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nsano lu, ma ara duvarlar na hayvan figürleri çizerek ba lad  veri i leme sürecine art k insan gözüyle 

görülemeyecek küçüklükteki “chip”lerle devam etmektedir. Bu geli im yakla k 4000 y l gibi uzun bir süreye 
yay lmas na kar n gerçek geli im son 50 y l içinde ya anm t r. Günümüzde hayat m z n her alan na girmi  ve 
hayat m z n bir rutini haline dönü mü  olan bu teknolojiyi insan o lunun önceden tahmin etmesi bile olanaks zd . 
Örne in; bilgisayar sektörünün önemli firmalar ndan IBM’in bir yöneticisi, “Bilgisayar ne kadar küçülürse 
küçülsün bir odadan daha küçük olamaz” demi tir. Sektörün önde gelen isimlerinden birinin böyle büyük bir 
yan lg  içinde olmas , bilgisayar teknolojisinin ne kadar h zl  geli ti ini çok güzel aç klamaktad r. Bu geli im 
sürecinde art k kendi zekas yla yetinmeyen insano lu makinelere de zeka verme u ra  içindedir; art k amaç  daha 
zeki, insan davran lar n  örnekleyebilen ve karar verebilen makineler üretmektir. Bu noktada kar m za “Yapay 
Zeka” kavram  ç kmaktad r. 

Günümüzde insanl n en büyük hayallerinden biri haline gelen, üzerine filmler çekilen, kitaplar yaz lan 
yapay zeka konusunu iyi anlayabilmek için felsefeden bilgisayar bilimine, elektrik-elektronikten biyoloji ve 
psikolojiye kadar çok geni  bir alanda çal ma yapmak gerekir. Turing makineleriyle temeli at lan yapay zeka 
üzerinde en fazla ara t rma yap lan konu “yapay sinir a lar ”d r. Yapay sinir a lar , temelde tamamen insan beyni 
örneklenerek geli tirilmi  bir teknolojidir. Bilindi i gibi; ö renme, hat rlama, dü ünme gibi tüm insan 
davran lar n n temelinde sinir hücreleri bulunmaktad r. nsan beyninde tahminen 1011 adet sinir hücresi oldu u 
dü ünülmektedir ve bu sinir hücreleri aras nda sonsuz diyebilece imiz say da sinaptik birle me denilen sinirler 
aras  ba  vard r. Bu say daki bir birle imi gerçekle tirebilecek bir bilgisayar sisteminin dünya büyüklü ünde 
olmas  gerekti i söylenmektedir; ancak 50 y l sonra bunun büyük bir yan lg  olmayaca n  bu günden kimse 
söyleyemez. nsan beyninin bu karma kl  göz önüne al nd nda, günümüz teknolojisinin 1.5 kg.l k insan 
beynine oranla henüz çok geride oldu unu söylemek yanl  olmaz.  
 

Yapay sinir a lar  temelde a a daki özelliklere sahiptir: 
 

YSA’ n n hesaplama ve bilgi i leme  gücünü, paralel da lm  yap s ndan, ö renebilme ve genelleme 
yetene inden ald  söylenebilir. Genelleme, e itim ya da ö renme sürecinde kar la lmayan giri ler için de YSA’ 
n n uygun tepkileri üretmesi olarak tan mlan r. Bu üstün özellikleri, YSA’ n n karma k problemleri çözebilme 
yetene ini gösterir. Günümüzde birçok bilim alan nda  YSA,  a a daki özellikleri nedeniyle etkin olmu  ve 
uygulama yeri bulmu tur.  
 
Do rusal Olmama 

YSA’ n n temel i lem eleman  olan hücre, do rusal de ildir. Dolay s yla hücrelerin birle mesinden 
meydana gelen YSA da do rusal de ildir ve bu özellik bütün a a yay lm  durumdad r. Bu özelli i ile YSA, 
do rusal olmayan karma k problemlerin çözümünde en önemli araç olmu tur.  
 
Ö renme 

YSA’ n n arzu edilen davran  gösterebilmesi için amaca uygun olarak ayarlanmas  gerekir. Bu, hücreler 
aras nda do ru ba lant lar n yap lmas   ve ba lant lar n uygun a rl klara sahip olmas  gerekti ini ifade eder. YSA’ 
n n karma k yap s  nedeniyle ba lant lar ve a rl klar önceden ayarl  olarak verilemez ya da tasarlanamaz. Bu 
nedenle YSA, istenen davran  gösterecek ekilde ilgilendi i problemden ald  e itim örneklerini kullanarak 
problemi ö renmelidir.  
 
Genelleme  

YSA, ilgilendi i problemi ö rendikten sonra e itim s ras nda kar la mad  test örnekleri için de arzu 
edilen tepkiyi üretebilir. Örne in, karakter tan ma amac yla e itilmi  bir YSA, bozuk karakter giri lerinde de do ru 
karakterleri verebilir ya da bir sistemin e itilmi  YSA modeli, e itim sürecinde verilmeyen giri  sinyalleri için de 
sistemle ayn  davran  gösterebilir.  
 
Uyarlanabilirlik  

YSA, ilgilendi i problemdeki de i ikliklere göre a rl klar n  ayarlar. Yani, belirli bir problemi çözmek 
amac yla e itilen YSA, problemdeki de i imlere göre tekrar e itilebilir ve de i imler devaml  ise gerçek zamanda 
da e itime devam edilebilir. Bu özelli i ile YSA, uyarlamal  örnek tan ma, sinyal i leme, sistem tan lama ve 
denetim gibi alanlarda etkin olarak kullan l r.  
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Hata Tolerans   
YSA, çok say da hücrenin çe itli ekillerde ba lanmas ndan olu tu u için paralel da lm   bir yap ya 

sahiptir ve a n sahip oldu u bilgi, a daki bütün ba lant lar üzerine da lm  durumdad r. Bu nedenle, e itilmi  
bir YSA’n n baz  ba lant lar n n hatta baz  hücrelerinin etkisiz hale gelmesi, a n do ru bilgi üretmesini önemli 
ölçüde etkilemez. Bu nedenle, geleneksel yöntemlere göre hatay  tolere etme yetenekleri son derece yüksektir. 

Yapay sinir a lar ; ses tan ma, yaz lan karakteri tan ma, robot kontrolleri, resim i leme ve yüz tan ma 
sistemlerinde çok s k olarak kullan lmaktad r. nsan  (özellikle insan beynini ve alg  sistemlerini) modellemenin 
giderek öne ç kt  son y llarda, yüz tan ma sistemlerinin önemi de giderek artmaktad r. Gelecekte hem de çok 
yak n gelecekte yüz tan ma sistemleri havaalanlar nda, ATM’lerde, güvenlik kameras  olan yerlerde kullan lmaya 
ba lanacakt r. u s ralarda birkaç havaalan nda ve irkette deneme a amas nda olan bu sistemlerin 
performanslar n n gerçek zamanl  çal malara uygun hale getirilmesi için çal malar yap lmaktad r. Bu sistemlerin 
en büyük zorlu u, gerçek zamanl  olarak do ru bir ekilde çal mas n n sa lanmas d r; çünkü gerçekle tirilecek 
sistemin çok de i ik görüntüleme artlar nda çal mas  gerekmektedir ve görüntü i leme algoritmalar n n 
uygulanmas  için çok h zl  ve çok büyük bellekli bilgisayarlara ihtiyaç vard r. Gerçek zamanl  çal maya ihtiyaç 
duymayan uygulamalarda -örne in polis sab ka kay tlar nda-, çok yüksek do ruluk oranlar  ve çok h zl  ile çal an 
sistemler kullan lmaktad r.  
 

 

 
 

 
Yüz tan mada kullan lan çok çe itli teknikler olmas na ra men, asl nda bu tekniklerin büyük ço unlu u 

insan alg s  modellenmeden geli tirilmi  tekniklerdir. Bu noktada ilk yap lmas  gereken i  resimleri bilgisayar için 
anlaml  hale getirmektir. Bilgisayarda resimler, insan için fazla anlaml  olmayan say  kümeleri halinde tan mlan r 
ve resimler üzerinde yap lacak her i , bu say  kümesi üzerindeki matris operasyonlar  sayesinde yap l r. Asl nda 
yap lan tüm bu hesaplamalar n gerçekte beynimizde elektrik sinyalleriyle yap ld n , hatta i i biraz daha 
abartarak t pa t p ayn  ekilde gerçekle ti ini söylemi  olsak, pek de yan lmay z. Sonuçta, bilgisayarda 1 veya 0 
dedi imiz her ey, beynimizde pozitif (+) ve negatif (-) voltaja kar l k gelmektedir. Peki nas l oluyor da insan 
gözü, gördü ü bir nesneyi yeniden gördü ünde bunun ilk gördü ü nesne oldu unu anlayabiliyor. En basit 
anlamda o nesneyi bir ekilde haf zaya kaydediyor, yeni bir görüntü ald nda ise elektrik sinyallerinden olu an 
bu görüntüyü bir ekilde haf zas ndakilerle kar la t r yor. Tabii ki bu kar la t rma bildi imiz anlamda olmaktan 
öte, de i ik hesaplamalarla yap l r. te bu i lemler, yapay sinirler için de hemen hemen  ayn d r. Yaln z burada 
sinyaller de il, çe itli matematiksel hesaplamalar söz konusudur.   
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Yüz tan ma i lemi, insan yüzünün tamam  kullan larak gerçekle tirildi i gibi, al nan bu yüze çe itli 
teknikler uygulayarak da gerçekle tirilebilmektedir. Bu teknikler, temel olarak, yüzün tan may  kolayla t ran kritik 
bölgelerini ortaya ç kararak veya yüzün bütününü yine de i ik metotlarla s k t rarak ö renmeyi kapsamaktad r. 



                            

                   
 
 
 

 
Yapt m z çal malarda, insan yüzünün çe itli bölgelerini ç kararak da testler gerçekle tirdik. Bunlardan 

biri, yüz resmi üzerinde gözlerin tespitidir. Gözlerin tespit edilmesi, yukar da da gösterildi i gibi resmin yatay ve 
dü ey izdü ümlerinin bulunmas  ile gerçekle tirilir. Asl nda bu i lem yüzün arka plan n  ç karmakta kullan l r; 
ancak biz çal malar m zda, izdü ümler üzerinden göz çukurunun bulundu u bölgeyi tespit ederek gözleri ortaya 
ç kard k. Bundan sonra resmin tümünün yerine yaln zca bulunan gözler olu turdu umuz yapay sinir a  modeline 
verilerek tan ma i lemi gerçekle tirilebilmektedir. 

 Resimlere uygulanan bir ba ka teknik ise, yüzlerin yatay ve dikey elemanlar n  bulmak için kullan lan 
sobel operatörleridir. Sobel operatörleri 3x3 ’lük matrislerdir. Bu matrisler resme uyguland nda resmin özel 
bölgeleri tespit edilebilir. En s k kullan lan sobel operatörü, kenar tespit operatörüdür (Edge Detection). 
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Yukar da da görüldü ü gibi, uygulanan “Sobel operatörü”, yüz resmine ait yatay bölümleri belirgin hale 

getirmektedir. Bir yüz resminde bu bile enler; a z, gözler ve asl n üst k sm d r. Daha önce de de indi imiz gibi, 
resim bilgisini s k t r lm  bir formata dönü türerek de ö renmede kullan l r.  

 
A a da DCT (Discrete Cosine Transform) tekni iyle bir yüz resminin nas l s k t r ld  görülmektedir: 
 

                                              
   Yüz resmi                                                   S k t r lm  resim 
 

Görüldü ü gibi, s k t r lm  resmin orijinaliyle hiçbir benzerli i bulunmamaktad r. Hatta i in ilginç yan , 
bu teknik hangi resme uygulan rsa uygulans n, olu an görüntü yukar daki ile hemen hemen ayn  olmaktad r. Yani 
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DCT ile s k t rma 



bir çiçek resmi ile bir yüz resmine bu tekni i uygulad m zda, fark insan gözü ile fark edilememektedir. Her iki  
resimde de bilginin sol üst kö ede topland  görülecektir. Ancak insan gözünün fark edemedi i ey, ince detayda 
sakl d r. Ayn  gibi görünen her bilgi, matematiksel olarak farkl  de erler içerir. Yaln z i in püf noktas  da burada 
yatmaktad r. Gözle görünen anlam verebildi imiz o küçük k s m, resmi tekrar elde edebilmemiz için yeterli 
olmaktad r. Bir bak ma ö renmeyi sa layacak, ak lda kal c  noktalar n buraya topland n  da söyleyebiliriz. Bu 
ekilde resmin çok küçük bir bölümü al narak da ö renme tamamlanabilir, üstelik daha da h zl  gerçekle ir. 

 
  

                                              
              Yüz resmi              S k t rma bile enlerinin    Yeniden olu turma  
                                           %4’ü kullan larak yeniden   sonucu olu an hata 
                                                olu turulmu  resim 

 
Yüz tan may  gerçekle tirmenin bir ba ka yolu da “Özde er ve  özvektörleri (Eigen Faces)” nin 

bulunmas d r. Bu yöntemde öncelikle yüz resimlerinin ortalamas  hesaplan r ve her resmin bu ortalamadan 
uzakl  bulunur. Bulunan bu matris, transpozu ile çarp l r, elde edilen yeni matrisinin “Öz de er ve  öz vektörleri” 
bulunur. Bu yöntemin en önemli art s , bulunan öz de er ve öz vektörlerin ortogonal olmas , yani çarp mlar n n ‘0’ 
olmas d r. Bu ö renmeyi daha etkin k lar, çünkü resimler ortogonal olduklar  için hiçbir benzerlikleri bulunmaz. 
Bu farkl la ma da tan ma i leminde büyük kolayl k sa lar. 

u an üzerinde çal lan konular, gerçek zamanl  tan ma i lemlerinin performanslar n n iyile tirilmesi 
yönündedir. Çok k sa bir süre içerisinde ifre, anahtar, kredi kart , parmak izi, imza vb. hiçbirine ihtiyaç 
kalmayacakt r.    
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Lightning Striking Tree 


