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ÖZET 

 

 Kayıtlı veya stream(akış) halindeki video datasından  reklamların bulunduğu 

sahnelerin yazılım tarafından bulundurulması ayrıca elde edilen yan bilgilerden video 

datasının sınıflandırılması(hareketli,yavaş sahnelerin bulunması), akıllı video ileri-geri 

sarma sistemleri gibi alanlarda kullanılması ayrıca bu işlem sırasında donanım 

hızlandırma alanlarının(cuda,hardware tabanlı video decoding) araştırılmasını 

içermektedir. 

 

 Proje seçimindeki en önemli husus bu uygulamanın donanım kaynaklarına hitap 

edecek sistemler üzerinde geliştirmeye ihtiyacı olması ve bu şekilde işletim sistemlerinde 

sürücülerin kullanılması, driverlar ile video datalarının decode edilmesi, yavaşlayan 

görüntü işleme işlemleri için yeni alanlar olan gpu computing gibi alanların bulunması 

proje üzerine olan merakı ve motivasyonu artırmaktadır. 

 

 Bunların dışında kullanılan kütüphanelerin açık kod tabanlı olması(gnu,gpl ve 

lgpl) sistemi tabandan tanıma ve öğrenme imkanı vermektedir. Projenin en dikkat çekici 

ve öğrenilmesini düşündüğüm kısımlarıysa işletim sisteminde sürücü-uygulama 

etkileşimlerinin öğrenilmesi gerekliği , Cuda gibi yeni bir alan olan gpu computing ayrıca 

yükselişi hızla artan gnu ailesi popüler kütüphaneleridir. (gstreamer,FFmpeg,image 

magic vb.).  

1. Proje Tanımı 

 

 Özet kısmında kısaca belirtildiği gibi bir video datasında mevcut olan reklam 

sahnelerinin çıkartılmasıdır.Proje kapsamında temel alınacak video datası DVB-

S1(digital video broadcasting) standardıdır.Ancak projenin ilerleyen kısımlarında testler 

genişletilerek DVB-S2 ve bunların dışında olan standart ve kodeklere zaman ölçüsünde 

bakılacaktır.DVB-S1 standardının kullanılması günümüzde özellikle Türkiye'de yayıncı 
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kuruluşlar  dijital yayınlarını şifresiz olarak genelde bu standart üzerinden dağıtmaktadır. 

Bu standartta video yayınları MPEG-2  kodeğini kullanıp 720x520 çözünürlüktedir. 

 

 Bu standart baz alınarak Linux OS(operating system) üzerinde açık kodlu 

kütüphaneler kullanılarak  programlama ve algoritma geliştirilecektir.Bu araçlar ve 

kütüphanelerin tanımı iş planı ve literatür araştırmasında detaylı olarak verilecektir. 

 

 İşlem yapısında sahne tespiti ve kanal logoları kilit rol oynayacaktır.Ayrıca 

bunların dışında dvb standardından elimizde yardımcı olarak epg bilgileri de (electronic 

user guide) yayını tarafından veriliyorsa sistemin daha kararlı olması için 

kullanılacaktır.Tabii ki bu işlemlerin yapılabilmesi için ham verinin (TS=transponder 

stream) decode edilmesi,ortaya çıkan video datasının uygun kütüphaneler kullanılarak  

görüntü işlemeye yeterli hale getirilecektir.Kısaca oluşturulacak olan uygulama video 

datasındaki sahneleri ve logoyu temel alarak Linux işletim sistemi üzerinde açık kod 

kütüphaneler kullanılarak video içerisindeki reklam sahnelerini otomatik olarak 

ayıracaktır. 

 

1.1. Projenin Amacı 

 

 Projenin amacı, video verisinden reklam sahnelerinin çıkartılmasını sağlayacak 

bir yazılım geliştirilmesidir.Ancak bunun dışında projenin alt ve öğrenme-araştırma 

amaçları da bulunmaktadır. Bu amaçlar aşağıda maddeler halinde verilmektedir.  

 

1.1.1.1. Medya Oynatıcı Yazılması 

  Belirtilen medyayı oynatacak ve yakalama moduna gerekli bilgileri 

gönderdikten sonra map dosyasına göre videoda bulunan reklamları 

atlayacaktır. 
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1.1.1.2. Yakalama Modu 

 Kendisine frameler aktarıldıktan sonra keypointler üzerinde seçilebilecek ve bu 

şekilde dosya yeniden analiz edilip ilgili reklam giriş ve çıkışları map dosyasına yazan bir 

modül tasarlanacaktır. 

 

1.1.1.2.1. Keypointler 

 

  RTÜK'ün aldığı kararla artık reklam giriş ve çıkışlarında reklam olduğunu 

belirten sembollerin kullanımı zorunlu olmuştur.Bundan dolayı önceki yol akışımız 

değişmiş ve keypointleri kullanıcıya seçtirildikten sonra video içerisinde o keypointlerin 

aranması yoluna gidilmiştir. 

 Reklama giriş ve çıkıştaki keypointlere örnekler aşağıda görünmektedir. 

 
Reklama Girerken 
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Reklamdan Çıkarken 

1.1.1.3. Gpu Computing 

 Bu işlemler oldukça yoğun bir işlem gücü harcayacağından olası kırılgan 

sayılacak yavaşlamaları engellemek için(bir saniyelik videoyu bir saniyeden uzun sürede 

işlemek gibi) veya işlemciye yüklenen yükü azatlamak için gpunun işlem gücünün 

algoritmada devreye sokulmasıdır.Bu proje için baz alınacak sistem nvidia kartlarda 

kullanılan cuda teknolojisi olacaktır 

 

1.1.1.4. Video Decoding 

 Elimizdeki encode edilmiş datayı  görüntü işlemeye uygun hale getirmemiz için 

videonun frame frame nasıl decode edileceğinin araştırılması işlemidir. 
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1.1.1.5. Linux İşletim Sisteminin Kullanılması 

 Günümüzde gittikçe önemini arttıran Linux'un bu projede kullanılmasının 

amaçlarından bir tanesi sistemde video decode ve kayıt ederken uygulama-sürücü 

iletişiminin POSIX sistemlerde nasıl olduğunu temelden kavramaya imkan 

vermesidir.Kodlarının açık olması herhangi bir sorun anında müdahale imkanın 

vermesinin yanı sıra profesyonel yazılmış kodlardan ilham ve tecrübe almaya da imkan 

sağlayacaktır. 

 

1.1.1.6. Görüntü İşleme  

 Sahne geçişlerini ve detayları hakkında sezgisel sistemin en önemli girdilerin 

birisini sağlayacaktır.Bu projede logo ve sahne değişimleri hakkında bilgi elde etmek için 

kullanılacağından projenin amaçlarından görüntü işlemeyi öğrenme ve pratikte 

kullanmaktır. 

 

1.1.1.7.  DVB ve MPEG Standartlarının Öğrenilmesi 

 Baz alınan sistem dvb ve MPEG tabanlı olduğundan hem video decodingi 

açısından hem de dvb verilerindeki epg bilgisinin kullanılması için bu standartları 

öğrenmek ve kullanmak projenin bir diğer amacıdır. 

 

 

1.2. Projenin Özgün Değeri 

  

Literatür araştırmasından da görüleceği üzere fazla üzerinde çalışılmamış bir konu 

olduğu açıktır. Hali hazırda kaynaklar araştırıldığında iki yöntem olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

 

 Bunlardan ilki  bir reklam veri tabanı oluşturulup bu veri tabanına göre 

karşılaştırma yapmak ikincisi logoları izlemektir. Birinci çözüme ait bir yazılmış 

uygulama bulunmamakta, ancak ikinci çözüm için Linux tabanlı video sistemlerinde 
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çalışmak üzere yapılmış eklentiler bulunmaktadır. Burada amaç sadece bu eklentiler gibi 

logo üzerinden giderek değil olabildiğince fazla sistemin (girdinin) sezgisel sisteme dahil 

edilip hatasıza yakın bir sistem elde etmektir ki bunun örneği yapılan araştırmaları 

sonucunda bulunamamıştır. 

 

 Sahne değişimi başta olmak üzere epg,ses,frame arası farklar,video kalitesindeki 

değişikler vb. etmenler sisteme dahil edilip sistemin kararlığı arttırılacaktır. Ayrıca bu 

durum algoritmayı yavaşlatacaktır, bunun için cuda gibi bir gpu computing 

kütüphanesinden destek alınacaktır, böyle bir uygulamaya araştırma sırasında 

rastlanmamıştır. 

1.3. Endüstri/Literatür Araştırması 

 

 Maalesef konu üzerinde fazla endüstriyel veya akademik çalışma 

bulunmamaktadır. Ancak burada sadece konu üzerine araştırma yaparken bulunan az 

sayıda makale ve bir uygulama üzerine yazılmış eklentiyle beraber standartların 

anlaşılması için yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz bilgilere yer verilecektir. 

 

1.3.1. Yayınlanmış Makaleler 

 

1.3.1.1. “Detecting Ads in Video Streams Using Acoustic and Visual Cues” 

Adı belirtilen 3 sayfalık  makalede anlatılan kısaca değişimler ile reklam değil mi reklam 

mı kararın verilmeye çalışılması ancak tek başına değişimin bulunması bir mana ifade 

etmeyecektir.Çünkü değişimler aynı video içerisinde farklı sahnelerde olabilir.Bundan 

dolayı incelen makalede bu değişimleri elimizde olan bir reklam veri tabanından 

karşılaştırılarak reklam olup olmadığına dayanan bir sistemi ön görmektedir. 
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1.3.2. Gerçekleştirilmiş Uygulamalar 

 

1.3.2.1. NoAd 

 Popüler bir mültimedya uygulaması üzerine yapılmış bu eklentiyi yakından 

incelediğimizde logo değişimlerinden çıkarımlarda bulunarak sahnenin reklam olup 

olmadığına karar vermektedir. Bunun dışında kanallarda verilen reklam mesajlarını da 

yine bir popüler kütüphane olan libmagic kullanarak tespit etmektedir.Ancak en büyük 

problem  uygulamanın yabancı kaynaklı olması  buda yabancı kaynaklar için optimize 

edilmesine yol açmıştır ve genel manada her kanalda ve  kanal kültüründe(ülkede) 

kullanılmasında sorunlar çıkarmaktadır.  

1.3.3. MPEG Video Formatı 

 

 MPEG-MPEG grubu tarafından standartları kabul edilmiş ses ve görüntü kodlama 

biçimidir. ISO/IEC tarafından 13818 uluslararası standart olarak belirlenmiştir. MPEG-2 

genellikle uydu yayınları ve kablolu televizyonlar dahil canlı yayınlar için ses ve görüntü 

sıkıştırmasında kullanılır.Özellikle MPEG-2 incelendiğinde 3  farklı frameden 

oluşmaktadır. 

 

İntra Frame: MPEG-2 sıkıştırma  tekniğinde, tüm resim bilgisini içeren referans 

framelere verilen isim. I-frame bir çeşit anahtar frame niteliği taşır. i-frame'den i-frame'e 

p(prediction) ve b (bi-directional) frame'lerle ulaşılabilir. sıkıştırma da zaten bu 

frame'lerin  varlığıyla anlam kazanır. En optimize sıkıştırma ancak i-frame'in sahne 

değişimlerine denk gelecek şekilde sıkıştırılmasıdır .Ancak günümüz encoderları belli bir 

bit akış oranını korumak üzere i-frameleri hesaplamaktadır . 

 

Bi-directional Frame: B-Frame kendinden önceki ve sonraki frame'lere (I-P) göre inşa 

edilirler. Başka frame'ler için referans frame'i olamazlar. B-frame'ler iki bakımdan 

ilginçtir. İlk olarak biraz daha iyi tahmine sahiptirler. İkinci ve önemli olan ise -referans 

frame'i olamadıkları için- kendinden sonra gelen frame'lerin kalitesini etkilemezler, bu 

sayede diğer frame'leri etkilemeden düşük kaliteyle kodlanabilirler .B-frame'ler hem 
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önceki, hem de sonraki resme bağlı olduklarından, çözücünün çözme işlemine başlaması 

için ilgili frame'den sonraki frame'i de (I-P) bilmesini gerektirir. 

 

P-Frame: Predicted frame'in (tahmin edilen frame) kısaltılmışıdır. Dosyada tam 

anlamıyla saklı değildirler. Çözülme işlemi esnasında kendinden hemen önce gelen 

frame'e (I veya P) göre inşa edilirler; çözülmesi için öncelikle kendinden önceki frame'in 

çözülmüş olması gerekir. 

 
 

1.4. Risk Değerlendirmesi 

 

Risk Değerlendirme Matrisi 
Riskler Önem Derecesi Olasılığı Risk Tipi 

Yazılımın tamamlanmaması veya teslim edilmemesi Yüksek - P 

Yazılımın geç teslim edilmesi Yüksek - Z 

Yanlış frame tespiti Yüksek Yüksek P 

Framelerin iletilememesi Yüksek Yüksek P 

Yardımcı verilerde aksaklık Orta Yüksek T 

Reklam giriş ve çıkışlarının bulunamaması Yüksek Orta P 

Kullanılan kütüphanelerde güncelleme Düşük Orta T 

Sistemin video sürecinden daha geç sürede veri işlemesi Yüksek Orta T 

Framelerde yanıltıcı bilgi olması Yüksek Yüksek P 

Kullanıcının Yanlış Bölgeyi Seçmesi Yüksek Düşük K 

 

K = Kullanıcıyla ilgili Riskler 

  T = Teknik Riskler 

  Z = Zamanla ilgili Riskler 

  P = Projeyle ilgili Riskler 

 

 Projenin en önemli kısmı olan reklam giriş ve çıkışlarının bulunmasında 

çıkabilecek hatalar ve bu kadar yoğun datanın işlenmesinde ortaya çıkacak aksaklıklar ve 

yavaşlıklar olarak sınıflandırılabilinmesi  mümkündür. 
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 Bunlardan en büyük riski oluşturan kısım ise frame tespitinin yanlış yapılması 

veya hiç  tespit edilememesi , bu durumun ortaya çıkması durumunda yapılabilecek tek 

yöntem daha uygun bir keypoint seçilmesini sağlamak olacaktır.Bunun içinde 

kullanıcıdan yardım istenecektir. 

 

 Reklam sırasında keypointlerin oluşturması durumunda yapılacak fazla argüman 

bulunmamaktadır ancak elde olan keypointleri daha verimli seçerek ve/veya daha fazla 

keypoint seçerek bu durumdan olabilindiğince kaçınıp yanılma payını düşürmemiz 

mümkündür.Ancak %100 başarı verecek bir sistemin şu anki durum ile kurulması 

mümkün görülmemektedir. 

 

 Sistemin hızındaki  asıl sorun akışından geride kalmaktır, ses epg keypoint 

sahnelerin frame frame ,piksel piksel ve onunda alt basamağı olarak rgb(red green blue) 

olarak incelenmesi bundan dolayı  milyonlarca pikselin saniyeler içinde işlenme 

gerçeğinin ortada bulunmasından dolayı sisteme eklenen her girdi uygulamayı 

yavaşlatacaktır.Ancak teknolojinin verdiği yeni silahlardan biri olan gpu computing 

imdada yetişmektedir.Özellikle matris hesaplamalarında kullanılan döngülerden 

kaynaklanacak yavaşlamalarda  milyonlarca işlemciyi kullanma imkanı verdiğinden 

uygulamayı en çok yavaşlatacak görünen bu problemleri ortadan kaldıracaktır. 

 

 

1.5.  İş Planı 

 

1.5.1. İptal Olan Süreçler 

 Proje yapılmaya başlandıktan sonra RTÜK'ün kararı ile kanalların reklamlar giriş 

ve çıkışlarında bir ayıraç koymaları zorunlu olmuştur.Bundan dolayı bazı yeni işlemler 

eklenmiş ve bazı süreçler ise iptal edilmiştir. 
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İŞ 1 Literatür Araştırması 

Başlama Tarihi: 1 Ekim 2011 Bitiş Tarihi: 1 Kasım 2011 

Amacı: Daha önce konu ile ilgili dokümanların ve çalışmaların araştırılması elde 

edilecek bilginin projeyi şekillendirmede kullanılması. 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Konu hakkında teorik bilgiler elde edilmesi için doküman araştırması 

2. Benzer uygulamaların araştırtması 

3. Teorik bilgiler ve uygulamaların incelenmesi 

4. Elde edilen bilgileri projeye katkılarının ne olacağının irdelenmesi 

 

 

 
İŞ 2 Kütüphane ve Sistem Seçimi 

Başlama Tarihi: 1 Kasım 2011 Bitiş Tarihi: 1 Aralık 2011 

Amacı: Projede kullanılacak olan kütüphanelerin ve donanımın belirlenmesi ilgili 

sürücülerin seçilmesi 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Video formatına göre uygun kütüphanenin seçilmesi 

2. Seçilen kütüphaneleri ile deneme uygulamalarının yazılması 

3. Deneme sonucuna göre ilgili kütüphanenin seçilmesi 

4. Decode edilecek video verisinin kapasitesini kaldıracak bir sistem seçilmesi 

5. Seçilen sistem üzerindeki sürücülerin proje için uygun hale getirilmesi 

 

 
İŞ 3 Kütüphane ve Sistem Seçimi 

Başlama Tarihi: 1 Ekim 2011 Bitiş Tarihi: 1 Şubat 2012 

Amacı: Seçilen sistem ve kütüphanelerin detaylı olarak kullanımının öğrenilmesi ve 

pratik kazanılması 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Seçilen kütüphaneler ve sürücülerin dokümanlarının incelenmesi 

2. Örnekler kullanılarak kütüphane ve sürücülerle ilgili alıştırma yapılması 

3. Pratik kazanmak için ilerde  kullanılabilecek küçük uygulamalar yazılması 

 

 

 
İŞ 4 Video Decode Modülünün Gerçeklenmesi 

Başlama Tarihi: 1 Ocak 2012 Bitiş Tarihi: 1 Şubat 2012 

Amacı: Video decode edecek kütüphanenin kullanılarak video decode işlemi yapacak 

algoritmanın programlanması ve test edilmesi 
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Görevler/Yapılacaklar 

1. Gerekli video formatlarının son bir kontrolü 

2. Gerekli videolar için bir decode algoritması geliştirilmesi 

3. Gerekli algoritmanın yazılması 

4. Algoritmanın test edilmesi 

 

 

İŞ 5(iptal) Sahne İşleme Modülünün Gerçeklenmesi 
Başlama Tarihi: 15 Ocak 2012 Bitiş Tarihi: 1 Mart 2012 

Amacı: Görüntü işleme yapacak kütüphanenin kullanılarak sahne geçişlerini tespit 

edecek algoritmanın programlanması ve test edilmesi 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Decode edilen tabloların incelenmesi 

2. kütüphane kullanılarak algoritmanın geliştirilmesi 

3. Algoritmanın test edilmesi 

 

 

 

 
İŞ 6(iptal) Logo Tespit Modülünün Gerçeklenmesi 

Başlama Tarihi: 15 Ocak 2012 Bitiş Tarihi: 1 Mart 2012 

Amacı: Logo tespitini yapacak algoritmanın ve kullanılacak kenar tespit algoritmasının 

seçimi ve modülün test edilmesi 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Logo tespit edecek modülün yazılması 

2. Elde edilen katmanlar ile kenar tespit algoritmalarının testi 

3. En uygun kenar tespiti algoritmasının seçimi 

4. Algoritmaların programlanması ve test edilmesi 

 

 
İŞ 7 Yardımcı Verileri Modülünün Gerçeklenmesi 

Başlama Tarihi: 1 Ekim 2011 Bitiş Tarihi: 1 Mart 2012 

Amacı: Yardımcı verilerin toplanması,irdelenmesi ve projeye katkısı olanlar hakkında 

araştırma yapılması 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Proje sırasında ortaya çıkacak başka yardımcı verilerin toplanması 

2. Projeye fayda sağlayacaklar hakkında araştırma yapılması 

3. Verilerin programlanması 

4. Süreç boyunca verimsiz oranların projeden çıkartılması 

 

 
İŞ 8 Yardımcı Verileri Modülünün Son Halinin Hazırlanması 

Başlama Tarihi: 1 Mart 2012 Bitiş Tarihi: 1 Nisan 2012 

Amacı: Yardımcı verileri süren(izleyen,track eden) algoritmanın yazılması ve testinin 

gerçeklenmesi 



   

 

 

15 
 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Kullanılacak yardımcı verilerin son olarak incelenmesi 

2. Kullanılacak veriler için algoritmanın programlanması 

3. Algoritmanın test edilmesi 

 

 

 

İŞ 9(iptal) Sezgisel Modülün Gerçeklenmesi 
Başlama Tarihi: 15 Mart 2012 Bitiş Tarihi: 1 Mayıs 2012 

Amacı: Sezgisel  kısmın oluşturulması  ve girdiler ile test edilip doğru sonuçlar alınıp 

alınmadığının test edilmesi 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Sezgisel kısım için veri taşıyan modüllerin sağlanması(hepsinin kontrol edilmesi) 

2. Sezgisel kısmının tetiklenmesi durumunda verilere göre davranışının 

oluşturulması 

3. Sezgisel kısmın tetikleyeceği olayların tespit edilmesi 

4. Sezgisel kısmın programlanması 

5. Test edilmesi 

 

 

 
İŞ 10 Birinci Hız Testi 

Başlama Tarihi: 1 Mart 2012 Bitiş Tarihi: 1 Nisan 2012 

Amacı: Bitirilen modüllerin hızlarının ayrı ayrı ve toplu halde çalıştırılarak test edilmesi  

çıkabilecek hataların düzeltilmesi 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Modüllerin ayrı ayrı hız testlerinin yapılması 

2. Modüllerin toplu olarak hız testi 

3. Çıkan aksaklıklar veya hataların belirlenmesi 

4. Hata ve aksaklıkların düzeltilmesi 

 

 
İŞ 11 Kullanıcı Arabiriminin Gerçeklenmesi 

Başlama Tarihi: 15 Mart 2012 Bitiş Tarihi: 1 Mayıs 2012 

Amacı: Kullanıcı arabirimi için kullanılacak katman(layer) ve gui kütüphanelerinin 

seçimi ,gerçeklenmesi ve testi 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Kütüphanelerin seçilmesi 

2. Kullanıcı arabiriminin gerçeklenmesi 

3. Arabirimin test edilmesi 

 

 
İŞ 12 Kullanıcı Arabiriminin ve Sezgisel Modülün Birleştirilmesi 

Başlama Tarihi: 15 Nisan 2012 Bitiş Tarihi: 1 Mayıs 2012 

Amacı: Sezgisel modül ile kullanıcı arabiriminin birleştirilmesi koordinesinin test 

edilmesi 
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Görevler/Yapılacaklar 

1. Sezgisel modül ile kullanıcı arabirimin birleştirilmesi 

2. Hata tespitinin yapılması 

3. Çıkabilecek olan hataların düzeltilmesi 

 

 

 

İŞ 13 İkinci Hız Testi ve Sistemin Sağlaması 
Başlama Tarihi: 15 Nisan 2012 Bitiş Tarihi: 1 Mayıs 2012 

Amacı: Sistemin hız testinin yapılması ve sitemin hata testlerinin yapılması 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Tüm sistemin performans testlerinin yapılması 

2. Tüm sistemin hata testlerinin yapılması 

3. Çıkabilecek hataların düzeltilmesi 

 

 

 
İŞ 14 Beta Sürümünün Hazırlanması ve Beta Kullanıcılara Dağıtılması 

Başlama Tarihi: 1 Mayıs 2012 Bitiş Tarihi: 15 Mayıs 2012 

Amacı: Beta  sürümünün beta kullanıcılara dağıtılması ve geri dönüşler doğrultusunda 

hataların düzeltilmesi 

 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Beta sürümün hazırlanması 

2. Beta  sürümünün beta kullanıcılara 

3. Geri dönüşlerin toplanması 

4. Gerekli değişikliklerin yapılması 

 

 

 
İŞ 15 Raporların ve Sunumların Hazırlanması 

Başlama Tarihi: 1 Ekim 2011 Bitiş Tarihi: 15 Mayıs 2012 

Amacı: Proje tamamlanma sürecinde istenilen ilgili dokümanların hazırlanması 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Birinci yarıyıl raporlarını hazırlamak 

2. Birinci yarıyıl sunumlarını hazırlamak 

3. İkinci yarıyıl raporlarını hazırlamak 

4. İkinci yarıyıl sunumlarını hazırlamak 

 

 

 
İŞ 16 Son Düzenleme ve Kullanıcı Kılavuzunun Hazırlanması 

Başlama Tarihi: 1 Nisan 2012 Bitiş Tarihi: 15 Mayıs 2012 

Amacı: Son düzenlemelerin yapılıp kullanıcı kılavuzunun ve dokümantasyonun 

hazırlanması 
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Görevler/Yapılacaklar 

1. Son genel sağlamayı yapılması 

2. Hataların tespiti 

3. Kullanıcı kılavuzunun hazırlanması 

4. Kılavuzun gözden geçirilmesi 

5. Ortaya çıkan hataların düzeltilmesi 

 

 

İŞ 17 Oynatıcı Modülün Yazılması 
Başlama Tarihi: 20 Nisan 2012 Bitiş Tarihi: 15 Mayıs 2012 

Amacı: Kullanıcının üzerinde medya dosyasını izleyip yakalama modu için karelerin 

seçilebileceği bir uygulama yazılması 

Görevler/Yapılacaklar 

1. Video decode modülünün kullanılması 

2. Frameleri sayacak bir fonksiyon yazılması 

3. Bu bilgileri aktaracak bir pipe fonksiyonunun yazılması 

4. Map dosyasına göre medya dosyası içerisinde arama yapacak bir fonksiyonun 

yazılması 

 

 

 
İŞ 18 Yakalama Modülün Yazılması 

Başlama Tarihi: 1 Mayıs 2012 Bitiş Tarihi: 15 Mayıs 2012 

Amacı: Kullanıcının üzerinde medya dosyasını izleyip yakalama modu için karelerin 

seçilebileceği bir uygulama yazılması 

Görevler/Yapılacaklar 

1. SDL ile kullanıcın keypointleri seçebileceği bir layer tasarlamak 

2. Pthreadler kullanarak ekran yenilemesi ve olayların kontrolü 

3. Analiz yapıp bilgileri map dosyasına kaydeden bir fonksiyonun tasarlanması 

 

 

 Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

İş 1          
İş 2          
İş 3          
İş 4          
İş 5 İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal 
İş 6 İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal 
İş 7          
İş 8          
İş 9 İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal İptal 

İş 10            
İş 11           
İş 12           
İş 13           
İş 14           
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İş 15           
İş 16           
İş 17           
İş 18          

 

 

 

 

2. PROJE KAPSAMI 

2.1. Sistem Mimarisi 

2.1.1. Sisteme Genel Bakış 
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 Sisteme genel olarak bakıldığında  video decode modülü FFmpeg  ile decode 

ettiği video verisi ile kullanıcı ara yüzünü beslemektedir. Oynatıcı modülde kullanıcının     

seçeceği framelerin bilgisi pipe üzerinden yakalama modülüne gönderilmektedir. 

Sistemde pipe kullanılmasının diğer iyi bir getirisi ise kullanıcı frame seçene kadar 

yakalama modülünü bekleterek sistem kaynaklarını verimli kullanmaya yardımcı 

olmaktadır. 

  

 Yakalama modülü ise tekrar taramada eğer reklam tespit ederse bu bilgileri map 

dosyasına yazmaktadır. 

2.1.1.1. Modüllerin Akış Şemaları 
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2.2. Sistemi Geliştirme Planı 

  

 

 

2.2.1. Video Decode Modülünün Geliştirilmesi 

 

 Sistemin en can alıcı kısımlarından biridir.Çünkü video girdilerini sezgisel 

sisteme aktaran sistem (sahne ve logo izleme işlemleri) bu decode bilgisinin işlenmesi ile 

elde edilecektir. 

 Bu kısım geliştirilirken MPEG-2 kodeği başta olmak üzere bu video bilgisini 

decode edecek elde edilen piksel bilgiler(konum ve rgb) bilgileri işlenmeye hazır hale 

getirilecektir.Bunun için açık Linux kütüphaneleri taranmış ve içinden en uygun olan 

FFmpeg seçilmiştir. 

 Gstreamer ,vlc ve naitve MPEG-2 decoderleri test edilip denenmiş ancak FFmpeg 

in dokümantasyonun diğerlerinden daha iyi olması, ayrıca farklı videoları kodeklerini 

değişiklik yapmadan decode etmeye imkan vermesi, bünyesinde bir çok kodek 
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barındırdığından ve daimi olarak güncellendiğinden dolayı FFmpeg platformu seçilerek 

decode kısmının yazımı tamamlanmıştır. 

2.2.1.1. FFmpeg'e Yakından bakış 

2.2.1.1.1.  FFmpeg'e Genel Bakış 

 

 Video dosyaları birkaç parçadan oluşur.İlk olarak dosyasının kendisi container 

olarak adlandırılır ve bu container tipi dosya içinde bilginin nereye gittiğini gösterir(avi, 

quicktime gibi).İkinci olarak dosya içinde stream demetlerimiz bulunmaktadır, örnek 

olarak genellikle bir dosyada ses ve video olmak üzere iki streamimiz vardır ancak 

ts(transponder stream) gibi dosyalarda epg,teletex gibi ayrı akışları da içerebilmektedir. 

 

 Akış içerisindeki data elemanlarını kare olarak adlandırırız. Her akış değişik tipte 

kodek tarafından kodlanır. kodek geçerli datanın nasıl decode ve encode edeceğini 

tanımlayan bir kural,algoritma ile belirlidir (divx,mp3 ve mpeg gibi). 

  

 Daha sonra, paketler streamden okunur. Paketler daha sonra ihtiyacımız yönünde 

değiştireceğimiz ham karelerin encode edilmiş halini taşın bir data parçasıdır. Bizim 

amacımız için, paketler tüm bir kare taşır veya ses için birden fazla frame taşır. 

 

 Çok basit olarak bir video decode edilme işlemi: 

1-Dosyada video streamini oku. 

2- Bir frame elde edene kadar streamden paketleri oku. 

3-Frame ile bir şeyler yap. 

4-Tekrar 2'ye git. 

 

 FFmpeg ile video dosyaları ile uğraşmak bu derece basittir ancak "frame ile bir 

şeyler yap" adımı ihtiyaca göre oldukça karmaşık hale gelebilir.FFmpegi video 

framelerini elde edip onlar üzerinde reklamın yerini tespit edip kesmek veya atlamak için  

kullanacağız.Bu sebeple bize FFmpegin frameler(ses ve video olarak) elde 
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etme,zamanlama ve herhangi bir ortamda framlerin oynatılması özelliklerini 

kullanacağız. 

2.2.1.1.2. Video framelerini işlemeye uygun hale getirme 

 

2.2.1.1.2.A) Dosyanın Açılması 

 İlk olarak, FFmpeg'in nasıl dosya açtığını inceleyelim.FFmpeg'i kullanabilmek 

için 2 kütüphanesini eklememiz gerekmektedir. 

#include "avformat.h" 

#include "avcodec.h" 

.... 

... 

int main(int argc,char *argv[]){ 

av_register_all(); 

 

         

 Bu register ile FFmpeg'de bulunan bütün format ve kodekleri aktif hale 

getiririz.Bu şekilde kodek ve formatlar ihtiyaç duyulduğu zaman FFmpeg tarafından 

otomatik olarak tanınıp ön hazırlığını yapacaktır.Ayrıca kendimiz tarafından bir yada 

birden fazla kodek içinde aktif edilebilir ama bunu yapmak şu an bizim için gereksizdir 

bu şekilde tüm video dosyalara uygun hale getirdik. 

 Açmak istediğimiz dosyayı FFmpeg'e eklemek için,aşağıda veril tablo içerisindeki 

kod serisinin uygulanmaya eklenmesi gerekmektedir. 

AvFormatContext *pFormatCtx; 

//Video dosyasını Aç 

if(av_open_input_file(&pFormatCtx,"dosya pathi",NULL,0,NULL)!=0) 

  return -1;//dosya açılamadı. 
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 av_open_input_file() fonksiyonu dosyadan headerları okur ve video dosyasının 

ilgili özelliklerini AVFormatContet struct'ında tutar.Son 2 argüman sırası ile dosya 

formatını,buffer genişliğini ve format ayarlarını belirlemek için ayrıca kullanılabilirler. 

Biz 0 ve Null kullanarak bu işi FFmpeg'e bıraktık.Bu fonksiyon sadece headerlara 

bakmakta bu yüzden dosyadan stream bilgilerinin çekilmesi gerekmektedir. 

  

//Stream Bilgilerini al 

if(av_find_stream_info(pFormatCtx<=-1)  

return -1;// stream bilgilerini alamadık. 

  

 av_find_stream_info() geçerli stream bilgilerini pFormatCtx->streams 

atamaktadır.Bu bilgileri bir başka fonksiyondan geçirerek içinde neler olduğunu 

göreceğiz. 

  

//hatalar ve dosya alakalı bilgileri çıkar. 

dump_format(pFormatCtx, 0, argv[1], 0); 

 

   

 Bu fonksiyon ile pFormatCtx->streams büyüklük bilgileri pFormat->nb_streams 

ile birlikte taşınan bir dizi işaretçisine dönüştü.Büyüklüğü ve dosya contextine sahibiz 

şimdi bir stream bulana kadar dizi taranabilir. 

  

 Aşağıdaki tabloda bu döngü ile alakalı uyulamadan alınmış kod parçası 

verilmektedir. 
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int i; 

AVCodecContext *pCodecCtx;//ilk streami bul 

vstream=0; 

for(i=0;i<pFormatCtx->nb_streams;i++) 

    if(CODEC_TYPE_VIDEO==pFormatCtx->streams[i]->codec->codec_type){ 

 vstream=i; 

 break; 

} 

  if(!vstream) return -1;//video streami bulamadık 

//video streami için bir codec context al 

pCodecCtx=pFormatCtx->streams[vstream]->codec; 

 "Codec Context",streamin kodekle alakalı bilgilerine denir.Bu stream tarafından 

kullanılan kodeğin tüm bilgilerini içerir, ve üsteki kod ile kodeğin bilgilerini taşıyan bir 

işaretçimiz var.Ancak ,henüz geçerli kodeğe sahip değiliz. 

 AVcodec *pCodec; 

 //streami decode etmek için uygun bir çözücü sağla 

 pCodec=avcodec_find_decoder(pCodecCtx-

>codec_id); 

 if(NULL=pCodec){ 

     fprinf(stderr,"bilinmeyen kodek"); 

     return -1; 

 } 

 //kodeği aç 

 if(avcodec_open(pCodecCtx,pCodec<=-1) 

  return -1;//kodek açılamadı. 
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2.2.1.1.2.B) Datanın Elde Edilmesi     

 Geçerli framelerin depolanması için bir alan gerekli olacaktır. 

  

AVFrame *pFrame; 

//video framelerini ayır. 

pFrame=avcodec_alloc_frame(); 

 

    

 Çıkış olarak 24 bit RGB dataları elde etmek istiyoruz,bu yüzden frameleri doğal 

formatlarından rgb'ye çevirmemiz gerekecektir.FFmpegin gerekli fonksiyonları bu 

dönüşüm otomatik olarak yapmaktadır.Bizim gibi bir çok projede genellikle ham frame 

ile çalışılmaz istenilen formata çevrilir.Şimdi bir frame'i istediğimi formata çevirmek için 

ayırt edelim. 

//Bir AVFramre'mi ayır 

if(NULL==(pFrameRGB=avcodec_alloc_frame()))

    return -1; 

   

  Şu an frame ayrıldı ama çevrim yaparken ham datayı koyacağımız bir alana 

ihtiyacımız var.avpciture_get_size ihtiyacımız olan büyüklüğü bize bildirir.Bu şekilde 

gerekli olan alanı manüel olarak ayrılabiliriz. 

uint8_t *buffer; 

int saybyte; 

//gerekli olan buffer alanını bul 

saybyte=avpicture_get_size(PIX_FMT_RGB24,pCodecCtx->width,

     pCodecCtx->height); 

buffer=(uint8_t *)av_malloc(saybyte*sizeof(uint8_t)); 
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 av_malloc FFmpegin malloc fonksiyonudur genel olarak mallocdan bir farkı 

yoktur.Önemli olan nokta fonksiyonun özel olarak bizi hafıza sızıntılarından,çift 

boşaltmadan veya diğer malloc problemlerinden kurtarmak için yapısı yoktur.Kullanırken 

bu problemleri göz önüne alarak programlama yapmak bir zorunluluktur. 

 Yeni ayrılan buffer ile frame'i avpicture_fill kullanarak birbirine bağlanması 

gerekmededir.AVPicture AVFramein bir alt structıdır.AVFrame başlangıcında 

AVPicture ile özdeştir. 

//bufferin uygun parçacısını bir rgb içindeki bir resim yüzeyine aktar. 

avpicture_fill((AVFrame *)pFrameRGB,buffer,PIX_FMT_RGB24, 

  pCodecCtx->width,pCodecCtx->height); 

 

   

 

 Dosya bu aşamadan sonra streami okumaya uygun hale gelmiştir. 
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2.2.1.1.2.C) Datanın Okunması  

  Bu aşamada,paketler bir frame oluşturana kadar okunur.Toplanan paketlerde 

bir frame içerecek kadar büyüdüğü zaman çevirme işlemi gerçekleştirilir. 

  

int framebitti; 

AVPacket packet; 

 

i=0; 

while(av_read_frame(pFormatCtx, &packet>-1){ 

 //paket streamden mi geliyor? 

 if(packet.stream_index==videoStream){ 

   //video frame'ini decode et 

  avcodec_decode_video(pCodecCtx,pFrame,&framebitti, 

     packet.data,packet.size); 

 //bir video frame elde ettikmi? 

 if(framebitti){ 

 //doğal formundan rgb ye çevir 

 img_convert((AVPicture *)pFrameRGB,PIX_FMT_RGB24, 

     (AVPicture *)pFrame,pCodecCtx->pix_fmt, 

     pCodecCtx->width,pCodecCtx->height); 

 //şu an pFrame 1 frame'in rgb kodlarını içermektedir. 

 }} 
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 Teknik olarak, bir paket frame'in bir parçasını veya diğer dataların bir kısmını 

taşıyabilir,ancak FFmpegin parserları bir yada biden çok frame içeren paketleri almamızı 

garanti eder. 

 av_read_frame() paketleri okur ve onları AVPacket de tutar.Not olarak,biz sadece 

paket structre,FFmpeg dahili datalar için otomatik olarak yer ayırdı.Bu dataların işaretçisi 

packet.data bulunur gerekli alanı boşaltmak için av_free_packet() kullanılacaktır. 

 avcodec_decode_video() paketleri frame dönüştürür.Ancak bir veya birkaç paket 

decode edildiğinde tam olarak bir frame elde etmemiş olabiliriz.Bu yüzden framebitti 

kullanıldı.Tam bir frame elde edildiği zaman avcodec_decode_video() framebitti'yi set 

eder.Böylece framemin tam olarak decode edildiğinden emin oluruz. 

 Son olarak,img_conver ile doğal formdan(pCodecCtx->pix_fmt)'den rgb çevrim 

yapılır. 

2.2.1.1.2.D) Temizlik İşlemleri 

 

 //rgb image'i boşalt 

 av_free(buffer); 

 av_free(pFrameRGB); 

 //yuv image'i boşat 

 av_free(pFrame); 

 //codeği kapat 

 avcodec_close(pCodecCtx); 

 //Video dosyasını kapat 

 av_close_input_file(pFormatCtx); 

 

av_free av_malloc ve avcode_alloc_frame'in ayırdığı yerleri boşaltmak için kullanılır. 
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2.2.1.1.3.  Ses Paketlerini Çözümleme ve SDL ile Oynatma 

2.2.1.1.3.A) Ses 

 SDL bize ses oynatmamız için fonksiyonlar vermektedir.Bunlardan biri olan 

SDL_OpenAudio() ses verecek olan kartı seçmemizi sağlar.Argüman olarak 

SDL_AudioSpec stucturenı alır.Bu struct çıkış olarak vereceğimiz ses ile ilgili tüm 

bilgileri barındırmaktadır. 

 Ancak ses için videoyu işlemeye başlamadan önce kısa bir şekilde bir dijital ses 

pc tarafından nasıl anlaşılır onu irdelememiz gerekmektedir.Dijital ses bir çok 

örnek(sample) streamden meydana gelir.Her sample sesin dalga formunu temsil eder. 

Sesler geçerli bir sample rate ile kaydedilirler,bu bize sesin ne kadar hızlı çalınacağını 

bildirmektedir ve sabit olarak saniyede belirli bir sample içerirler (44.100/saniye gibi). Ek 

olarak,bir çok ses birden çok kanal taşıyabilir (streo,surround vb. gibi).Bir video 

dosyasından data aldığımız zaman,kaç sample alacağımız bilinmemektedir.Ancak 

FFmpeg belirsiz bir sample dizisi vermeyecektir, bunun manası FFmpeg sesi sample'lara 

bölmeden verecektir.   

 

 SDL'de ses oynatma işlemi kısaca şöyle özetlenebilir;Ses özelliklerini 

ayarla(sample hızı,kanal numarası) ve ayrıca SDL içinde kullanıcı bilgilerini taşıyan 

fonksiyonda ayarlanması gerekmektedir.Ses çalınmaya başlandığı zaman SDL bu 

fonksiyonu otomatik olarak çağıracak ve ses bufferını belli olan kanalın datası ile 

doldurmasını sağlayacaktır.SDL_AudioSpec'e bilgiler verildikten sonra 

SDL_OpenAudio() fonksiyonu çağrılarak çıkış sağlanacak kart seçilmektedir. 

 

2.2.1.1.3.B) Sesi Ayarlama 

 FFmpegde video ve ses streamleri ayrı ayrı bulunmaktadır.Bunun için üste 

verilmiş olan video streamini bulan kod parçasının yanına küçük bir ekleme yapılması 

gerekmektedir. 
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 Gerekli olan kod parçası incelendiğinde,istenildiği zaman AVCodecContext den 

alabiliriz.Önceden video streaminde yapıldığı gibi.  

    vstream=-1; 

 astream=-1; 

 for(i=0;i<pFormatCtx->nb_streams;i++){ 

     if(pFormatCtx->streams[i]->codec->codec_type==CODEC_TYPE_VIDEO 

  &&vstream<0) 

  vstream=i; 

         if(pFormatCtx->streams[i]->codec->codec_type==CODEC_TYPE_AUDIO 

  &&astream<0) 

 astream=i; 

} 

 if(vstream==-1||astream==-1)  

return -1;//streamlerden bir veya ikisini bulamadık 

 

 

AVCodecContext'i ayrıca ses içinde ayarlanması gerekmektedir. 

 AVCodecContext *aCodecCtx; 

 aCodecCtx=pFormatCtx->streams[astream]->codec

        

  

   

 SDL için gerekli olan bilgiler şu anda aCodecCtx bulunmaktadır böylece SDL ses 

streami için uygun hale getirilebilir.Bunu yapmak için daha öncede bahsedilen 

SDL_AudioSpec struct aCodecCtx den gelecek bilgilerin sıra ile atanması ile 

yapılmaktadır. 
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 spec.freq=aCodecCtx->sample_rate; 

 spec.format=AUDIO_S16SYS; 

 spec.channels= aCodecCtx->channels; 

 spec.silence=0; 

 spec.samples=SDL_AUDIO_BUFFER_SIZE; 

 spec.callback=audio_callback; 

 spec.userdata= aCodecCtx; 

 

 if(SDL_OpenAudio(&wanted_spec,&spec)<0) { 

  fprintf(stderr,"Ses acilma problemi:%s",SDL_GetError()); 

  return -1; 

 } 

  

 

 Üsteki tablo içerisindeki spec struct içindeki değişkenleri daha detaylıca anlatmak 

gerekmektedir. 

 freq:Sample Rate'i ifade eder 

 format:SDL verilen formatı ifade eder."S16SYS" içindeki S "signed" 'ı,16 

her sample'in 16 bit olduğunu,SYS ise sistemin endian'ını 

belirtir(big,little,middle veya endianless gibi). 

 channels:Ses kanalının sayısı. 

 silence:Bu değer silence için ayrılır.Ses dosyaları "signed" içerdiği zaman, 

genel olarak kullanılan değerdir. 

 samples:Bu değer ses dataları için ayrılacak olan bufferin büyüklüğü 

belirler. 
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 callback:İlerde daha detaylı olarak bahsedilecek olan callback fonksiyonu 

için gereken bir değerdir. 

 userdata:SDL callback fonksiyonu için bir void işaretçi oluşturur ve ses 

context'i hakkında daha fazla ilgi edinmek istediğinden aCodecCtx atanır. 

 Değerler verildikten sonra SDL ile sesi açmak için SDL_AudioOpen() fonksiyonu 

kullanılır. 

 Bundan sonra kodeğin kendisinin açılması gerekmektedir. 

 

AVCodec aCodec; 

aCodec=avcodec_find_decoder(aCodecCtx->codec_id); 

if(!aCodec) 

 fprintf(stderr,"bilinmeyen kodek!\n"); 

 return -1; 

} 

avcodec_open(aCodecCtx,aCodec); 

   

2.2.1.1.3.C) Kuyruklar   

 Bu aşamada FFmpeg ses bilgilerini streamden okumaya hazırdır.Ancak,devamlı 

olarak paketler dosyadan alınacak ve SDL aynı zamanda callback fonksiyonunu 

çağıracak.Bu yüzden audio_callback'i hem FFmpegin hem de SDL kullanması için global 

bir structure tanımlanması gerekmektedir.Bu sebepten dolayı paketler için bir kuyruk 

tasarlamak iyi bir yöntemdir.FFmpeg AVPacketList isimli paketlere bağlanan bir 

structure taşımaktadır. 
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typedef struct pKuyruk { 

 AVPacketList *first_pkt,*last_pkt; 

 int nb_packets; 

 int size; 

 SDL_mutex *mutex; 

 SDL_cond *cond; 

} pKuyruk;  

   

         

 İlk olarak nb_packet size ile eşdeğer değildir.size packets->size dan alınan byte 

boyutuna işaret eder.Mutex ve durum değişkenine sahip olunduğuna dikkat edilmesi 

gerekmektedir.Bunun nedeni SDL ses sürecini ayrı bir thread üzerinden 

gerçekleştirir.Eğer kuyruğu gerekliği olduğunda bloke etmezsek sırası karışabilir.Bu 

yüzden SDL için kuyrukları düzenleyecek üç farklı fonksiyona ihtiyaç duymaktadır. 

 Kuyrukların hazırlanması için; 

void packetk_init(pKuyruk *k){ 

 memset(k,0,sizeof(pKuyruk)); 

 k->mutex=SDL_CreateMutex(); 

 k->cond=SDL_CreatCond(); 

} 
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 Dataların kuyruğa konulması için; 

 int packetk_put(pKuyruk *k,AVPacket *pk){ 

  AVPacketList *pk1; 

  if(av_dup_packet(pk)<0) return -1; 

  pk1=av_malloc(sizeof(AVPacketList)); 

  if(!pk1) return -1; 

  pk->pkt =*pkt; 

  pk->next=*NULL; 

  SDL_LockMutex(k->mutex); 

  if(!k->last_pkt) 

   k->first_packet = pk1; 

  else 

   k->last_pkt->next = pk1; 

  k->last_pkt=pk1; 

  k->nb_packets++; 

  k->size += pk1->pkt.size; 

  SDL_CondSignal(k->cond); 

  SDL_UnlockMutex(k->Mutex); 

 } 

 

 

 SDL_LockMutex() mutexi kilitler  böylece bir şeyler eklenebilir. 

 SDL_CondSignal() yukarıdaki fonksiyona sinyal yollar.(eğer bekliyorsa),durum 

değişkenimiz datanın nerde olduğunu bildirir daha sonra mutex'i açar. 
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 Ayrıca kuyruktan data alabilmemiz için başka bir fonksiyona ihtiyacımız vardır. 

 Kuyruktan verinin alınması; 

int cikis=0; 

static int packetk_get(pKuyruk *k,AVPacket *pk,int engel) { 

 AVPackedList *pk1; 

 int rt; 

 SDL_LockMutex(k->mutex); 

 while(1){ 

  if(cik) { 

   return -1; 

   break; 

  } 

 pk1= k->first_pkt; 

  

  if(pk1) { 

   k->first_pkt=pk1->next; 

   if(!k->first_pkt) { 

    k->last_pkt = NULL; 

    k->nb_packets--; 

   k->size -=pk1->pk.size; 

   *pk = pk1->pk; 

   av_free(pk1); 

   rt=1; 

   break; 

  } 

  else if(!engel) { 

   rt=0; 
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   break; 

  } 

  else { 

   SDL_CondWait(k->cond,k->mutex); 

  } 

} 

 SDL_UnlockMutex(k->mutex); 

 return rt; 

       } 

   

 SDL_CondWait(),burada yeni data gelene kadar fonksiyonu bekletir. 

 Sonsuz döngüye alarak yeni datanın geldiğinden emin olmak için beklemeye 

alınmıştır. Kısaca,SDL_CondWait() CondSignal'den beklemeyi bırakmak için sinyal 

bekler.      

2.2.1.1.3.D) SDL Acil Durum Olayını(event) Oluşturma 

 Programımız içersinde programı  çıkış sinyali ile ayarlamadığımızdan emin olmak 

için bulunan global bir değişken içermektedir eğer bunu kullanılmazsa SDL otomatik 

olarak TERM sinyallerini yönetecektir. 

  

 Bu sebepten dolayı,thread sonsuza kadar dönecek ve "kill -9" haricinde 

kapanmayacaktır.FFmpeg ayrıca programdaki bazı block fonksiyonlarının kapatılması 

gerekliliğini kontrol edip callback üreten bir fonksiyona sahiptir.(url_set_interrupt_cb) 

 Aşağıdaki tablo içerisindeki kod ile bu sorun çözülmüştür. 
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 int decodei_cb(){ 

  return cikis; 

 } 

 ... 

 main() { 

 ...... 

 url_set_interrupt_cb(decodei_cp); 

 ...... 

 SDL_PollEvent(&event); 

 switch(event.type){ 

  case SDL_QUIT: 

   cikis =-1; 

 ...... 

 

 Bu işlem sadece FFmpegin sadece bu fonksiyonun bloğu için tetiklenir.Böylece 

cikis'in 1 olduğundan emin olunur. 

2.2.1.1.3.A) Paketleri Besleme 

 Gerekli olan tek şey kuyruğu başlangıç için ayarlamaktır.Aşağıda basit bir örneği 

verilmektedir. 

pKuyruk audioq; 

main() { 

..... 

avcodec_open(aCodecCtx,aCodec); 

packetk_init(&audioq); 
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SDL_PauseAudio(0); 

..... 

   

 SDL_PauseAudio() ile ses kartı başlatılır.Bu fonksiyon veri alınamadığı zaman 

çıkışlara sessiz çıkış yollar. 

 Bir okuma döngüsü ile artık paketler beslenmeye başlanabilir. 

while(av_read_frame(pFormatCtx,&packet)>-1) { 

 //paket video streamimi? 

 if(packet.stream_index==vstream) { 

  //videoyu decode et 

  ..... 

 } 

 else if(packet.stream_index==astream) { 

  packetk_put(&audioq,&packet); 

 }  

 else { 

  av_free_packet(&packet); 

 }     

 

 Paketler kuyruğa eklenirken boşaltılmazlar bu işlem decode safhasından sonra 

yapılmalıdır. 

2.2.1.1.3.B) Paketlerin Alınması 

 Kuyruktan paketlerin alınması için bir fonksiyon oluşturabilir.Bu fonksiyon SDL 

callback fonksiyonun bir varyansı olmak zorundadır.Burada callback fonksiyonu bizim 

SDL verdiğimiz userdata işaretçisini alacaktır.stream  ses verisini yazacağımız buffer ve 



   

 

 

41 
 

len ise bufferın byte olarak genişliği olmalıdır.(void callback(void *userdata,Uint8 

*stream,int len)) 

void acallback(void *userdata,Uint8 *stream,int len) { 

  AVCodecContext *aCodecCtx=( AVCodecContext*) userdata; 

  int uz1,a_size; 

          static uint8_t a_buf[(AVCODEC_MAX_AUDIO_FRAME_SIZE*3)/2]; 

  static unsigned int a_buf_size=0; 

  static unsigned a_buf_index=0; 

  while(len>0) { 

   if(a_buf_index >=q_buf_size) { 

   //tüm datalar yollandı daha fazla data al 

    a_size=adecode_frame(aCodecCtx,a_buf, 

         sizeof(a_buf)); 

   if(a_size<0){ 

   //hata olursa sessiz moda geç 

    a_buf_size=1024; 

    memset(a_buf,0,a_buf_size); 

   } 

   else { 

    a_buf_size=a_size; 

   } 

   a_buf_index=0; 

  } 

  uz1=a_buf_size-a_buf_index; 

  if(uz1>len) uz1=len; 

  memcpy(stream,(uint8_t*)a_buf+a_buf_index,uz1); 

  len-=uz1; 

  stream+=uz1; 

  a_buf_index+=uz1;  

               } 

      } 
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 Basit olarak bu fonksiyon,yazılacak diğer fonksiyondan dataları çeken bir 

döngüdür.Ayrıca streame len byte büyüklüğünde yazmaya çalışır eğer data yoksa data 

çeker ve bu aktarımın devamı için bellekte saklar.a_buf 1.5 katı ise FFmpeg'deki en 

büyük ses framemin büyüdüğüne eşittir. 

2.2.1.1.3.C) Sesin Decode Edilmesi 

 Decoderin asıl parçasını oluşturacak bir decoder fonksiyon yazmak 

gerekmektedir. 

int adecode_frame(AVCodecCtx *aCodecCtx,uint8_t *abuf,int bsize){ 

  static AVPacket pk; 

  static uint8_t * apktdata=NULL; 

  static int apktsize=0; 

  int uz1,dsize; 

  while(1)  { 

   while(apktsize>0){ 

    dsize=bsize; 

   

 uz1=avcodec_decode_audio2(aCodecCtx,(int16_t*) abuf,  

     &datasize,apktsize);  

    if(uz1<0){ 

    //hata varsa frame'i geç 

     apktsize=0; 

     break; 

    } 

    apktdata+=uz1; 

    apktsize-=uz1; 

    if(datasize<=0){ 

    //henüz data yok daha fazla frame al 

    contiune; 

    } 

    //data var işle ve devamı için geri dön 

    return datasize; 
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   } 

   if(pk.data) 

    av_free_packet(&pk); 

   if(quit)  return -1; 

   if(packetk_get(&audioq,&pk,1)<0) { 

    return -1; 

   } 

   apktsize=pk.size; 

   apkdata=pk.data; 

  } 

 }  

 

  

 Tüm işlem aslında fonksiyonun sonundan başlar.Datalar kuyruktan alınır ve 

bilgileri kaydedilir.İşlenecek data'yı kuyruktan çekildikten sonra decode  fonksiyonuna 

gönderilir(avcodec_decode_audio2()).Daha önceden açıklandığı üzere bir paket birden 

çok frame içerebilir,bu yüzden decode fonksiyonu paketteki data bitene kadar birden çok 

kez çağırılabilir.Üsteki fonksiyon datasize okuyup databuf ne kadar büyüklükte olduğunu 

anlıyor.Burada SDL ile FFmpeg arasında ayrım vardır, SDL 8 bir FFmpeg ise 16 bit bir 

buffer sağlar.Ayrıca uz1 ve datasize arasındaki farkta önemlidir,uz1 ne kadar paket 

kullandığımızı datasize ise geri dönen ham dataların büyüklüğünü tutmaktadır. 

 Biraz data alındığı zaman kuyruktan daha fazla data alınmaya ihtiyacı varsa 

hemen datayı yollarız.Eğer işlenebilineceğinden daha fazla data gelmişse daha sonra 

işlenmesi için kaydedilir.Paketler bittikten sonra ise ramdeki buffer alanı boşaltılır. 

 Ses ise ana okuma döngüsündeki acallback() fonksiyonu ile SDL iletilir.SDL ise 

ses kartı üzerinden çıkışa iletir. 
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2.2.2. Görüntü İşleme Modülü 

2.2.2.1.1. Gui ve Layer Seçimi ile Kullanıcı Arabiriminin Tamamlanması 

 Layer(Katman):Elde edilen çözülmüş datanın basılacağı yüzeydir.Yapılan ön 

araştırmada Linux üzerinde 3 farklı teknoloji üzerinde durulmuş(fb-framebuffer,x-server 

ve SDL(simple direct layer)) 

X-serverın karışık yapısı olmasından dolayı,frame bufferın oldukça yavaş kalmasından 

,SDL üzerinde karar kılınmıştır.Bu kısım kullanıcıya oynayan videoyu gösterecek ve logo 

modülü logoyu bulamazsa kullanıcından destek almak amacıyla tasarlanan basit bir 

oynatıcı olacaktır. 

2.2.2.1.2. Testler 

 Adımlara paralel olarak bitirilen kısımların test kısmında verilen testler ile test 

edilmesi sonuçlarına göre kodların düzeltilmesi 

2.2.2.1.2.A) Hız testi 

 Tüm modüllerin hızı test edildiğinde kritik sınırdan aşağı düşmemesi ki bu kritik 

sınırı bire bir yani bir saniyelik video datasının en fazla 1 saniye içinde işlenmesi 

gerekliliğidir.Testler yapıldıktan sonra kritik sureden olanca kaçınabilmek için matris 

işlemleri ekran kartının gücünden yararlanılarak hesaplanacaktır. 

2.2.3. Yakalama (Capture) Modu 

 Kullanıcıdan alınan keypointlerle medya dosyası içerisinde arama yaparak 

reklamların başlangıç ve bitişlerini oynatıcının kullanacağı şekilde map dosyasına 

kaydeden uygulamadır. 

2.2.3.1.  Zamanlama İşlemleri 

 Player modülünden capture modu başlatıldığında kullanıcının oynatıcıda 

işaretlediği kareler uint64_t(işaretsiz 64 bit integer) olarak pipe üzerinden yakalama 

moduna aktarılmaktadır. 
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 İlgili kare sayısını zamana çevirmek için aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 

Zaman=(x'inci karenin sıra sayısı)/(Saniyedeki Frame Sayısı) 

2.2.3.2.  Karenin Hafızadaki Formatı 

 Frameler hafızada kendilerine ayrılan bölgede sırası ile rgb formatında tutulur. 

Bir piksel rgb(red,green,blue) olarak 24 bitten oluşmaktadır.Aşağıdaki tabloda her bir 

hücreyi 24 bitlik rgb formatında piksel olarak düşündüğümüzde x,y noktasında bulunan 

bir x,y noktasındaki pikselin hafızda bulunan kare dizisinden nasıl bulunduğu 

gösterilmektedir. 

   

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ...... 1,m 

2,1       

3,1       

4,1       

5,1       

......     x,y  

n,1      m,n 

 

uint8_t *frame;//8 bit unsigned integerin işaretçisi 

frame=(uint8_t*)malloc(sizeof(uint8_t)*n*m); 

.................. 

uint8_t xy[3]; 

xy[0]=frame[3*((y-1)*m+x-1)];//xy'nin red'i 

xy[1]=frame[3*((y-1)*m+x-1)+1];//xy'nin blue'su 

xy[2]=frame[3*((y-1)*m+x-1)+2];//xy'nin green'i 
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2.2.3.3. Bölge Alanını Seçimi ve Kesilmesi       

 Ekranımızı aşağıdaki gibi kabul ettiğimizde (a,b)'den (c,d)'ye olan kısmı kesip 

yeni bir hafıza bölgesine aynı formatta almak istediğimizde ise aşağıdaki kod parçası 

kullanılmaktadır. 

1,1 1,2 ..... ..... ..... ...... 1,m 

2,1       

.....  a,b     

.....       

.....    c,d   

.....       

n,1      m,n 

 

................ 

uint8_t *keypoint; 

keypoint=(uint8_t*)malloc(sizeof(uint8_t)*(c-a)*(d-b)*3); 

for (y = 0; y < (d-b); y++){ 

for(i=0;i<(c-a)*3;i++){ 

 keypoint [i+3*y*(c-a)]=frame[i+((b-1)*m+a-1)*3+y*(m)*3]; 

         } 

} 

2.2.3.4.  Seçim Alanının Saydamlığının ve Renklendirilmesinin Sağlanması 

  Kullanıcının seçtiği (a,b) ve (c,d) arasındaki bölgenin seçimi sağlanırken 

aynı zamanda saydam olup arkasındaki kısmında görülmesi piksel atlattırılarak 

sağlanmaktadır.Aşağıdaki tabloda zemini siyah olan bir bölgenin gri bir işaretçiyle 

nasıl işaretlenildiği detayı bir şekilde anlatılmaktadır. 
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1,1 ..... ..... ..... ..... ...... 1,m 

.....       

.....  a,b     

.....       

.....       

.....     c,d  

n,1      m,n 

  Pikseller birer atlattırarak basıldığı zaman hem arka plan hem de   

işaretleme görülebilmektedir bunu sağlamak için aşağıdaki   kod   parçası 

kullanılmaktadır. 

  ............... 

  if((c-a)>=0&&(d-b)>=0){ 

        for(h=0;h<(d-b);h++){ 

            for(;w<(c-a);w+=2){//birer boşluk 

                putpixel(ek, a+w, b+h, &pix,p); 

            } 

        w=h%2;//her satırda farklı renk 

 } 

2.2.3.5. Map Dosyası 

  Yapısı her satırda 2 tane olmak üzere 64 bitlik pozitif tam sayı 

barındırır.Her satırdaki bu sayılardan ilki reklama giren frame'in numarası 

diğer ise o reklamın bitiş numarasını gösterir.Aşağıda örnek bir dosya 

verilmektedir. 
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.............. ................ 

658427    865748521 

78577458   785779501 

.............. ................ 

 

2.2.3.6. Threadler 

  Ayrıca sistemde 2 thread bulunmaktadır.Bunlardan ilki ekranı belli 

süreler zarfında güncellemektedir bu şekilde ekran daima güncel kalmaktadır. 

  Diğer thread ise olayları daima izleyerek bunlara göre uygulamayı 

yönlendirmektedir. 

2.2.4. Projenin Tamamlanması 

 

 Son aşama oluşturulan ve testi geçen sistemin beta olarak beta kullanıcılara 

dağıtılması ve gelen geri dönüşlere göre yeni hataların bulunması düzeltilmesi bölümünü 

içermektedir. Bu kısımda kullanıcılar belirlenip gelen geri dönüşlere değerlendirilmesi 

için 30 günlük  bir sürecin yeteceği ön görülmektedir. 
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2.3. Proje Platformu 

 

Baz alınan sistem 
OS(operating system) Linux 

İşlemci X86 veya X86_64 komut setini destekleyen bir işlemci 

Programlama Dilleri C/C++  ve scripting için sh-make 

Grafik kartı Cuda destekli nvidia gpu 

Temel alınan hd ve sd videolar MPEG-2 720x576  ve  h264 1920x1080i 

Video Decoding Kütüphanesi FFmpeg 

Görüntü İşleme  Kütüphanesi libmagic++ 

Layer ve Gui Kütüphanesi SDL 

Gpu computing Kütüphanesi Cuda 

  

2.3.1. Linux 

 Linux, Unix’e fikirsel ve teknik anlamda atıfta bulunarak geliştirilmiş; açık 

kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz bir işletim sistemi çekirdeğidir. Çekirdeğin kaynak 

kodları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde özgürce dağıtılabilir, değiştirilebilir ve 

kullanılabilir. Linux ismi ilk olarak Linus Torvalds tarafından yazılan ve 5 Ekim 1991 

Linux 0.02 etiketiyle duyurusu yapılan, Linux çekirdeğinden gelmektedir. 

 

 Linux, hemen her bilgisayar platformunda sorunsuzca kullanılabilmektedir. Çok 

geniş bir donanım desteğine sahip olan Linux; netbook, dizüstü bilgisayar, sunucu 

bilgisayarlar, iş istasyonu, akıllı telefon, masaüstü bilgisayarlar gibi hemen her 

platformda tam bir uyum içerisinde çalışabilmektedir. Ağırlıklı olarak sunucu ve iş 

istasyonu platformlarında tercih edilse de taşınabilir ve masaüstü sistemlerde de kullanım 

oranını günden güne arttırmaktadır. Ayrıca Linux sunucu-işletim sistemlerinde ilk sırada 

tercih edilmekte ve dünyanın 10 hızlı süper bilgisayarında da kullanılmaktadır. 

 

 Tabi bu durumda açık kaynak kod yapısının ve özgür yazılım anlayışının etkisi 

büyüktür. Eşdeğeri sistemlere (Microsoft Windows, MacOS) göre çok daha kullanışlı bir 

yapıya sahip olan Linux, özellikle sunucu pazarında kullanım oranı ile rakipleriyle 

arasına ciddi bir mesafe koymuştur. Masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar için ise durum 

biraz farklı olmakla beraber Mint, Ubuntu, openSUSE, Pardus, Mandriva gibi son 
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kullanıcıya hitap eden, pratik değeri yüksek dağıtımlar sayesinde Linux, her geçen gün 

kullanıcı kazanmaktadır. 

 

2.3.2. X86 ve X86_64 

 X86 Intel’in ilk mikroişlemcilerinden olan 8086 ile ilgili yazılımlama kurallarını 

ifade eden bir tanımlamadır. Intel’in önemli özelliklerinden biri olan "geriye dönük 

yazılım uyumluluğu" böyle bir tanımlamanın oluşmasını sağlamış. Şöyle ki; 8086 

mikroişlemcisi olan bir bilgisayar sisteminde hazırladığınız herhangi bir assembly 

yazılımı X86 uyumlu tüm bilgisayarlarda çalışır. 80286, 386, 486 SX veya DX, Pentium, 

Pentium III, AMD nin 286, 386 işlemcilerinde veya Nexgen, Cyrix’in aynı tür 

işlemcilerinde ve diğerlerinde bu yazılım çalışacaktır. Bu demek oluyor ki yukarıda 

saydığımız tüm mikroişlemciler ve uyumlu olan diğerlerinin ortak bir yönü var. Bu ortak 

yönler ortak yazılım kodların olması ve mikroişlemcilerinin temel mimarileri birbirinin 

aynı olmasıdır. 

 

 Yeni bir mikroişlemci üretildiğinde, eski mikroişlemcilere uyumlu olması büyük 

bir avantajdır. Öyle olmasaydı bugün dünyada oranında PC, X86 uyumlu işlemci 

kullanıyor olmazdı. Bu yüzden mikroişlemci pazarının bu büyük dilimini birkaç firma 

paylaşıyor, aslan payını Intel, daha sonra AMD geliyor, Cyrix ve Nexgen gibi diğer 

mikroişlemci üreten şirketlerin isimlerini pek duymuyoruz. 

 

 X86 tabanlı sistemlerin mimarisi birbirine benzer. Bir de X86 tabanlı olmayan 

sistemler vardır. IBM firmasının PowerPC tabanlı işlemcileri, ya da SUN Microsystems 

şirketinin sistemleri X86 tabanlı mikroişlemciler kullanmadıkları için bu tür bilgisayarda 

çalışan yazılımlar X86 tabanlı sistemlerde çalışmazlar. 

 

 Şunu unutmayalım; dünyada yaklaşık oranında X86 uyumlu PC sistemi 

kullanılıyor. Bu yüzden bu X86 assembly dili diğer assembly dillerinden daha geçerli bir 

yazılımlama dilidir. 
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 X86_64 (AMD64, x64) AMD tarafından tasarlanan 64-bit'lik bir işlemci 

mimarisidir. x86-64, x86 mimarisinin bir üst kümesidir; yapısı itibariyle de onu destekler. 

x86-64 komut seti AMD'nin Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Turion 64, ve 

Opteron işlemcilerinde kullanılmaktadır. Daha sonra Intel tarafından Intel 64 (EM64T) 

olarak adlandırılıp işlemcilerinde kullanılmaya başlanmıştır. Intel'in IA-64 olarak da 

bilinen Itanium mimarisiyle uyumsuzdur ve karıştırılmamalıdır. 

  

2.3.3. C/C++ 

 AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis M. Ritchie tarafından 

UNIX İşletim Sistemi' ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir 

programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması 

Brian W. Kernighan ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan "C Programlama Dili" 

kitabından sonra hızlanmıştır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin 

(Microsoft Windows, GNU/Linux, *BSD, Minix) yapımında %95' lere varan oranda 

kullanılmış, halen daha sistem, sürücü yazılımı, işletim sistemi modülleri ve hız gereken 

heryerde kullanılan oldukça yaygın ve sınırları belirsiz oldukça keskin bir dildir. 

Keskinliği, programcıya sonsuz özgürlüğün yanında çok büyük hatalar yapabilme olanağı 

sağlamasıdır. 

 

 Programlamanın gelişim süreciyle beraber programlamanın karmaşıklaşması, 

gereksinimlerin artması ile uygulama programlarında nesne yönelimliliğin ortaya 

çıkmasından sonra C programcıları büyük ölçüde nesne yönelimliliği destekleyen bir alt 

küme C++ diline geçmişlerdir. 

 

 C++ , Bell Labotaruvarlarından Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılından 

itibaren geliştirilmeye başlanmış, C'yi kapsayan ve çok paradigmalı, yaygın olarak 

kullanılan, genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak C With Classes (Sınıflarla C) 

olarak adlandırılmış, 1983 yılında ismi C++ olarak değiştirilmiştir. 

 

Genel olarak her C programı aynı zamanda bir C++ programıdır, ancak her C++ 

programı bir C programı değildir. Bu durumun bazı istisnaları mevcuttur. C++'ı C'den 
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ayıran özellikler C++'ın nesne paradigması kullanılarak programlamaya olanak tanıyan 

özelliklerdir. Sınıflar sayesinde yeni veri türleri yaratılabilir veya var olan türlerden 

yenileri türetilebilir. Ayrıca çok biçimlilik sayesinde bir sınıf tanımıyla yazılmış kod, o 

sınıf türünden türetilmiş yeni sınıflarla da çalışabilir. 

 

2.3.4. Cuda 

 PathScale tabanlı bir C derleyicisi ve C ile yazılmış algoritmaların GPU üzerinde 

çalışmasını sağlayan geliştirme araçları kümesidir. CUDA, nVidia tarafından 

geliştirilmiştir ve çalışması için nVidia GPU ve son sürüm driverlara ihtiyaç vardır. 

CUDA G8X üzeri, GeForce, Quadro ve Tesla'yı içeren her GPU da çalışır. nVidia, ekran 

kartı mimarilerinin ileriye doğru kod uyumluluğu sayesinde, Geforce 8 için geliştirilen 

programların herhangi bir düzeltme yapılmadan gelecek nesil ekran kartlarında 

hızlanmalardan otomatik olarak faydalanacak şekilde kullanılabileceğini belirtiyor. 

CUDA kütüphanesi, geliştiricilerin CUDA özellikli GPU'lar üzerindeki hafızalara ve 

Stream Processorlara hükmedebilmesini sağlar. İlk CUDA Geliştirici seti (SDK) 15 

Şubat 2007 de yayınlandı. 

 

2.3.5. SDL 

 SDL (Simple DirectMedia Layer), ilk olarak 1998 yılında Sam Lantinga 

tarafından C programlama dili ile yazılmış, çapraz platform, özgür ve açık kaynak kodlu 

yazılım çoklu ortam kütüphanesi. Birçok platformda değişikliğe gerek duymadan grafik, 

ses, klavye, fare etkileşimi sunan bir arabirim niteliğindedir. 

 

 Yazılım geliştiriciler SDL kullanarak birçok platform (Linux, Syllable, 

Haiku/BeOS, OpenVMS, Windows, Mac OS X, AmigaOS ve klonu MorphOS) için 

bilgisayar oyunları ve çoklu ortam uygulamaları geliştirebilirler. 

 

 Zaman içerisinde C dilinin dışında C++, Perl, Python ve Pascal gibi birçok 

popüler dil içinde SDL kütüphaneleri geliştirilmiş, yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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2.3.6. Libmagic ve FFmpeg 

 Libmagic c/c++ tabanlı üzerinde görüntü işleme algoritmalarını bulunduran açık 

kodlu bir kütüphanedir. 

 

FFmpeg ise çeşitli video kodeklerini decode etmeye yarayan c tabanlı bir açık kodlu 

kütüphanedir 

 

 Ancak sistem geliştirilirken çapraz platform kütüphanelerin kullanımına özen 

gösterilecek ve mümkün olduğu ölçüde daha fazla platformda çalışması sağlanacaktır. 

2.4. İş Bölümü 

Proje tek kişi olarak yapıldığından böyle bir iş bölümü yapılmamıştır. 

 

2.5. Test Planı 

 Bu bölümde test planımızı ve senaryolarımızı 3 ana başlık altında incelenecektir. 

2.5.1. Decode Modülü Testleri 

 

Video Decode Modülünün Kararlılığı 
Senaryo-Amaç Decoding in Sağlanıp Sağlanmadığı 

Girdiler MPEG-2 720x576 ve  h264 1920x1080i video datası  

Çıktılar RGB ham video frame datası 

Başarılı Frameler elde edilmiştir. 

Başarısız Frameler elde edilememiştir. 
 

 

Renk Kalibrasyonu 
Senaryo-Amaç Diğer 3 kütüphane ile karşılaştırılacak ve renk kalibrasyonu test 

edilecektir. Bu diğer 2 kaynak ise Gstreamer ve vlc'dir. 

Girdiler MPEG-2 720x576 ve  h264 1920x1080i video datası  

Çıktılar RGB ham video frame datası 

Başarılı  Diğer referanslarla olan fark %2 den azdır. 

Başarısız Diğer referanslarla olan fark %2 den fazladır. 
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2.5.2. Oynatıcı Testleri 

Yakalama Modu Açılması 
Senaryo-Amaç Yakalama modunun açılıp açılmadığının test edilmesini içerir. 

Girdiler Kullanıcı oynatıcıda c tuşuna basar.  

Çıktılar Terminal ekranı çıktısı. 

Başarılı Yakalama modu açıldı. 

Başarısız Yakalama modu açılamadı. 

 

 

Yakalama Moduna Kare iletimi 
Senaryo-Amaç 

 

Oynatıcı üzerinden capture modu aktif edildikten sonra 

keypointler için frame seçimi yapılır. 

Girdiler 

 

Kullanıcı video oynarken istediği kareleri seçmek için space 

tuşuna basar.  

Çıktılar Yakalama modundaki kareler ve terminal ekranındaki debug 

bilgisi. 

Başarılı Kareler yakalama uygulamasına iletildi.  

Başarısız Kareler yakalama uygulamasına iletilemedi. 

 

 

Oynatıcının Kare İletiminden Sonra Kapatılması 
Senaryo-Amaç 

 

İlgili 2 kare yakalama uygulamasına iletildikten sonra 

oynatıcının kendini kapatma işlemidir. 

Girdiler 

 

Kullanıcı frameleri seçmek için space tuşuna basar. 

Çıktılar Frameler yakalama modu ekranında görünür. 

Başarılı Giriş ve çıkış frameleri seçildikten sonra uygulama kendini 

otomatik olarak kapatır. 

Başarısız Uygulama kendini kapatamaz. 

 

 

Map Dosyası Okunması 
Senaryo Map dosyasının varlığının kontrolü eğer varsa içindeki 

bilgilerin dakui değişkenine aktarılması. 

Girdiler Map dosyası. 

Çıktılar Terminal ve dakui değişkeni. 

Başarılı Map dosyası yoksa bulunamadığını terminalden gösterir eğer 

varsa bilgileri dakui değişkenine atar. 

Başarısız Aksi herhangi bir durum 
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2.5.3. Yakalama Modülü 

Oynatıcı Modülünden Karelerin Pipe Üzerinden Aktarılması 
Senaryo Kullanıcı yakalama modülünü aktif ettikten sonra space tuşuna 

basar. 

Girdiler 

 

1. Space Tuşu 

2. Aktarılan Kare 

Çıktılar İlgili kare numarası 

Başarılı Yakalama modülü kare numarası ile ilgili kareyi bulup ekrana 

basar. 

Başarısız İlgili kare yakalama modülündeki katmana basılamaz. 

 

 

Keypoint Seçimi 
Senaryo Kullanıcı ara yüzden keypoint olarak atamak istediği alanı 

seçer. 

Girdiler 

 

1. İlgili Frame 

2. Fare sol tuşu 

Çıktılar Seçilen keypoint alanı koordinatı. 

Başarılı Seçilen keypoint alanı beyaz işaretçi ile işaretlendi. 

Başarısız Seçilen keypoint alanı beyaz işaretçi ile işaretlenemedi. 

 

 

Keypoint Onayı 
Senaryo 

 

Kullanıcı keypoint olarak atamak istediği bölgeyi seçer ve 

nümerik tuştan enter'a basar. 

Girdiler 

 

1. Keypoint alanının başlangıç ve bitiş koordinatları 

2. Enter tuşu 

Çıktılar Seçilen keypoint alanı. 

Başarılı Seçilen keypoint alanı çerçeve içine alınarak ilgili frame'in 

altına basılır. 

Başarısız Keypoint basılamaz. 

 

 

Analiz Fonksiyonu 
Senaryo 

 

Kullanıcı giriş ve çıkış framelerinde ilgili keypointleri seçtikten 

sonra analiz için a tuşuna basar uygulama tüm videoyu baştan 

tarayarak ilgili keypointleri arar eğer bulunursa bu framelerin 

numaralarını map dosyasına aktarır. 

Girdiler 

 

1. Keypoint alanları 

2. A tuşu 

Çıktılar Map dosyası 

Başarılı Eğer keypoint bulunursa map dosyasına iletir. 

Başarısız Videoda keypoint olduğu halde bu frame'in numarasının 

iletilememesi. 
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Birinci Frame Yüzde Kısmı 
Senaryo 

 

Kullanıcı oynatıcıda capture modunu aktif ettikten sonra space 

tuşuna basar. 

Girdiler 

 

1. Frame numarası 

2. Space tuşu 

Çıktılar Yakalama modundaki ilgili yüzde katmanı. 

Başarılı Frame'i arama durumunda yüzdeyi ekrana bastı. 

Başarısız Frame'i arama durumunda yüzdeyi ekrana basamadı. 

 

 

İkinci Frame Yüzde Kısmı 
Senaryo 

 

Kullanıcı ilk frame'i seçtikten sonra ikici frame için tekrar space 

tuşuna basar. 

Girdiler 

 

3. Frame numarası 

1. Space tuşu 

Çıktılar Yakalama modundaki ilgili yüzde katmanı. 

Başarılı Frame'i arama durumunda yüzdeyi ekrana bastı. 

Başarısız Frame'i arama durumunda yüzdeyi ekrana basamadı. 

 

 

Analiz Frame Yüzde Kısmı 
Senaryo Kullanıcı keypointleri onayladıktan sonra A tuşuna basar. 

Girdiler 

 

1. Uygulamanın hangi frame üzerinde çalıştığını belirten 

değişken(kare) 

2. Toplam süreyi saklayan değişken 

Çıktılar Yakalama modundaki ilgili yüzde katmanı. 

Başarılı Keypointleri arama sırasında işlemin yüzdesel olarak oranını 

ekrana bastı. 

Başarısız Keypointleri arama sırasında işlemin yüzdesel olarak oranını 

ekrana basamadı. 
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3. GENEL 

3.1. Yol Haritası  

 Yol haritası iş planlaması olarak kabul edilmektir. 

 Proje tanımlanan sınırlar içinde yapılabilir gözükmektedir.Ancak tüm sistem logo 

ve sahne değişimine bağlı olduğundan tanımlanamayan veya anormal durumlarda sistem 

doğru olarak çalışmama riskini her zaman taşımaktadır.Ancak belirtilen sınırlar içerisinde 

çalışma ihtimali yüksek görülmektedir 

3.2. ÖNERİLER 

 Keypoint sisteminin aynı çözünürlük üzerinde çalışırken oldukça iyi çalıştığı 

gözlenmiştir ancak sorun aynı keypointlerin ekrandaki yerinin değişmesi durumunda 

veya çözünürlüğünün değişmesi durumunda bu sistem devre dışı kalmaktadır.Bu 

aşamadan sonra projeye ilerde eklenebilecek en iyi özellik bir feature(surf gibi) ile bir 

detektör(flann gibi) eklenmesidir.Bu işlemler için en iyi kaynak şu an OpenCv olarak 

görülmektedir. 

  

 Bunların dışında görsellik olarak Qt,Gtk vb kütüphaneler kullanılarak sdl daha 

kullanıcı dostu hale getirilebilir. 
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4. Uygulamaya Bakış (Kullanım Kılavuzu) 

4.1. Oynatma Modu 

 Kullanıcının medya dosyasını çift tıklaması ile oynatıcı sistem tarafından 

otomatik olarak açılır. 

 
Oynatıcı Modu 

 

 Kullanıcı daha sonra yakalama modunu aktif etmek için c tuşuna basar. 

4.2. Yakalama Modu 

  Kullanıcı burada seçtiği frameler üzerinden keypointleri seçer.Oynatıcı 

modülde c tuşuna basıldığında aşağıdaki yakalama ekranı açılır. 
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Yakalama Modülü 

 

 Burada ilk 2 hücre reklam giriş ve çıkışlarını belirtecek frameler içindir.Kullanıcı 

reklamın keypointini içeren kareyi oynatıcıda göründüğünde space tuşuna basarak ilk 

frame'i modüle aktarır.Aktarılan frame medya dosyası içerisinde aranırken ekrana sürecin 

yüzdesi gösterilmektedir. 

 

 
İlk Kare Aranıyor 
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 İlk kare bulununca ekranda kendisine ayrılan bölgede gösterilmektedir.Daha sonra 

çıkış için keypointleri içeren frame gelince kullanıcı yeniden space tuşuna basar böylece 

uygulama ikinci kareyi de medya dosyası içerisinde aramaya başlar. 

 

 
Birinci Karenin Gösterilmesi ve İkinci Karenin Aranması 

 

 İkinci framede bulununca ekranda gösterilir ayrıca keypoint seçim modunda aktif 

hale gelmektedir. 

 
Bulunan İki Karenin Ekranda Gösterilmesi 
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 Bu aşamada keypoint işaretleme aşaması aktif  hale gelmiştir.Kullanıcı fareyi 

kullanarak keypoint olarak seçeceği bölgeyi ilk kareden başlayarak işaretler. 

 

 
İlk Resimde Keypointlerin Seçimi 

 

 Keypointleri içeren bölge seçildikten sonra nümerik tuşlar arasında bulunan enter 

ile seçilen bölge onaylanır.Onaylandıktan sonra uygulama o alanı bir çerçeve içine alarak 

ilk karenin altında gösterir. 

 
Seçilen Alanın Onaylandıktan Sonra Gösterilmesi 
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 Aynı işlemler ikinci kare içinde uygulanır. 

  

 
İkinci Kareninde Seçilen Alanı Onaylandıktan Sonra 

 

 Keypointlerin alanı seçildikten sonra artık kullanıcı  A tuşuna basarak analiz 

işlemlerini başlatır.Analizin durumu ekranda yüzde olarak belirtilir. 

 

 
Medya Dosyası Analiz Edilirken 
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 İşlem %100 olduktan sonra kullanıcı yakalama modunu kapatabilir.Daha sonra 

yeniden aynı medya dosyasını izlemek istediğinde seçilen keypointlerin olduğu 

ekranların arasındaki bölümü  oynatıcı modül otomatik olarak atlatacaktır. 
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