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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

HALIC; veri iletişiminde kullanılmak üzere görseller için geliştirilmiş yeni, özgün ve 

kayıpsız şekilde çalışabilen bir teknolojidir (CODEC). Temel çalışma prensibi özgün olarak 

tasarlanmış bir çeşit “Hızlı Makine Öğrenmesi” tekniğine dayanmaktadır. 

Projemizdeki amacımız sadece yazılım ve donanım araçlarının marifetleri doğrultusunda 

belli bir amaca yönelik bir yazılım (mobil, web veya masaüstü) hazırlamak veya belli bir 

donanımla iletişime geçerek veri alışverişi yapabilen uygulamalar geliştirmek değildir. Asıl 

amacımız; bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak algoritma bazında özgün çalışmalar 

yapmak ve dünyada bu alandaki yapılmış diğer güçlü çalışmalarla rekabet edebilecek bir ürün 

ortaya çıkarabilmektir. Ayrıca; dünya çapındaki rakipleri ile veri sıkıştırma oranı ve işlem hızı 

açısından mukayeseler yapmak ve elde edilen sonuçların geçerliliğini kanıtlamaya çalışmaktır. 

TIFF (1994) ve PNG (1996) piyasadaki en çok tercih edilen kayıpsız görüntü formatlarıdır. 

Ancak hem çalışma hızları hem de dosya büyüklükleri olarak artık epeyce geride kalmışlardır 

ve yerlerine farklı alternatif arayışları sürmektedir. Kayıpsız olarak da görev yapabilen bazı 

ciddi alternatifler arasında; JPEG2000(JPEG Group-2000), JPEG XR(Microsoft-2009), JPEG 

LS (Hewlett Packard-2000) ve WEBP(Google-2010) yer almaktadır. 0.4 versiyonu ile HALIC, 

bahsi geçen çalışmalara ve daha birçoğuna göre hem çalışma hızı hem de sıkıştırma oranı 

açısından üstünlük sağlayabilmektedir. Daha verimli olan 0.5 versiyonunun geliştirilmesine ise 

devam edilmektedir. 

Projemizde yazılım dili olarak C/C++ tercih edilmiştir ve uygulama Cross-Platform 

(Linux, MacOS, Windows…) çalışabilmektedir. 24 bit RGB “.ppm” veya “.pnm” gibi 

sıkıştırılmamış dosya türleri üzerinden işlem yapılmaktadır. Ayrıca “Console” türü bir 

çalışmanın yanı sıra, uygulamanın daha kullanıcı dostu olabilmesi açısından görsel bir ortam 

sağlayabilmek adına gerekli GUI kütüphanesi olarak QT Framework (qt.io) tercih edilmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

İnsanlar iletişim çağında, geçmişteki herhangi bir zamandan daha hızlı bir şekilde veri 

oluşturuyor, paylaşıyor ve depoluyorlar. Söz konusu verilerin depolanması ve hızlı bir şekilde 

iletilmesi olduğunda elbette gündeme veri sıkıştırma [1,4,5] gelmektedir. 
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Görsel (fotoğraf/resim) veriler, metinsel verilere göre yüzlerce hatta binlerce kat daha fazla 

yer kaplayabilmektedirler. Ayrıca; en ufak detayların dahi önemli olduğu profesyonellik 

gerektiren uygulamalarda ve diğer birçok alanda görsel verilerin kayıplı olması kabul edilemez 

bir durumdur. Bu yüzden kayıpsız sıkıştırma teknikleri [2,6,7] çok büyük önem arz etmektedir. 

Bu türden uygulamalarda sıkıştırma oranı kadar işlem hızı da çok önemlidir. Aksi takdirde 

sıkıştırma oranından biraz kazanabilmek adına çok fazla enerji harcanmış olur. "Deep 

Learning" tabanlı çözümler [32,33,36,37] yüksek işlem hızı gerektirdiklerinden ve belli bir 

derinlikten sonra "öngörülemezlik" problemleri oluşturabildiklerinden dolayı bu tür 

uygulamalarda pratiklik ve kullanılabilirlik açısından genelde tercih edilmezler. HALIC, bahsi 

geçen bu problemlere güçlü bir alternatif olarak geliştirilmektedir. 

 

3. Çözüm  

Projemizde özgün olarak geliştirmiş olduğumuz bir çeşit "Hızlı Makine Öğrenmesi" 

tekniği [26,29,30] ile görsel verilerin sıkıştırılması aşamasında gerekli olan piksel değerlerinin 

daha doğru şekillerde tahmin edilebilmeleri sağlanmaktadır. Bu türden uygulamalarda ideal 

durumda; sıkıştırma hızı, açma hızı, sıkıştırma oranı ve bellek kullanımı da oldukça makul 

olmalıdır. Zamanla algoritmalar ya daha iyi sıkıştırma (fazla enerji ve yüksek işlem süresi) ya 

da daha hızlı sıkıştırma (az enerji ve düşük sıkıştırma oranı) sunmuşlardır. Ancak nadiren her 

ikisi birden sunulabilmiştir. HALIC ile bu konuda oldukça etkin bir çözüm sunulabilmektedir. 

 

4. Yöntem 

4.1. Kayıpsız (Lossless) ve Kayıplı (Lossy) Sıkıştırma 

Sıkıştırma algoritmaları orjinal veriye geri dönülüp dönülememesine göre ikiye ayrılırlar. 

Kayıpsız sıkıştırma (Lossless compression) [8,9,1012,13,15]; elimizdeki veriyi belirli 

sıkıştırma algoritmaları kullanarak herhangi bir kalite veya veri kaybı olmadan özgün veriyi 

tekrar elde edebilecek şekilde sıkıştırmaktır. Örneğin metin ve doküman gibi verilerde 

kesinlikle kayıpsız sıkıştırma kullanılmalıdır. 

Kayıplı sıkıştırma (Lossy compression) [11,14,20] sınıfındaki sıkıştırmalarda ise veriyi 

sıkıştırıp tekrar açtığımızda orijinal verinin bir kısmını kaybederiz. Sıkıştırma oranına göre veri 

kayıpları daha az veya daha çok anlaşılabilirler (Şekil 1). Buna resim, müzik veya video 

verilerini örnek verebiliriz. Kayıpsız sıkıştırmaya nazaran daha fazla sıkıştırma oranları elde 

edilir. Ayrıca sıkıştırma aşamalarında daha rahat hareket edilebilir ve kayıpların fazla fark 

edilmemesi için çeşitli hileler de kullanılabilir. 

Şekil 1 
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4.2. Veri Sıkıştırma Süreci 

Çeşitli veri türlerine göre (ses, video, görsel …) farklı tahmin algoritmaları bulunmaktadır. 

Her biri kendi veri türüne özgü hareket ederek sonuca ulaşmayı hedefler. Çünkü her verinin 

fiziki olarak tutulma şekli (dosya yapısı) aynı değildir. Geliştirdiğimiz tahmin algoritmamız 

tüm RGB (raw, ppm, bmp …) görsel verileriyle (image) uyumlu olarak çalışabilecek yapıdadır.  

Bir görüntü genel anlamda 2D boyutlu bir byte dizisi olarak ele alınabilir. 8 bit gri-

tonlamalı görüntülerde sadece tek kanal (tek 2D dizi) bulunurken renkli görüntülerde daha fazla 

kanal bulunur. Renkli görüntüler renk kanallarına (R, G, B, A …) ayrılıp sonraki bahsi geçen 

süreçler her renk kanalına ayrı ayrı uygulanarak sonuca ulaşılmaktadır. 

 

4.3. Tahmin (Öngörü) Mekanizması  

Projemizde; üzerinde durduğumuz tahminsel (Predictive) yöntemlerin [8,11,12,17,21] bir 

ön işlem olarak kullanılarak verimizdeki gereksiz fazlalıkların atılması hedeflenmiştir. Veriler 

belli bir sırada okunurken önceki veriler ışığında her seferinde bir sonrakini başarılı bir şekilde 

tahmin edebiliyorsak, gerçek değeri ile tahmin ettiğimiz değeri arasındaki farkı (gerçek değere 

göre muhtemelen daha ufak) bilmek ve kullanmak yeterli olacaktır.  

Böylece veriler sıkıştırma aşamasında daha ufak tamsayılar ile temsil edilebileceklerdir. 

Teknik olarak ele aldığımızda; değeri tahmin edilecek piksele ait gerçek değerimiz «X» ise 

tahmin edilen değere «P» (Prediction) diyebiliriz. Kodlanacak artık (Residual) değere ise «E» 

(Error) diyebiliriz. Sonuç olarak «E = X – P» dir. 

Şekil 2 de temsili olarak bir görselin ufak bir bölümündeki 

piksellerin herhangi bir renk kanalına (R, G, B…) ait değerlerini 

byte (0-255) olarak göstermektedir. Kırmızı renkli P (Prediction) 

tahmin edilecek değeri, mavi renkler yakın komşu pikselleri, 

sarılar uzak komşu piksellerden bir bölümünü ve diğer * işaretli 

kısımlar ise sonraki pikselleri temsil etmektedirler. 

 

Tahmin işlemleri; A, B, C ve D piksellerinin yüksek artış, yüksek azalış, düşük artış ve 

düşük azalış durumlarına göre tamamen adaptif bir şekilde yapılırlar (Şekil 3). Burada hızlı bir 

şekilde çalışabilen özel olarak geliştirmiş olduğumuz bir sinir ağı yapısı devreye girmektedir. 

Yapılmış olan hatalara özel sinir ağı kendini sürekli olarak eğitmekte ve ileriye dönük olarak 

daha doğru tahminler yapabilme becerisine sahip olmaktadır. Burada “denetimsiz” şekilde 

çalışabilen bir makine öğrenmesinden söz etmekteyiz. Gerekli eğitim işlemleri(training) 

duruma göre anlık olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Şekil 2 
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Şekil 3 

 
 

Tahmin işleminde bir sonraki pikselin 

değerinin ne olacağı kesin olarak 

bilinemez. Ancak çok isabetli tahminler 

yapılabilir ve gerçek değerler 

tutturulabilir. Bir pikselin yaklaşık 

değerini tahmin edebilmek için tarama 

esnasında değeri bilinen (önceki) pikseller 

kullanılır. Hesaplamada kullanılacak 

komşu piksellerin en değerlileri tahmini 

yapılacak piksele en yakın olanlarıdır. 

Tahmin işleminde uzak komşular 

çoğu durumda yanıltıcı olabilmektedirler. 

O yüzden olabildiğince yakın komşular 

üzerinden ilerlenmiştir. Şekil 4a bize sade 

geçişli ve tahmin işlemlerinin kolay 

olduğu bir piksel bloğunu, Şekil 4b ise daha karmaşık ve tahmin işlemlerinin daha zor 

olabileceği bir bloku göstermektedir. Altlarında ise bir kanala ait (R, G, B) byte değerleri 

verilmiştir. 

 

4.4. Piksel Tarama Şekilleri  

Tahmin yapmak için piksellerin 

belli bir sıra ile taranması (scanning) 

gerekmektedir (Şekil 5). Bir görüntüdeki 

renk veya ton geçişleri çoğu durumda 

yumuşaktır. Görüntü çeşitli boyutlarda 

bloklar şeklinde ele alındığında her blok 

içerisindeki pikseller az çok yakın 

değerler içereceklerdir. Ancak yine de 

tam bir uyum beklenemez [22].  

Şekil 4a        Şekil 4b 

Şekil 5 
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Bu yüzden piksellerin okunma şekli önemlidir. Amacımız bir bölgedeki birbirine yakın 

tondaki pikselleri peş peşine yakalayabilmek ve tahminlerimizi bu yönde güçlendirmektir. 

Görüntünün durumuna göre her birinin en iyi sonucu verebilme olasılığı elbette vardır. 

Ancak genel olarak çoğu durumda daha iyi olabilecek bir tarama şeklini seçmemiz 

gerekmektedir. Deneylerimiz sonucunda; Hilbert ve Raster(row order) tarama şekillerinin 

ortalama olarak ele alındığında diğer tarama şekillerine göre kısmen daha uygun oldukları 

gözlemlendiğinden projemizde bu şekilde ilerlenmiştir. 

 

4.5. Renk Uzayları (Color Spaces) 

Geliştirilmiş birçok farklı renk uzayı çeşidi bulunmaktadır [16,23]. (RGB, YUV, HSV…) 

Ancak tahmin işlemi için verimli ve kayıpsız şekilde geri dönüştürülebilen çeşitleri bizim için 

uygundur. Normalde görseller RGB renk uzayında saklanırlar. Renk kanalları arasında belirgin 

bir ilişki olması durumunda bu korelasyondan faydalanmak bize avantaj sağlayacaktır. Ancak 

renk dönüşümlerini uygularken oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Korelasyonun az 

olduğu durumlarda veriler sadeleşmek yerine daha da karmaşık hallere bürünebilirler. 

Bahsedilen duruma uygun olarak geliştirilmiş kayıpsız geri dönüştürülebilen (RCT - 

Reversible Converting Transform) renk uzaylarından örnek olarak ikisi YCuCv renk uzayı ve 

YCoCg renk uzaylarıdır(Tablo 1). Projemizde görseller üzerinde çeşitli renk uzayları ile testler 

yapılmış olup özel bir adaptive renk uzayı seçim işlemi de uygulanmaktadır. 

Tablo 1 

YCuCv 

Y(0, 255),  Cu(-255, 255),  Cv(-255, 255) 

YCoCg 

Y(0, 255),  Co(-255, 255),  Cg(-255, 255) 

 Y[i][j] = ( R + 2*G + B ) >> 2; 

 Cu[i][j] = R - G; 

 Cv[i][j] = B - G; 

 Co[i][j] = R - B; 

 temp = B + (Co[i][j] >> 1); 

 Cg[i][j] = G - temp; // Cg 

 Y[i][j] = temp + (Cg[i][j] >> 1); 

 

4.6. Gerçek / Hata Değerleri              Şekil 6 

Şekil 6’nın sağ tarafında bir 

görsele ait piksel değerlerinin RGB 

kanallarındaki dağılımını(histogram) 

görmekteyiz. Sol üstte örnek olarak; 

kırmızı renk kanalına ait “Tahmin 

işlemi öncesi” piksel değerlerinin 

toplam sayıları görülmektedir. Sol 

altta ise; “tahmin işlemi sonrası” elde 

edilen hata değerlerinin toplam 

sayılarını görmekteyiz. Gördüğü 

üzere belli değerlerdeki (ufak 

değerler) toplam sayı daha fazla 

olduğundan daha düşük bir entropi’ 

den bahsedebiliriz. Bundan dolayı 

görsel sıkıştırmaya artık daha 

uygundur. 
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4.7. İçerik Modelleme (Context Modeling) 

Bağlamlar [9,1012], her piksel için tahmin yapılırken ilgili pikselin komşularına dikkat 

edilerek oluşturulurlar. Sonrasında, oluşturulan bağlamlar için hata oranları oluşturulur. Bunlar 

hata düzeltme aşaması için gereken değerlerdir (Tablo 2). Sonrasında hatalar tekrar 

haritalanırlar (Remapping). HALIC de 4096 tane özel bağlam oluşturulabilir. Daha fazla 

bağlam kullanımı, duruma göre kısmen iyi sonuçlar vermesine rağmen aynı zamanda 

performans ve bellek kaybı da demektir (Şekil 7). 

Tablo 2 

X = Gerçek Değer P = Tahmin Edilen Değer  E = Hata Değeri E = X – P 

N = Context No Qn = Quantizer S = İşaret Cn = Düzeltme Miktarı 

P’ = P + C E’ = X – P’ 

 

Şekil 7 

 
 

4.8. Sıkıştırma (Entropi Kodlama) [18,19,20,24,28,31] 

Sonuç olarak elde edilen yeni verilerin(hataların) bir şekilde temsil edilmeleri 

(sıkıştırılmaları) gerekmektedir. Tahmin aşamasından sonra birçok yöntemle (sözlük tabanlı, 

bağlam tabanlı, entropi tabanlı veya universal) sonuca ulaşılabilir.  

Projemizde Universal şekilde çalışabilen, Golomb-Rice (Şekil 8) entropi kodlama 

yönteminin farklı bir adaptif türevi geliştirilmiş olup oldukça yüksek hız ve performans elde 

edilmiştir. Rapordaki sayfa kısıtlaması sebebiyle bu konu burada anlatılamayacak kadar uzun 

olduğu için detaylara girilememiştir. 

Şekil 8 
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4.9. Elde Edilen Sonuçlar 

İşlemler çok sayıda ve farklı kategorilerdeki görseller üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Geçerlilik açısından burada standart olarak kabul edilen görsel test setlerine ait sonuçlar 

paylaşılmıştır. Bunlardan ilki standart 24 görsellik Kodak seti (Kodak Lossless True Color 

Image Suite) (Şekil 9), diğeri ise 100 görselden oluşan GDCC 2020(Global Data Compression 

Competition) Test 2 görsel setidir (Şekil 10). 

 

KODAK: http://r0k.us/graphics/kodak/ 

GDCC: https://drive.google.com/file/d/1gk-ADmmnMXNUKKERlD7Nogw8QhEbXz58 

 

Dönüşüm/sıkıştırma işlemleri için XnView(xnview.com) ve IrfanView(irfanview.com) 

gerekli 64 bit plugin’ leri ile kullanılmıştır. Ayrıca testlerde genel amaçlı sıkıştırma 

uygulamaları (rar, zip, 7z…) görseller üzerinde gerekli performansı gösteremediklerinden 

dolayı listeye alınmamışlardır. Halic ile mukayesesi yapılan görüntü formatları Jpeg2000, Png, 

JpegLS(Hp), JpegXR(Microsoft) ve WebP(Google) dir. Tümünün en son güncel versiyonları 

kullanılmış olup, kayıpsız modlarındaki sıkıştırma seviyeleri en üst düzeye ayarlanmıştır. Halic 

için gerekli encoder ve decoder ise açıklamaları ile birlikte aşağıdaki linkte mevcuttur. 

 

HALIC: https://drive.google.com/file/d/1eZdrmU4dae4QxJHY0_8dsIIJ5ZmNqvMR 

 

Kodak görsel seti için sonuçlar byte türünden Tablo 3 de görülmektedir. 

 

Tablo 3 

 
 

 

http://r0k.us/graphics/kodak/
https://drive.google.com/file/d/1gk-ADmmnMXNUKKERlD7Nogw8QhEbXz58
https://drive.google.com/file/d/1eZdrmU4dae4QxJHY0_8dsIIJ5ZmNqvMR
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Şekil 9 - Kodak Görsel Seti 

 
 

Şekil 10 da yer alan GDCC Test 2 görsel seti için toplam 1 gb lik (1.000.452.004 byte) 

veriye göre sonuçlar Grafik 1 dedir. 

 

Şekil 10 – GDCC 2020 Test 2 Görsel Seti 
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Grafik 1 

 
 

Son olarak kendi test setimizde bulunan ve Şekil 11 de görülen MRI görselleriyle elde 

ettiğimiz sonuçlar ise Kbyte türünden Tablo 4' tedir. 

 

Tablo 4 

 
 

Şekil 11 – MRI Görselleri 

 
Görseller üzerinde çalışan ve standart olarak bilinen resim formatları, profesyonel 

sıkıştırma yazılımları ve geliştirmiş olduğumuz ürün ile yaptığımız çalışmalar, deneyler ve 

aldığımız sonuçlar neticesinde, hız/sıkıştırma oranı açısından bakıldığında çalışmanın 

beklentilerin üzerinde bir düzeyde başarıya ulaşmış olduğunu ve gerçekten iyi bir alternatif 

olabileceğini söyleyebiliriz. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

HALIC; hızlı veri iletimi için halihazırda mevcut olan herhangi bir telemetri veya radyo 

frekans teknolojisi üzerinden, gömülü sistemlerde, masaüstü, web veya mobil uygulamalarda 

rahatlıkla kullanılabilir. 

Projemizde izlenen genel çalışma sürecindeki her bir aşama verim ve performans açısından 

oldukça önemlidir. Her biri için ayrı, yeni ve özgün çalışmalar yürütülmektedir (Şekil 12). 

Özellikle genel süreçteki “Tahmin”, “Hata Düzeltme” ve “Entropi Kodlama” aşamalarında 

özgün olarak geliştirilen teknikler daha belirgin olarak kullanılmıştır. 

Şekil 12 

 
 

HALIC’ in geliştirilmesine kanal başına 8 bit dışında, 16 bit ve 32 bit derinliklerindeki 

multispectral görseller ve telemetri verilerini de kapsayacak şekilde devam edilmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Resimlerin günlük hayatımızdaki rolleri göz önüne alındığında oldukça yüksek bir 

kullanım ve uygulama alanları olduğu görülmektedir. Hem profesyonel hem de amatör olarak 

görsellerin daha az yer kaplayacak şekilde, yüksek hızlarda ve az enerji harcayarak muhafaza 

edilmeleri önemlidir. 

Geliştirilen yeni format, yaygın bir görüntü formatı olarak kullanılabilmesinin yanı sıra, 

kameralar, cep telefonları, televizyonlar vb. gibi birçok cihaza gömülü olarak rahatlıkla entegre 

edilebilir (encoder, decoder, viewer). Ayrıca tüm telemetri sistemlerince de kullanılabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 5’ deki 1 ve 2 değerleri proje sürecindeki ilgili yılın birinci ve ikinci 6 aylık kısmını 

temsil etmektedir. 

 

Projemiz bilimsel çalışma/araştırma tekniklerine uygun şekilde geliştirilmektedir ve bu 

süreçte tamamen ücretsiz ve açık kaynak yazılımlar kullanılmaktadır. Bu açıdan ele alındığında 

maliyet olarak; verilen emek, harcanan zaman, kullanılan yardımcı yazılımlar ve kişisel 

İşin Tanımı 
2016 

2 

2017 

1 

2017 

2 

2018 

1 

2018 

2 

2019 

1 

2019 

2 

2020 

1 

2020 

2 

2021 

1 

Literatür Taraması X X X X X X X X X X 

Veri Toplama  X X   X X   X  

Analiz ve Sentez   X X   X X  X 

Algoritmik Süreç X X  X X  X X X X 

Yazılımsal Süreç   X X X X X X X X 

Testler    X X X  X X X 

Tablo 5 - Proje Zaman Çizelgesi 
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bilgisayarlar düşünülebilir. Ancak bunlardan bazılarının net bir şekilde belirlenmesi gerçekten 

zordur. Projemizdeki görevleri yerine getirebilmek adına özetle Tablo 6’ daki belli başlı 

donanımlar ve yazılımlar kullanılmıştır. 

 

 

Geliştirilen projenin rakiplerine bakıldığında (JPEG Group, WebP Team vb.), hem ekip 

olarak hem de maliyet olarak mukayese yapmak yine doğru olmayacaktır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Görseller günümüzde herkese hitap etmektedir. Gündelik hayatta görsellerin kayıplı, az 

kayıplı veya kayıpsız olmaları kullanım alanlarına göre değişkenlik göstermektedir. 

Projemiz özellikle görsellerin kayıpsız olarak muhafaza edilmelerine(sıkıştırılmalarına) 

yönelik olduğundan; “Haritacılık”, “Tıbbi Görüntüleme”, “Telemetri Uygulamaları”, 

“Profesyonel Fotoğrafçılık”, “Astronomi”, “Arşivleme” ve “2D/3D Grafik Tasarım” gibi 

alanlarda faaliyet gösterenler hedef kitlede öncelikle yer almaktadırlar. 

Elbette projemizde görsellerin “az kayıplı” ve “kayıplı” şekilde işlem yapabilen sürümleri 

de geliştirilmeye müsaittir ve yapısal anlamda herhangi bir kısıtlama da bulunmamaktadır. 

 

9. Riskler 

Geliştirilen yeni formattaki işlem süreçlerinde (sıkıştırma, açma, bellek yönetimi, hız vb.) 

teknik açılardan herhangi bir teknik risk bulunmamaktadır. 

Projedeki oluşabilecek en büyük risk; piyasada daha iyi alternatif ürünlerin geliştirilmesi 

olabilir. Ki bu durum mevcut olan her türden ürün için de geçerlidir ve kestirilemez. Böyle bir 

durumla karşılaşmamak adına projemiz her zaman gelişim ve iyileştirme aşamasındadır. 
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Maliyet Tanımı Birim Fiyat Süre / Adet Toplam 

PC (Masaüstü & Dizüstü) 15.000 1 15.000 TL 

Geliştirici / Yazılımcı Maliyeti ? 60 ay ? 

IDE (Qt Creator & CodeBlocks) 0 1 0 

Free Hex Editor Neo & WinMerge 0 1 0 

Converter / Viewer (Xnview & IrfanView) 0 1 0 

Image Editor (Gimp & Krita) 0 1 0 

Office (LibreOffice) 0 1 0 

   15.000 TL 

Tablo 6 - Proje Maliyet Çizelgesi 
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11. Ekler ve Görseller 

 

Halic Converter - Çoklu Format Destekli Görsel Önizleme Ekranı 

 
 

Halic Converter - Çoklu Format Destekli Toplu Dönüşüm Ekranı 

 
 

 

 


