk modelinde görüntüler, bu üç temel 
rengin farklı oranlarda kullanılması ile elde 
edilmektedir [3]. Mobil cihazlarda yer alan 
kameraların donanım tabanlı çalışmasından 
dolayı gerçekleştirilen uygulamada kullanılan 
renk modeli RGB renk modeli olacaktır. 
Şekil 2’ de RGB modelin üç temel rengi ve 
bu renklerin %100 karışımlarından elde 
edilen durumlar gösterilmektedir.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. RGB renk modeli ve durumları[6] 
 
Bu çalışmada Bölüm 2’ de mobil cihazların 
donanım kapasitesi ve yazılım alt yapısı 
anlatılmıştır. Mobil cihazların donanımsal ve 
yazılımsal altyapısı kullanılarak 
gerçekleştirilen uygulama ise Bölüm 3’ te yer 
almaktadır.  
 
2. Mobil Cihazların Donanım Kapasitesi ve   
   Yazılım Altyapısı Yeterliliği 
 
Mobil cihazların donanım kapasiteleri ve 
yazılımsal alt yapıları kişisel bilgisayarlardan 
farklıdır. Gerçekleştirilecek bir uygulamanın 
mobil cihaz üzerinde çalıştırılabilmesi ancak 
uygulamanın mobil cihazın donanımsal ve 
yazılımsal olarak desteklenmesi ile 
mümkündür.  
 
2.1.  Donanım Kapasitesinin Yeterliliği 
 
Yaygın olarak Windows Mobile işletim 
sistemi kullanan mobil bir cihaz, ortalama 
olarak 600MHz hızında bir işlemciye, 
128MB - 256MB RAM ve 4GB ile 32GB 
arasında değişen bir depolama kapasitesine 
sahiptir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu 
hızların artacağı da aşikârdır. Belirtilen 
donanım kapasiteleri görüntü işleme gibi 
yoğun veri işlemeyi gerektiren 
uygulamalarının gerçekleştirilmesi için yeterli 
olmaktadır.  
 

2.2. Yazılım Altyapısının Yeterliliği 
 
Windows Mobile işletim sistemini kullanan 
mobil cihazlarda programlama yapılırken  
.NET Compact Framework altyapısı uygun 
görülmektedir. Standart windows işletim 
sistemlerinde kullanılan .NET Framework’ün 
mobil cihazlar için uygulanmış versiyonu ise 
.NET Compact Framework’ tür. .NET 
Compact Framework üzerinde .NET 
Framework’ün sunduğu her avantajdan 
yararlanılamamaktadır. .NET Compact 
Framework, yazılım geliştiricilerin genellikle 
mobil cihazlarda web servislerini yoğun 
olarak kullanılacağı düşünülerek 
tasarlanmıştır. .NET Compact Framework, 
.NET platformunda geliştirilen uygulamalar 
ile işletim sistemi arasında arayüz görevi 
görmektedir. .NET Compact Framework 
içerisinde yer alan  CLR (Common Language 
Runtime - Ortak Dil Çalışma Zamanı) 
aracılığı ile .NET uygulamasının üzerinde 
bulunduğu işletim sistemi ve CPU’nun 
mimarisine göre makina koduna çevrilerek 
çalıştırılır[4]. Mobil bir uygulama ile 
donanım arasındaki ilişki Şekil 3’ te 
gösterilmektedir.  

Şekil 3. Mobil uygulama ile donanım 
ilişkisi[4] 

 
.NET Compact Framework, Windows Mobile 
işletim sistemlerinin kurulu olduğu 
sistemlerde çalışmaktadır. Ayrıca, .NET 
Compact Framework’ ün sürümü, kurulu olan 
işletim sisteminin sürümüne göre farklılık 
göstermektedir. Şekil 4’ te NET Compact 
Framework’ ün sürümü ve çalışabildiği 
işletim sstemlerinin sürümleri arasındaki 
ilişki gösterilmektedir. 



 

Şekil 4. NET Compact Framework ile işletim 
sistemi sürümleri arasındaki ilişkiler[7] 

 
3. Mobil Görüntü İşleme Uygulaması 
 
Gerçekleştirilen mobil uygulamayla, kişisel 
bilgisayarlarda herhangi bir görüntü üzerinde 
gerçekleştirilebilen birçok görüntü işleme 
yönteminin mobil cihazlar üzerinde de 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
Uygulamanın gerçekleştirimi, INTEL 
PXA272 416MHz işlemci ve 64MB belleğe 
sahip,  Windows Mobile profosyonel 6.1 
işletim sistemi yüklü HP IPAQ rw6815 
modeli üzerinde gerçek zamanlı olarak 
uygulanmıştır. Uygulamanın genel görünümü 
Şekil 5’ da görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Uygulamanın genel görünümü 
 
Mobil cihaz kamerası ile elde edilen görüntü 
üzerinde birçok filtreleme işlemi 
uygulanabilmektedir. Filtreleme, görüntünün 
zenginleştirilmesi ve görüntüdeki bir takım 

detayların ortaya çıkarılması için uygulanan 
işlemlerin bütünüdür[5]. Filtreler genellikle 
3x3 matrislerden oluşmaktadır. Bunlara 
çekirdek matris adı verilmektedir. Filtreleme 
işleminde bu matrisler görüntü üzerinde 
gezdirilmektedir. Üst üste gelen değerlerin 
çarpımları ve elde edilen tüm çarpımların 
toplamlarının filtre elemanlarının toplamına 
bölünerek filtreleme gerçekleştirilir. Her 
seferinde merkez pikselin yani ortadaki 
pikselin değeri değiştirilmektedir. Bu işlemler 
sırası ile tüm piksellere uygulanarak görüntü 
pikdelleri güncellenmektedir. Gerçekleştirilen 
uygulamada kullanılan bazı filtrelere ait 3x3 
lik matrisler Şekil 6’ da gösterilmektedir.  
 

Şekil 6. Uygulanan bazı filtre matrisleri 
 
Filtrelerin uygulanması ile elde edilen 
sonuçlar Şekil 7’ da görülmektedir.  

Şekil 7. Elde edilen filtreleme sonuçları 
 
Uygulamada kullanılan başka bir teknikte, 
her seferinde bellekte tek bir resmin 
tutulmasıdır. Bu sayede yetersiz bellek 
mesajları gelmemekte ve işlenen resimler 
mobil cihazın depolama kartlarında 
tutulmaktadır. Geliştirilen algoritmada 
görüntü piksel piksel ele alınmaktadır. 
Burada her piksel değerine işaretçi 
kullanılarak erişildiği için .NET Compact 



Framework’ teki hazır metotlardan daha hızlı 
sonuç vermektedir. Çalışma süresi 
azalmaktadır. Bu sayede mobil cihaz 
gereğinden fazla meşgul edilmemekte ve 
herhangi bir masaüstü bilgisayardaki işlem 
süresi ile aynı sürede işlem yapmaktadır. 
 
Geliştirilen mobil uygulama yukarıda 
belirtilen filtreleme işlemlerinin yanısıra 
aşağıdaki görevleri de yerine getirmektedir.  
 

• Dosya: Resim açma ve kaydet, 
               Görüntü boyutu değiştirme,+zoom,   
               -zoom, geri al ve orjinal resme dön. 

• Renk filtreleri:  Rengi değiştir, rengi 
tersine çevir, Gri görüntüye çevir. 

• Doku filtreleri:  Smooth, Gaussian 
blur, Sharpen. 

• Renk ayarları:  Parlaklık, Kontrast, 
Gama. 

• Artistic:MeanRemoval, 
EmbossLaplacian, 
EdgeDetectQuick. 

• Medya: Mobil cihazın kamerasından 
alınan görüntüler anında 
işlenebilmektedir. 

• Online İşlemler: İşlenen görüntüler 
çevrimiçi blog veya sosyal ağlarda 
paylaşılabilmektedir. 

 
Geliştirilen uygulamanın diğer bazı 
özellikleride şunlardır.  
 

 İşlenen resimler Mobil Cihaza 
kaydedilebilir. 

 Internet’te herhangi bir sayfaya 
upload edilebilir. 

 Bilgisayara atılabilir. 
 E-Mail olarak gönderilebilir. 

 
Uygulamadaki en önemli etmen görüntülerin 
çevrimiçi paylaşma eklentisidir. Kamera ile 
çekilen görüntü üzerinde herhangi bir 
bozulma görüldüğünde bu uygulama 
kullanılarak düzeltilebilmektedir. Herhangi 
bir sorun olmayan görüntülerde ise artistic 
filtre veya diğer filtrelerle yeni bir görünüm 

kazandırılabilmektedir. Değişiklik yapılan 
görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde veya 
bloglarda anında paylaşılabilmektedir. 
Twitter gibi siteler resim paylaşımına izin 
vermemesine rağmen TwitXR veya facebook 
tarzı web sitelere, bu web sitelerin API’leri 
kullanılarak paylaşım yapılabilmektedir. 
 
4. Sonuç 
 
Bu uygulama masaüstü cihazlardaki 
photoshop tarzı bir uygulamanın çevrimiçi 
sürümünün mobil cihazlar ile cebimize 
girmesine olanak sağlamaktadır. Windows 
Mobile işletim sistemi kullanan cihazlarda ve 
diğer platformlardaki görüntü işleme 
uygulamalarından çok daha kapsamlı bir 
uygulama geliştirilmiştir. 3G’nin ülkemize 
gelmesiyle beraber gelişen mobil internet 
ortamı sayesinde, elde edilen görüntülerin 
sosyal ağ paylaşım sitelerine aktarılması 
olanağı da sağlanmıştır. Bu çalışmanın, 
gelecek diğer mobil görüntü işleme 
uygulamalarına ışık tutacağı 
düşüncesindeyiz. 
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