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Görüntü İşleme ile 
Gerçek Dünya Problemlerine Yönelik 

Çözümleme Yaklaşımları



ÖRNEK PROBLEMLER ve İLGİLİ İŞ ALANLARI

lTANITIM & PAZARLAMA
lReklam alanı değer tesbiti

lTARIMSAL ÜRETİM
lSera çatı kapağı açık/kapalı durum tesbiti
lSulama havuzu su seviye durum tesbiti

lGÜVENLİK & İŞ SÜREÇ YÖNETİM (Sağlık, Perakende, Diğer)
lAlan bazlı kişi sayısının ve anlık yoğunluğun tesbiti
lAlev tesbiti

lUSULSÜZ KULLANIM (“FRAUD”)
lYüz algılama & tanıma tabanlı otobüs biniş kartı – kişi
eşleştirme, kişi sayma
lKaçak ağaç kesim tesbit & uyarı sistemi



DIGIDOOR
- İlgili reklam alanı önünden hangi zaman aralığında kaç kişi 
geçti?
- Kaç kişi baktı?
- Ortalama bakış süresi kaç saniye?
- Bakanların profilleri ne idi?

* Kadın / Erkek, Çocuk / Yetişkin / Yaşlı, Zayıf / Normal / 
Kilolu

* Duygu Durumu : Normal / Kızgın / Mutlu
* Ortalama kıyafet rengi

YANITLANAN KONULAR

Bu alana reklam vermeli 
miyim?

Bu alan ne kadar değerli?



8Göz - Sergöz
Ayırtedici renk ile kapak AÇIK / KAPALI tesbiti
Avantaj : 150 mt. kablolama ve kuru kontak sensör kullanma ihtiyacına gerek kalmaması

Havuz içindeki suyun seviyesinin renk değişimi ile algılanması
Avantaj : Kablolu / Kablosuz sıvı seviye sensörü kullanma ihtiyacına gerek kalmaması



QUEMATIK

PERAKENDE

Müşteri sayısının alan bazlı tesbiti, ısı haritası 
çıkarımı sonucu müşteri sayısına göre 
herhangi aksiyon alabilme

Örnek : Yeni kasa açılmasını otomatize 
tetikleyebilme (Sonuç: Müşteri Memnuniyeti)

SAĞLIK

Acil birimlerinde hasta yoğunluğunun tesbiti 
ve ambulans yönlendirme sürecinin sahadaki 
gerçek bilgi ile beslenerek optimize edilmesi



FIREX
GÜVENLİK

- Yüksek tavanlı depolar
- Kritik laboratuarlar
- Duman sensörü 
olmayan dış mekan 
alanlar

Avantajlar
1- Alev korlaşmadan, 
yangın büyümeden 
erken uyarı ile hasarın 
azaltılması

2- Özel “thermal” 
kamera donanımına 
ihtiyaç duyulmaması



PASSOBUS

FRAUD

* Hangi otobüste, hangi zaman 
aralığında gerçekte kaç kişi mevcut idi?

* Mehmet amca'nın 65 yaş kartını basan 
gerçekten kendisi miydi yoksa torunu 
Meryem miydi?



ORİZAP
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 
Orman İzleme & Alarm Projesi

* Hareket tesbiti sonrası derin 
öğrenme altyapısı ile nesneyi 
sınıflandırarak bütüncül olarak 
video analiz sürecini işletip, 
gerekli bilgilendirmeleri otomatik 
yapar.

Avantaj
1- Düşük miktarda görüntü 
transferi ile bulut tabanlı 
yaklaşımlı mimari yapı üzerinden 
etkin, uçtan uca güvenlik çözümü 
sunulması

2- Sahada bilgisayar kullanım 
zorunluluğunu ortadan kaldırması
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