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Bu Bölümde

Yapay Zekâ Hakkında 
Temel Bilgiler

1

Bu bölümde; Yapay Zekâ Konu Alanları, Yapay Zekâ 
tar!h!, Yapay Zekâ ara"tırmalarının mevcut durumu, 
Yapay Zekâ gel!"t!rme alanları (AI yatırım alanları), Ya-
pay Zekâ !le sanal gerçekl!k teknoloj!ler!, Stereosko-
p!k Görüntüleme teknoloj!s!, gerçek zamanlı !"leme 
teknoloj!s!, 3D Sanal Ses Gerçekle"t!rme teknoloj!s!, 
sanal gerçekl!#!n Yapay Zekâdak! uygulamaları, sanal 
gerçekl!#!n E#!t!mde, tıbb! tedav!de ve b!l!msel gör-
selle"t!rmede (b!lg!sayarla görü) uygulanması, Yapay 
Zekâ Der!n Ö#renmen!n Kısa Tar!h! ve perde arkası 
ele alınacak.

Böylece genel olarak günümüzde herkes!n d!l!nde 
her yerde dola"an Yapay Zekânın ne oldu#una da!r 
tüm b!lg!lere sah!b! olaca#ız.

G!r!" 2
Yapay Zekâ Konu Alanları 4
Yapay Zekânın Tar!h! 6
Yapay Zekâ Ara"tırmalarının Mevcut 
Durumu 8
Yapay Zekâ Gel!"t!rme Alanları 10
Sanal Gerçekl!#!n Yapay Zekâdak! Uygula-
maları 14
Yapay Zekânın Uygulama Alanları ve 
Prest!j! 16
Yapay Zekânın Amacı 19
Yapay Zekânın Tar!h! Anı  21
Yapay Zekânın Satranç Mak!nes!ndek! 
Ba"arısı 22
Yapay Zekâda Der!n Ö#renmen!n Kısa 
Tar!h! 23
Yapay Zekâda Der!n Ö#renmen!n Perde 
Arkası 26
Yapay Zekâda Sıkı Çalı"ma Yılları  27
 Ver! Ça#ında Yapay Zekâ 28
Neler Ö#rend!k? 29



2 Bölüm 1    Yapay Zekâ Hakkında Temel Bilgiler

Giriş
B!lg!sayar B!l!m!n!n b!r dalı olan Yapay Zekâ (Art!f!c!al Intell!gence veya AI olarak 
kısaltılır) !nsan davranı"ını ve dü"ünces!n! takl!t etmek ve gen!"letmek !ç!n kul-
lanılan gel!"mekte olan b!r b!l!m ve teknoloj!d!r.

Yapay Zekâ, !nsan zekâsına özgü olan tanıma, algılama, anal!z etme, gruplama, 
seçeb!lme, yanıtlama, ö#renme, takl!t etme, konu"ma, sohbet etme, e#!tme, 
ço#ul kavramları ba#lama, dü"ünme, tefekkür etme, f!k!r yürütme, sorun çözme, 
!let!"!m kurma, duygulanma, karar verme, yardım etme, vücudun parçası olmak 
g!b! yüksek b!l!"sel özell!kler! veya özgü davranı"ları serg!lemes! beklenen 
yapay b!r !"let!m s!stem!d!r. Bu s!stem aynı zamanda dü"ünceler!nden tepk!ler 
üreteb!lmel! ve bu tepk!ler! f!z!ksel olarak dı"a vurab!lmel!d!r. $ek!l olarak sınırı 
yoktur.

%"lev açısından, Yapay Zekâ çevres!n! algılayan ve hede&er!ne ba"arıyla ula"ma 
"ansını üstün düzeye çıkaran eylemler! gerçekle"t!reb!len herhang! b!r mak!ne 
veya c!haz tarafından göster!len uygulamalı zekâ d!yeb!l!r!z.

Buna kar"ılık olarak Do#al Zekâ !se; !nsan zekâsı ve hayvan b!l!"! tarafından ser-
g!lenen b!l!nç ve duygusallıklar !çer!r. 



3Giriş

Yapay Zekâ kavramı, !sm!n "Yapay" ve " Zekâ" kısımlarından da anla"ılab!l!r.

"Yapay" kel!mes! çok kolay anla"ılır, !nsanın ula"ab!lece#! karma"ık dünyayı 
algılayab!len, anlayab!len ve tahm!n edeb!len !nsan davranı"ını !fade eder.

"Zekâ" kel!mes!n!n anlamı daha soyut, !çerd!#! sorular, dü"ünme, b!l!nç ve benl!k 
g!b! akıllı özell!kler!n yanı sıra ö#renme, akıl yürütme, dü"ünme ve planlama g!b! 
akıllı davranı"ları !çer!r. Yapay Zekâ ara"tırması aynı zamanda !nsan zekasının 
yer!n! alan b!l!msel uygulamaları ke"fetmek !ç!n zekâ teor!ler!n!, yöntemler!n! ve 
teknoloj!ler!n! kullanmaya çalı"ır.

Örne#!n: Yapay görme, !"!tme, dokunma, h!ssetme ve dü"ünme, yüz tanıma, 
ret!na tanıma, uzman s!stem, akıllı arama, mantıksal akıl yürütme, oyun, b!lg! 
tümevarım ve d!yalekt!k !"leme s!mülasyonu vb. Yapay Zekâ Teknoloj!s! aynı 
zamanda 21. yüzyıldak! en !ler! üç teknoloj!lerden (Genet!k Mühend!sl!#!, 
Nanob!l!m ve Yapay Zekâ) b!r! olarak kabul ed!lmekted!r. Yapay Zekâ son derece 
karma"ık, zorlu ve gelecek vaat eden b!r b!l!md!r. Bu b!l!m sadece b!lg!sayar 
b!l!m! b!lg!s!n! de#!l, aynı zamanda ps!kodavranı" ve felsefe g!b! konuların 
b!lg!s!n! de gerekt!r!r.

Yapay Zekâ genel olarak !k!ye ayrılır. Dar Yapay Zekâ (Narrow Art!f!c!al Intell!-
gence ya da Narrow AI olarak adlandırılır) veya Zayıf Yapay Zekâ den!r. Sadece 
bel!rl! alanlarda kararlar, tahm!nler ve sını&andırmalar yapab!len Yapay Zekâ uy-
gulamaları !ç!n kullanılır.

B!r d!#er!yse, Genel Yapay Zekâ (General Art!f!c!al Intell!gence ya da General 
AI olarak adlandırılır), buna Güçlü Yapa Zekâ da d!yeb!l!r!z. Güçlü Yapay Zekâ, 
!nsanlar yapab!len her "ey! b!r Yapay Zekâlı mak!nen!n veya s!stem!n yapab!l-
mes!. Genel Yapay Zekâ tekn!k olarak, Yapay B!yoloj!k Zekâ (Art!f!c!al B!yolog!cal 
Intell!gence veya ABI olarak kısaltılır) demekt!r. K!tabımın !lerleyen sayfalarında 
buna !l!"k!n detaylı b!lg!ler yer almaktadır. 

B!lg!sayarlı Mak!neler g!tt!kçe daha yetenekl! hale geld!kçe, üzer!nde kurulu olan 
çe"!tl! Yapay Zekâ uygulamaları sayes!nde akıl gerekt!rd!#! dü"ünülen b!rçok 
görevler! üstlen!rler. Örnek vermek gerek!rse, modern ve akıllı yeteneklere 
sah!p olan mak!ne AlphaGo g!b! stratej!k oyun s!stemler!, !nsanlarla farklı d!llerle 
konu"ab!len robotlar, kend! kend!ne g!den arabalar ve asker! s!mülasyon ortamı 
s!stemler!, sanal gerçekl!k s!stemler! vs. bunları Yapay Zekâ olarak sını&andırmak 
h!ç de yanlı" olmaz. Yapay Zekâ çalı"maları sıklıkla !nsanın tefekkür yöntemler!n! 
takl!t eden yapay yöntemler! gel!"t!rmeye yönel!kt!r fakat bununla sınırlı 
de#!ld!r. Ö#reneb!len ve gelecekte !nsan zekâsından ba#ımsız hareket edeb!len 



Bu Bölümde

Yapay Zekâ 
Gelişiminin 
Dört Dalgası

2

Bu bölümde; !nternet Yapay Zekâsı (Internet AI), T"-
car" Yapay Zekâ (Bus"ness AI), Algılama Yapay Zekâsı 
(Percept"on AI) ve Özerk Yapay Zekâ (Autonomous AI) 
olmak üzere Yapay Zekânın en öneml" dört dalgasını 
yan" Yapay Zekânın dört gel"#me sürec"n" anlataca$ız.

Ayrıca Yapay Zekâ Algor"tması ve Düzenleme, T"car" 
Yapay Zekâ !#", Yapay Zekâ OMO Odaklı E$"t"m, Yapay 
Zekânın Ortak Ver"ler" ve K"#"sel G"zl"l"k g"b" öneml" 
konuları ele alınacak. Son olarak okurlarımıza #u so-
ruları da bıraktık, elbette cevapları bu bölümde yer 
almaktadır: Yapay Zekâ Nasıl Ver" Toplar? E$"t"m Süre-
c"n" !y"le#t"rmek !ç"n Yapay Zekâ Nasıl Uygulanab"l"r?

Had" b"rl"kte ba#layalım...

G!r!" 32
Yapay Zekânın #lk Dalgası: #nternet 
Yapay Zekâsı 34
Yapay Zekânın #k!nc! Dalgası: T!car! 
Yapay Zekâ 37
Yapay Zekânın Üçüncü Dalgası: 
Algılama Yapay Zekâsı 40
Yapay Zekânın Dördüncü Dalgası: 
Özerk Yapay Zekâ 45
Neler Ö$rend!k? 53



32 Bölüm 2    Yapay Zekâ Gelişiminin Dört Dalgası

Giriş
2017'de Ç"n'dek" öneml" b"r uluslararası teknoloj" sem"ner"nde Donald Trump, 
konferans s"tes"nde büyük ekranda göründü. Amer"kan ba#kanı önce !ng"l"zce 
b"r ho# geld"n konu#ması yaptı ve ardından b"rden abartılı b"r #ek"lde Ç"nce ko-
nu#tu: "Yapay Zekâ dünyayı de$"#t"r"yor, "FLYTEK gerçekten har"ka." Bu sahney" 
görünce katılımcılar çok #a#ırdı.

Trump kes"nl"kle Ç"nce konu#mayı b"lm"yor. Bu senaryo, "FLYTEK'"n çok sayıda 
Trump konu#ma örne$" ver"ler" üzer"nden Yapay Zekâ algor"tması e$"t"m"n"n 
sonucudur. Algor"tma, ton veya st"l olsun, ses üret"m"n" s"müle eder, neredeyse 
Trump'ın ses"n" mükemmel b"r #ek"lde s"müle edeb"l"yor. Daha sonra, Mandar"n 
fonet"k model"n" kullanarak, sank" Pek"n'"n banl"yöler"nde büyümü# g"b" gö-
rünen b"r Amer"kan ba#kanının ses"n" dünya duyurdu. HKUST !FLYTEK, Oba-
ma'nın ses"yle aynı #ey" yaptı ve !ng"l"zce olarak canlı yayınlanan basın toplan-
tısında yaptı$ı konu#mayı mükemmel b"r Mandar"n konu#masına dönü#türdü.

B"rçok tanınmı# uluslararası Yapay Zekâ yarı#masında "FLYTEK, konu#ma tanı-
ma, konu#ma sentez", görüntü tanıma ve mak"ne çev"r"s" g"b" yarı#malarda "y" 
sonuçlar elde ett". "!k"nc" D"l !ng"l"zce" yarı#masında b"le, #"rket"n katılımcı ek"p-
ler" genell"kle Google, DeepM"nd, Facebook ve IBM Watson g"b" #"rketlerden 
rak"pler"n" yend".

Bu #a#ırtıcı Yapay Zekâ #"rket"n"n kurucusu Q!ngfeng L!u, 1999 yılında Ç"n B"l"m 
ve Teknoloj" Ün"vers"tes" kampüsünde gördü$üm "sokak lambası okuyucula-
rından" b"r"d"r. Q"ngfeng L"u çalı#kan ve yaratıcı ara#tırmacılardan b"r"yd". An-
cak, kend" ba#ına b"r Yapay Zekâ ses #"rket" kurmak n"yet"yle M"crosoft bursunu 
ve M"crosoft'a staj "ç"n katılma davet"n" reddett". O zamanlar Ç"n teknoloj"s" "le 
Amer"kan ses tanıma dev" Nuance Commun"cat"ons arasında büyük b"r mesafe 
oldu$unu ve "ht"yaç duyan mü#ter" eks"kl"$" oldu$u b"r dönemd". Ama neyse 
k", Q"ngfeng L"u y"nede kend"n" Yapay Zekâ ses endüstr"s"ne adadı ve "FLYTEK'" 
kurdu. Yakla#ık 20 yıl sonra uluslararası Yapay Zekâ yarı#masında sayısız ödül 
kazandı. HKUST "FLYTEK, tekn"k yetenekler ve p"yasa de$er" açısından V"eux’" 
çok fazla a#tı ve dünyanın en de$erl" Yapay Zekâ ses #"rket" hal"ne geld".

HKUST "FLYTEK'"n konu#ma tanıma, çev"r" ve sentezdek" son teknoloj" özell"k-
ler"n" b"rle#t"rmek, sesler"m"z" gerçek zamanlı olarak d"$er d"llere çev"reb"len, 
devr"m n"tel"$"nde b"r Yapay Zekâ ürünü olan s"multane tercüme kulaklıkları, 
sesler"m"z" gerçek zamanlı olarak d"$er d"llere çev"reb"lmekted"r. Bunun g"b" 
ürünler uluslararası tur"zm", t"caret" ve kültürü tamamen de$"#t"recek ve çok sa-
yıda ver"ml", yüksek kapas"tel" ve yen"l"kç" yen" ürünler ortaya çıkacaktır.
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Ama bu de$"#"m hemen olmayacak ve teknoloj"n"n gel"#mes" b"raz zaman ala-
caktır. %u anda, Yapay Zekâ devr"m" dört dalgaya bölünmü#tür: !nternet Yapay 
Zekâsı (Internet AI), T"car" Yapay Zekâ (Bus"ness AI), Algılama Yapay Zekâsı (Per-
cept"on AI) ve Özerk Yapay Zekâ (Autonomous AI). !ler"de her dalgadak" Yapay 
Zekânın gücü farklı #ek"llerde kullanılacak, farklı sektörler alt üst ed"lecek ve Ya-
pay Zekâ hayatımıza daha der"nden entegre ed"lecekt"r.

!lk "k" dalga olan "nternet Yapay Zekâsı ve "# Dünyası Yapay Zekâsı, aslında 
etrafımızda çoktan ortaya çıktı. !nternet #"rketler" aktüerler", h"sse sened" alım 
satım yönet"c"ler"n" ve doktor as"stanlarını algor"tmalarla de$"#t"reb"l"r.

%"md", algısal Yapay Zekâ gerçek dünyayı d"j"talle#t"r"yor ve mak"neler yüzle-
r"m"z" tanımayı, çevrem"zdek" nesneler" ve sesler" tanımayı, "ht"yaçlarımızı an-
lamayı ve çevrem"zdek" dünyayı anlamayı ö$ren"yor. Üçüncü dalga, dünya "le 
aramızdak" "nterakt"f deney"m" tamamen de$"#t"recek ve d"j"tal dünya "le gerçek 
dünya arasındak" sınırları bulanıkla#tıracak. Otonom arabaların yollara çıkması, 
droneların uçması ve akıllı robotların fabr"kaları ele geç"rmes" "le dördüncü dal-
ga Özerk Yapay Zekâ tarım, ula#ım, z"nc"r restoranlar g"b" b"rçok alanı daha da 
de$"#t"recek.

Bu dört dalganın ortaya çıkı#ı, farklı ver" türler"ne dayanır. Ç"n ve Amer"ka B"rle-
#"k Devletler"'n"n her dalgada kend" farklı avantajları vardır. Mevcut durum açı-
sından bakıldı$ında, Ç"n, !nternet Yapay Zekâsı ve Algılama Yapay Zekâsı konu-
sunda öncü b"r avantaj elde ett" ve yakında Özerk Yapay Zekâ alanında Amer"ka 
B"rle#"k Devletler"'n" yakalayab"l"r. %u anda Amer"ka B"rle#"k Devletler"'n"n açık 
b"r l"der konuma sah"p oldu$u tek alan T"car" Yapay Zekâsıdır.
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B!r öncek! bölümde bahsed!len tüm Yapay Zekâ ürünler! ve h!zmetler!, mevcut 
teknoloj!ler aracılı#ıyla gerçekle"t!r!leb!l!r ve bunları p!yasaya sürmek, Yapay 
Zekâ ara"tırmalarında büyük atılımlar gerekt!rmez. Bu ürün ve h!zmetler, halkın 
Yapay Zekâ !ç!n hayal gücünü daha da harekete geç!r!yor. Halk "una !nanıyor, 
Yapay Zekâ ara"tırmaları artık n!ha! hedef!ne yan! Güçlü Yapay Zekâya (General 
AI) ula"masına sadece b!r adım uzaktadır. Dü"üneb!len b!r mak!ne olarak Güçlü 
Yapay Zekâ, !nsanların yapab!lece#! ve hatta tamamlayamayaca#ı herhang! b!r 
görev! yer!ne get!reb!lecek kapas!teded!r.

Bazı !nsanlar, Güçlü Yapay Zekânın do#u"uyla b!rl!kte kend!n! gel!"t!rme yete-
nekler! olan mak!neler!n b!lg!sayar zekâsının gel!"!m!n!n "tek!ll!#!n!" tet!kleye-
ce#!n! yan! dünyayı anlama ve man!püle etme yetene#! !nsanları cüce edecek 
b!r mak!nen!n ortaya çıkması !nsanlar !le onların zekâları arasındak! fark nere-
deyse böceklerle !nsanlar arasındak! fark kadardır. Bu cesur tahm!n, entellektüel 
toplulu#u ütop!kler ve d!stopyalılar olmak üzere !k! kampa böler.

Ütopyalar, Güçlü Yapay Zekânın ba"langıç ve sonrak! tek!ll!kler!n! !nsan refahı-
nın ön sa$arında görürler ve bunun !nsanların b!lg!ler!n! ve ölümsüzlükler!n! 
daha da gen!"letmeler! !ç!n b!r fırsat oldu#una !nanırlar. Google'ın ba" fütür!st! 
Ray Kurzwe!l, !nsanlarla mak!neler!n tamamen entegre olaca#ına !nandı#ı uç 
b!r gelecek hayal ed!yor. Kend! dü"ünceler!m!z! buluta yükleyece#!m!z! ve kan 
dola"ımımıza yerle"t!r!len akıllı nano robotlar aracılı#ıyla bedenler!m!z! sürekl! 
güncelleyece#!m!z! öngörüyor. Ama "!md! Güçlü Yapay Zekânın hayata geç-
mes!ne sadece 10 yıl kaldı. 2045'te b!r tek!ll!k anını ba"lataca#ız. D!#er ütop!k 
dü"ünürler, Güçlü Yapay Zekânın f!z!ksel evren!n çözülmem!" g!zemler!n! hızla 
çözeb!lece#!ne !nanıyor. DeepM!nd kurucusu Hassab!s, süper zekânın yaratıl-
masının, !nsan uygarlı#ının küresel ısınmaya ve tedav! ed!lemez hastalıklara ha-
r!ka çözümler get!rmek g!b! "u anda çözülemeyen sorunları çözmes!ne !mkan 
sa#layaca#ını öngörüyor. %nsanın hayal gücünü a"an ve evren! daha fazla an-
layab!len süper güçlerle, bu mak!neler artık sadece !nsanların üzer!ndek! yükü 
azaltan araçlar de#!l, k!mse b!lmez büyük g!zemlere daha yakınlar.

Herkes o kadar !y!mser de#!l. Elon Musk, süper zekâyı "%nsan uygarlı#ının kar"ı 
kar"ıya oldu#u en büyük r!sk" olarak n!telend!rd!. Merhum kozmolog Stephen 
W!ll!am Hawk!ng de d!stop!k kampa katılıyordu. B!rço#u Oxford Ün!vers!tes! 
f!lozofu N!ck Bostrom'un "Süper Zekâ" k!tabından !lham aldı. Postlom, k!tapta 
Yapay Zekâ ara"tırmacılarının yaptı#ı b!r anket!n sonuçlarını gösterd!. Tahm!n 
ett!kler! medyan de#er, 2040'ta Güçlü Yapay Zekânın yaratılmasıdır ve bundan 
sonrak! 30 yıl !ç!nde süper zekâ ortaya çıkab!l!r. Bu k!tap b!rçok fütür!st!n !lg!s!n! 
çekm!"t!. D!stop!k kamptak! ço#u !nsan aslında "Term!natör" (The Term!nator) 
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g!b! b!l!m kurgu f!lmler!nde hayal ed!ld!#! g!b! Yapay Zekânın dünyayı ele geç!-
rece#!nden end!"elenm!yor. Gerçekten korktukları "ey, !nsanların bel!rl! b!r he-
defe ula"mak !ç!n süper zekâ hal!ne gelmes!d!r. Küresel ısınmayı de#!"t!reb!ld!#! 
!ç!n !nsanları kolayca veya kazara yeryüzünden s!leb!l!r. %nsanlardan çok daha 
fazla hayal gücüne sah!p b!lg!sayar programları !ç!n, !nsanları yok etmek !ç!n 
f!lmdek! s!lahlı robotlar kadar kaba olması gerekmez. Der!n b!r k!mya, f!z!k ve 
nanoteknoloj! anlayı"ı, görevler! çok daha ustaca b!r "ek!lde hemen tamamla-
malarını sa#lar. Elbette bunlar tartı"ılırken !nsanlar sank! ola#an dı"ı b!r durum 
asla meydana gelmeyecek g!b! dü"ünüyorlar. 

Güçlü Yapay Zekânın ne zaman hayata geçece#! konusunda farklı görü"ler olsa 
da, bu yukarıda bahsed!len ütop!k ve d!stop!k f!k!rler!n !nsanların yürekler!n! 
merak ve korku !le kıpırdatmasına engel de#!l. Bu güçlü duygu, Yapay Zekâ !le 
!lg!l! !nsan fantez!s! !le gerçekl!k düzey! arasındak! sınırı b!le bulanıkla"tırıyor ve 
aynı zamanda mevcut durum !le göz önünde bulundurulması gereken gelece-
#!n yönünü karı"tırıyor. Halbuk!, her "ey Güçlü Yapay Zekâ mantı#ıyla yolunda 
g!derken, an!den sıra dı"ı had!seler!n olup olmayaca#ını k!mse b!lmez.

Yapay Zekânın Gelişme Durumu
Bu k!tabın okurları, her "eye gücü yeten süper zekânın mevcut teknoloj! altın-
da elde ed!lmes!n!n !mkansız oldu#undan em!n olab!l!rs!n!z. &u an bu f!k!rler! 
hayata geç!rmek !ç!n b!l!nen güçlü b!r Yapay Zekâ algor!tması veya net b!r mü-
hend!sl!k rotası yoktur. Nasıl k! otonom b!r arabanın Der!n Ö#renme sürec!nde 
an!den "uyanıp", tüm otonom araçlarla süper akıllı b!r a# olu"turmak !ç!n b!r-
le"eb!lmes! mümkün de#!lse, !nsanın benzers!zl!#! de an!den ve kend!l!#!nden 
ortaya çıkmamı"tır. %nsan, ola#anüstü ve k!mse çözemez b!r "ek!lde yaratılmı"tır. 

Güçlü Yapay Zekânın gerçekle"t!r!lmes!, Yapay Zekânın temel b!l!m!nde çok sa-
yıda atılımın yanı sıra Der!n Ö#renmede b!r d!z! büyük !lerleme gerekt!r!r. Bu atı-
lımlar ve !lerlemeler, Zayıf Yapay Zekâ yetenekler!n!n mevcut tavanını kaldırmalı 
ve onlara çok alanlı ö#renme, tüm alanlı ö#renme, do#al d!l anlama, sa#duyulu 
akıl yürütme, planlama ve küçük b!r s!stem aracılı#ıyla ö#renme g!b! daha güçlü 
yen! yetenekler vermel!d!r. Duygusal zek! robotlar gel!"t!rmen!n b!r sonrak! adı-
mı, onlara öz farkındalık, m!zah duygusu, sevg!, "efkat ve estet!k kazandırmayı 
gerekt!reb!l!r. Bunlar, Yapay Zekânın Güçlü Yapay Zekâ’ya do#ru gel!"!m!n! en-
gelleyen temel engellerd!r. Her yen! yetene#!n gerçekle"t!r!lmes!, b!rden fazla 
büyük atılım gerekt!reb!l!r ve gerçek Güçlü Yapay Zekâ !se tüm bu tür engeller! 
çözmek anlamına gel!r.
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Ekonomistlerin Bulguları Yapay Zekâyı Açıklıyor
Yapay Zekânın neden oldu#u !"s!zl!#!n ölçe#!n! tahm!n etmek, dünya çapındak! 
ekonom!stler ve danı"manlık "!rketler! !ç!n ana ara"tırma konusu hal!ne geld! ve 
farklı ara"tırma modeller! farklı sonuçlar verecek. Bu sonuçların bazıları ürkütü-
cü ve korkutucu derecede büyük görünse de bazı sonuçlar güvenl! gözüküyor.

2013 yılında, !k! Oxford Ün!vers!tes! ara"tırmacısı tarafından hazırlanan b!r 
makale [4] korkunç b!r tahm!nde bulundu: Önümüzdek! 10 veya 20 yıl !ç!nde 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!'ndek! !"ler!n %47's! otomat!kle"t!r!leb!l!r. Makale-
n!n yazarları Carl Bened!kt Frey ve M!chael A. Osborne, mak!ne ö#ren!m! uz-
manlarından önümüzdek! b!rkaç yıl !ç!nde 70 meslekte otomasyon olasılı#ını 
de#erlend!rmeler!n! !sted!. Bundan sonra, bu ver!ler! mak!ne ö#ren!m!n!n ana 
"Mühend!sl!k Darbo#azları" l!stes!yle b!rle"t!rd!ler ve b!r otomat!kle"t!rmen!n 
ne kadar zor oldu#unu tahm!n etmek !ç!n d!#er 632 mesle#e olasılıklı b!r model 
kullanılır. Sonuçlar, önümüzdek! b!rkaç on yıl !ç!nde Amer!ka B!rle"!k Devletle-
r!'ndek! !"ler!n neredeyse yarısının "yüksek r!skl!" bölgede olaca#ını göster!yor, 
yan! Yapay Zekâ bu r!skl! !"ler! görevler! üstlenece#! ortaya çıktı. Her ne kadar 
!k! yazar tekrar tekrar hatırlatsa da: Bu çalı"madak! en öneml! "ey, gerçek !" kay-
bı ve !"s!zl!k ölçe#!nden z!yade hang! !"ler!n mak!neler tarafından yapılmasının 
"tekn!k olarak mümkün" oldu#unu de#erlend!rmekt!r. Ancak tek b!r ta" b!n-
lerce dalgaya neden oldu. %zleyen basında çıkan haberler temelde bu öneml! 
detayları açıklamadı, oysak! b!r korkunç uyarı yayınladı: "Yapay Zekâ yüzünden, 
!"ç!ler!n yarısı yakında !"!n! kaybedecekt!r."

Ancak, 2016 yılında, Ekonom!k %"b!rl!#! ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) üç 
ara"tırmacı ba"ka b!r model kullandı elde ett!#! sonuç !le yukarıdak! ara"tırma-
nın sonuçlarını do#rudan çürütüyor g!b! tahm!nlerde bulundu: Ara"tırmasına 
göre, Amer!ka B!rle"!k Devletler!'ndek! !"ler!n yalnızca %9'u otomasyonun yük-
sek r!sk! altındadır.

%k! çalı"manın sonuçları arasındak! fark neden bu kadar büyük? Bunun neden!, 
Osborne ve Frey'!n "Kar!yer Anal!z! Yöntem!" n! ben!msemes!d!r. Bu anal!z mo-
del!, mak!ne ö#ren!m! uzmanlarından tek b!r !" poz!syonu !ç!n otomasyonun 
f!z!b!l!tes!n! de#erlend!rmeler!n! !ster. OECD ek!b!, "otomat!k" olan !"!n tamamı 
de#!l, !"!n sorumluluklarının sadece b!r kısmı oldu#una !nanıyor. OECD ek!b!, 
konumu en küçük b!r!m olarak alma yöntem!n!n, meslekta"larla ek!p çalı"ma-
sı ve mü"ter!lerle görü"meler g!b! !nsanların gerçekle"t!reb!ld!#! ancak algo-
r!tmaların gerçekle"t!remed!#! b!rçok görev! göz ardı ett!#!n! savundu. Buna 
cevaben, OECD ek!b!, her b!r !" poz!syonunu b!rçok farklı akt!v!teye ayıran ve 
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ardından kaç akt!v!ten!n otomat!kle"t!r!leb!lece#!n! gören b!r "%" Görev! Anal!z 
Yöntem!" önerd!. Bu modelde, verg! mükellef! sadece b!r poz!syon de#!l, aynı 
zamanda otomat!kle"t!r!leb!len b!r d!z! göreve (gel!r belgeler!n!n gözden ge-
ç!r!lmes!, maks!mum kes!nt!ler!n hesaplanması vb.) ve otomat!kle"t!r!lemeyen 
bazı görevlere (örne#!n, yen! mü"ter!lerle tanı"mak, kararı açıklamak vb.).

Bundan sonra, OECD ek!b! “yüksek r!skl!” !"ler!n oranını bulmak !ç!n olasılık mo-
deller!n! kullandı (!" sorumluluklarının en az %70'! otomat!kle"t!r!leb!l!r). Yuka-
rıda bahsed!ld!#! g!b!, Amer!ka B!rle"!k Devletler!'ndek! !"ler!n sadece %9'unun 
“yüksek r!sk” kategor!s!ne g!rd!#!n! buldular. Aynı model! d!#er 20 OECD üye 
ülkeler!ne uygulayarak, ara"tırma yaptı, böylece yüksek r!skl! !"ler!n oranı %6 
(Güney Kore) !le %12 (Avusturya) arasında de#!"!kl!k gösterd!. "%" Görev Ana-
l!z! Yöntem!", !" sorumluluklarının bölünmes!ne dayanmaktadır ve bu yöntem 
ço#u ara"tırmacı tarafından kabul ed!lm!"t!r. Ancak OECD ek!b!n!n !y!mser so-
nucuna herkes katılmıyor. 2017'n!n ba"ında, Pr!cewaterhouseCoopers(PwC) 
f!rmasındak! ara"tırmacılar kend! tahm!nler!n! olu"turmak !ç!n "%" Görev! Anal!z! 
Yöntem!n!" kullandılar: 2030'larda Amer!ka B!rle"!k Devletler!'ndek! !"ler!n %38'! 
otomat!kle"t!r!lme r!sk! yüksekt!r.

Bu çok farklı tahm!nlere atıfta bulunduktan sonra, McK!nsey Global Enst!tü-
sü'ndek! ara"tırmacılar b!r uzla"ma tahm!n!nde bulundular. McK!nsey ek!b! aynı 
"ek!lde y!ne "%" Görev! Anal!z Yöntem!"n! kullandı ve dünyadak! !" görevler!n!n 
yakla"ık %50's!n!n tekn!k olarak otomat!kle"t!r!ld!#! sonucuna vardı. ABD’n!n 
rakamı %46, Ç!n’!n rakam !se %51 olarak sonuçlandı. Ancak !nsan !"ler!n!n bu 
kadar çabuk Yapay Zekâ !le de#!"t!r!lece#!n! dü"ünmüyorlar, 2030 yılında gö-
revler!n %30'unun ve !"ler!n %14'ünün Yapay Zekâ !le de#!"t!r!lece#!n! tahm!n 
ed!yorlar.

Farklı ara"tırma yöntemler!n!n sonuçları b!rle"t!r!ld!#!nde, Amer!ka B!rle"!k Dev-
letler!'ndek! çe"!tl! !"ler!n otomat!kle"t!r!lme olasılı#ı %10 !la %48'd!r. Yalnızca "%" 
Görev Anal!z! Yöntem!" kullanılsa b!le sonuç hâlâ %9 !la %46'd!r. Bu kadar büyük 
b!r ver! bo"lu#u, gelecekte toplumsal refah ve kalkınmanın sa#lanab!lece#! ve 
tam b!r !st!hdam kr!z!n!n de ya"anab!lece#! anlamına gelmekted!r. Bu kadar çok 
farklı tahm!nlerle kar"ı kar"ıya kaldı#ımızda, bu çalı"maların b!ze gerçekte ne 
söyled!#!n! ve neler! gözden kaçırmı" olab!lece#!m!z! c!dd! olarak dü"ünmel!y!z.
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Yapay Zekâ zerine Yapılan Bazı Araştırmalar eyi 
Gözden Kaçırdı

Yukarıdak! tahm!nler! yapan ekonom!stler!n profesyonell!#!ne saygı duyuyo-
rum ama OECD ek!b!n!n tahm!nler!n! onaylamıyorum. Bu tür fark !k! anla"maz-
lıktan kaynaklanmaktadır: B!r! g!rd! ver!ler!, d!#er! !se !" p!yasasını de#!"t!ren 
Yapay Zekâ v!zyonuna olan de#erlend!rmemd!r.

G!r!len ver!lere katılmıyorum çünkü gelece#! de#erlend!rmek !ç!n 2013'tek! Ya-
pay Zekânın teknoloj!k sev!yes!n! kullanıyorlar. 7 yıl sonra, mak!ne ö#ren!m!n!n 
do#rulu#u ve yetenekler! öneml! ölçüde !y!le"t!. O zamanlar, çok az uzmanlar 
Der!n Ö#renmen!n bu kadar !y! ve bu kadar hızlı gel!"ece#!n! tahm!n edeb!l!rd!. 
Bu beklenmed!k büyük gel!"meler, Yapay Zekânın gerçek dünyadak! olanakları-
nı gen!"lett! ve !st!hdam oranları üzer!ndek! etk!s!n! arttırdı.

Örne#!n: ImageNet görüntü tanıma algor!tması yarı"masında öneml! !lerleme-
ler! göreb!l!r!z. Bu yarı"mada, her takımın m!lyonlarca farklı res!mdek! b!nler-
ce farklı nesney! tanımlamak !ç!n farklı algor!tmalar sunması gerek!yor: Ku"lar, 
beyzbol topları, tornav!dalar ve cam!ler. Hızla en saygın görüntü tanıma algo-
r!tması yarı"ması hal!ne geld! ve aynı zamanda Yapay Zekâ b!lg!sayarlı görme 
alanında !lerleme !ç!n tanınan b!r ölçüt hal!ne geld!. Oxford mak!ne ö#ren!m! 
uzmanları, 2013'ün ba"larında tekn!k yetenekler! tahm!n ett!#!nde, Der!n Ö#-
renme !lk olarak henüz yen! sonuçlandırılan 2012 ImageNet yarı"masında or-
taya çıktı. Bu yarı"mada Geo'rey H!nton'un ek!b! Der!n Ö#renme teknoloj!s!n! 
kullanarak, görüntü tanımalarda %16 g!b! dü"ük b!r hata oranıyla yen! b!r reko-
ra !mza attı. Daha önce h!çb!r takım %25'!n altında b!r hata oranına ula"mamı"tı. 
Ancak 2018 yılına kadar neredeyse tüm takımlar görme algor!tması hata oranı-
nı %5'!n altına !nd!rmey! ba"ardı.

Ayrıca Yapay Zekânın muazzam !lerlemes! b!lg!sayarla görme alanıyla sınırlı de-
#!l, örne#!n konu"ma tanıma, mak!ne okuma ve mak!ne çev!r!s! alanlarında da 
yen! algor!tmalar da sürekl! olarak rekor kırıyor. Genel olarak, bu teknoloj!k ge-
l!"meler ve ortaya çıkan uygulamalar, "%" Görev Anal!z! Yöntem!" !le elde ed!len 
tahm!n!n üst sınırını ben!msemeye mey!ll! hale get!r!yor.
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Traf!k !"aretler!, modern traf!kte !nsanların günlük se-
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!"aretler!n!n do#ru tanımlanması, yakın zamanda !n-
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Görüntü Tanıma İlkeleri
Görüntü tanımanın gel!"!m! !se Met!n Tanıma, D!j!tal Görüntü $"leme !le Tanıma 
ve Nesne Tanıma olmak üzere üç a"amadan geçm!"t!r. Görüntü Tanıma, adından 
da anla"ılaca#ı g!b! görüntünün çe"!tl! !"lenmes!n! ve anal!z!n! yapmak ve son 
olarak ara"tırmak !sted!#!m!z hedef! bel!rlemekt!r. Bugün sözü ed!len görüntü 
tanıma, yalnızca !nsan gözüyle de#!l, b!lg!sayar teknoloj!s!yle de yapılmaktadır.

B!lg!sayar görüntü tanıma teknoloj!s! !le !nsan görüntü tanıma arasında pren-
s!p olarak öneml! b!r fark yoktur. $nsan görüntü tanıma, görüntünün özell!kler!-
n!n sını%andırılmasına dayanır ve ardından görüntü, her kategor!n!n özell!kler! 
aracılı#ıyla tanınır. B!r resm! gördü#ümüzde beyn!m!z bu resm! m! yoksa ona 
benzer b!r resm! m! gördü#ümüzü çabucak algılayacaktır. Bu süreçte beyn!m!z, 
daha önce hafızamızda sını%andırılan kategor!lere göre tanıyacak ve görüntüy-
le aynı veya benzer özell!klere sah!p z!h!nde saklanmı" b!r da#arcı#ın olup ol-
madı#ını kontrol ederek görüntüyü görüp görmed!#!n! algılayacaktır.

Görüntü tanıma görüntünün ana özell!kler!ne dayanır. Her görüntünün kend!-
ne has özell!kler! vardır, örne#!n A harf!n!n kesk!n b!r noktası, P'n!n b!r çember!, 
Y'n!n merkezde dar b!r açının olması g!b!. Görüntüler! tanırken, görü" hattı her 
zaman görüntünün ana özell!kler!ne, yan! görüntünün konturunun e#r!l!#! en 
büyük oldu#u veya kontur yönünün an!den de#!"t!#! yerlere odaklanır. Bu yer-
ler en büyük m!ktarda b!lg!ye sah!pt!r ve gözün tarama rotası her zaman b!r 
özell!kten ba"ka b!r özell!#e aktarılır. Görüntü tanıma !"lem!nde, tanıma meka-
n!zmasının g!rd! fazlalık b!lg!ler!n! har!ç tutması ve anahtar b!lg!ler! çıkarması 
gerekt!#! görülmekted!r. Aynı zamanda, bey!ndek! b!lg!ler!n entegrasyonundan 
sorumlu, a"amalar hal!nde elde ed!len b!lg!ler! eks!ks!z b!r algısal görüntü hal!n-
de düzenleyeb!len b!r mekan!zma olmalıdır. Görüntü tanıma teknoloj!s! sürec! 
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!se B!lg! Ed!nme, Ön $"leme, Özell!k Çıkarma !le Seçme, Sını%andırıcı Tasarımı ve 
Sını%andırma Kararı a"amaları olmak üzere be" adıma ayrılmı"tır.

B!lg! Ed!nme, ı"ık veya ses g!b! b!lg!ler!n sensörler aracılı#ıyla elektr!ksel b!lg!le-
re dönü"türülmes!n! !fade eder. Yan! ara"tırma nesnes!n!n temel b!lg!ler!n! elde 
etmek ve onu b!r "ek!lde mak!ne tarafından tanınab!lecek b!lg!lere dönü"tür-
mekt!r.

Ön $"leme esas olarak görüntü !"lemede gürültü g!derme, yumu"atma ve dö-
nü"türme g!b! !"lemler! !fade eder, böylece görüntünün öneml! özell!kler!n! 
gel!"t!r!r.

Özell!k Çıkarma !le Seçme, desen veya örüntü tanımada özell!k çıkarma ve seç-
me !ht!yacını !fade eder. Bas!tçe dey!mle, !nceled!#!m!z görüntüler!n her türden 
oldu#undan dolayı onları bel!rl! b!r yöntemle ayırt etmek !st!yorsak, bu görün-
tüler! kend! özell!kler!ne göre tanımlamalıyız ve bu n!tel!kler!n elde ed!lmes! 
sürec! özell!k çıkarımıdır. Özn!tel!k çıkarmada elde ed!len vası%arın tümü bu 
tanıma !ç!n yararlı olmayab!l!r. Bu sırada yararlı özn!tel!kler çıkarılmalıdır. Ve bu 
da özn!tel!k seç!m!d!r. Özell!k çıkarma !le seçme, görüntü tanıma sürec!ndek! en 
kr!t!k teknoloj!lerden b!r!d!r, bu nedenle bu adımı anlamak görüntü tanımanın 
odak noktasıdır. 

Sını%andırıcı Tasarımı !se tamamen b!r sını%andırma algor!tmasından !barett!r. 
$sten!len ko"ulda ve do#rulukta veya makul hata oranında önceden e#!t!len ha-
fızada saklı olan görüntü örnekler!ne göre e"le"t!rerek sını%andırır. 

Sını%andırma Kararı !se tüm süreç !ç!ndek! en kolay ve en bas!t a"amadır. Sınıf-
landırıcı b!r öncek! a"amalarda seç!len nesney! hafızadak! görüntülerle kar"ıla"-
tırma esasına ba#lı olarak tasn!f yapar ve sonucunu çıktı olarak ver!r, böylece 
sını%andırma kararı hasıl olur. Sını%andırma Kararı a"aması görüntü tanıma tek-
noloj!s! süres!n!n en son adımıdır. 

Yol İşareti Şekli Tanıma
Nesne &ekl! Tanıma, görüntü anal!z!, yapay görme, hedef tanıma ve d!#er alan-
larda yaygın olarak kullanılan öneml! b!r görüntü tanıma yönüdür. Görüntünün 
kenarı görüntünün en temel özell!#!d!r. Kenar, görüntü anal!z!nde öneml! b!r 
rol oynayan görüntünün yerel n!tel!kler!n!n süreks!zl!#!n! !fade eder. Gr! sev!ye 
veya yapı g!b! an! b!lg! de#!"!kl!#!ne kenar den!r, örne#!n an! gr! sev!ye de#!"!k-
l!#!, an! renk de#!"!kl!#!, doku yapısındak! an! de#!"!kl!k vb..



158 Bölüm 6     Görüntülerin Akıllı Tanınması

Özünde, kenarlar genell!kle b!r alanın sonu ve d!#er!n!n ba"langıcı anlamına 
gel!r. Kenar algılamanın özü, görüntüdek! nesne !le arka plan arasındak! sınırı 
çıkarmak !ç!n bel!rl! b!r algor!tma kullanmaktır. Görüntü gr! düzey!n!n de#!"!m!, 
görüntü gr! düzey! da#ılımının e#!kl!#! !le yansıtılab!l!r. Klas!k kenar algılama 
yöntem!, or!j!nal görüntüdek! küçük b!r p!ksel bölges! !ç!n b!r kenar algılama 
operatörü olu"turmaktır. Yapay Zekâ arabamızın yol !"aretler!n! anlayab!lmes! 
!ç!n ön ko"ul, yol !"aretler!n! tanımasıdır ve özü kenar algılamadır.

Projem!zde araba tak!p modülü esas olarak LM324 ç!p! kullanılmı"tır. Ç!p!n !ç!n-
de dört takım kar"ıla"tırıcı vardır. Çalı"ma prens!b!, zıt evre g!r!"! term!nal! V!-'n!n 
voltajını e"!t evre g!r!"! term!nal! V!+ !le kar"ıla"tırmaktır. &ek!l 6-1'de göster!ld!#! 
g!b!, e#er V!+, V!-'den büyükse, kar"ıla"tırıcının çıkı" term!nal! OUT yüksek sev!ye 
+5V ver!r; E#er V!+, V!-'den küçükse, kar"ıla"tırıcının çıkı" term!nal! OUT dü"ük 
sev!ye 0V ver!r.

&ek!l 6-1: Yapay Zekâ Araba Tak!p Modülünün &emat!k D!yagramı

Bu modül üzer!ndek! kızılötes! ç!ft tüp (TCRT5000 model!) ı"ı#ı !letmek ve almak 
!ç!n kullanılır. Çalı"ırken, Mav! ver!c! tüp kızılötes! ı"ınlar yayar ve kızılötes! ı"ınlar 
engel tarafından yansıtılır. Ardından alıcı tüp tarafından alınır. Yansıyan ı"ı#ı al-
dıktan sonra alıcı tüp !letken b!r durumdadır. Ve yayma tüpü tarafından kontrol 
ed!len voltaj bölücü devres! olu"turmak !ç!n ser! olarak b!r d!renç ba#lanab!l!r. 
Bu "ek!lde, engelden yansıyan ı"ı#ın yo#unlu#unun tesp!t! gerçekle"t!r!leb!l!r. 
Bu uygulamamızda, akıllı arabamızın yol levhasını anlayab!lmes! !ç!n yol levhası 
!le çevredek! ortam arasındak! renk farkını ayırt etmek amacıyla ı"ık yo#unluk 
tesp!t !"lem! özell!#!n! kullanırız. Temel !lke a"a#ıdak! g!b!d!r.

Akıllı arabamız çalı"ırken ver!c! tüp sürekl! olarak zem!ne kızılötes! ı"ık yayar. 
Kızılötes! ı"ık beyaz zem!n !le kar"ıla"tı#ında da#ınık olarak yayar ve yansıyan ı"ık 
arabaya monte ed!lm!" alıcı tüp tarafından alınır. E#er s!yah ç!zg!yle kar"ıla"ırsa 
kızılötes! ı"ık em!l!r, o zaman arabadak! alıcı tüp s!nyal! alamaz. Arabadak! be" 
adet kızılötes! lambalar &ek!l 6-2'de göster!lm!"t!r. $zleme sensörünün arayüzü 
soldan sa#a D26, D27, D28, D29, D30 olarak d!z!lm!"t!r. S!yah b!r ç!zg! (varsayılan 



164 Bölüm 6     Görüntülerin Akıllı Tanınması

Ara anın Yol İşaretlerini Algılama Uygulaması
Malzeme Hazırlı ı 
Gerekl! malzemeler a"a#ıdak! g!b!d!r:

 » Araba Model!

 » Kızılötes! $zleme Sensörü

 » DC

 » Tel 

 » Ardu!no Gel!"t!rme Kartı

 » B!lg!sayar

Malzeme Montajı

Adım 1:
&ek!l 6-10'da göster!ld!#! g!b! arabanın kafasının "as!s!ne b!r sıraya 5 adet kızılö-
tes! !zleme sensörünü düzgün "ek!lde yerle"t!r!n.
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Adım 2:
&ek!l 6-11'de göster!ld!#! g!b! kızılötes! !zleme sensörünü b!r kablo aracılı#ıyla 
Ardu!no gel!"t!rme kartındak! !lg!l! arayüze ba#layın.

&ek!l 6-11: Kızılötes! $zleme Sensörü ve Ardu!no Gel!"t!rme Kartı Arasındak! Ba#lantı
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Ara ın Yol İşaretlerini Tanıması için rogramlama 
Adımları

Adım 1:
Robot Modülünü açın ve ardından modülün Advanced Ardu!no Program blo-
#unu &ek!l 6-12'de göster!ld!#! g!b! ana programlama arayüzüne yerle"t!r!n.
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Adım 2:
&ek!l 6-13'te göster!ld!#! g!b! Robot Modülünde "Advanced Ardu!no" altındak! 
"p!nMode" blo#unu bulun ve I/O portunun çalı"ma modunu ayarlayın. Bunlar-
dan 5 adet! tak!p sensörü (26-30) G/Ç g!r!"! !ç!nd!r. G/Ç çıkı"ı (11 ve 12), motorun 
!ler! ve ger! dönü"ünü kontrol etmek !ç!n kullanılır. G/Ç çıkı"ı (9 ve 10), hızı kont-
rol etmek !ç!n kullanılır.
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Bu bölümde Yapay Zekâ Teknoloj!s!n!n en öneml! 
alanlarından b!r! olan !nsansız sürü" teknoloj!s! uygu-
lamalı olarak anlatılmı"tır. 

G!r!" 178
#nsansız Sürü" #lkeler! 179
 Otomat!k #zleme Teknoloj!s! 181
Akıllı Arabanın Otomat!k Tak!b! 182
Neler Ö$rend!k? 188



178 Bölüm 7     İnsansız Sürüş

Giriş
#nsansız sürü" akıllı sürü"ün b!r türüdür. Yan! akıllı sürü", otonom sürü" ve !n-
sansız sürü"ü !çer!r. Otonom sürü" !le !lg!l! konular d!$er k!tabımda detaylı ele 
alınmı"tır. #nsansız sürü", otonom sürü" ve akıllı sürü" arasındak! !l!"k!ler %ek!l 
7-1’de göster!lmekted!r.

%ek!l 7-1: #nsansız Sürü", Otonom Sürü" ve Akıllı Sürü" Arasındak! #l!"k!

Uluslararası Otomata Mühend!sler! Derne$! (SAE Internat!onal) J3016 otomat!k 
sürü" sını&andırma standardını gel!"t!rd!. Standart, otonom sürü" teknoloj!s!n! 
L0'dan L5'e kadar altı sev!yeye ayırır.

L0, b!r !nsan sürücünün aracı kontrol etmek !ç!n tam yetk!ye sah!p oldu$u gele-
neksel manuel sürü" teknoloj!s!n! tems!l eder.

L1 ve L2, otomob!l!n otomat!k sürü" s!stem!n!n sadece sürücüye yardımcı s!s-
tem olarak kullanıldı$ını ancak yatay veya d!key yönde otomob!l!n bel!rl! b!r 
yönünün otonom kontrolünü üstlenmeye devam edeb!lece$!n! ve tüm sürec! 
tamamlayab!lece$!n! tems!l ed!yor. Algılama, b!l!", karar verme, kontrol ve yü-
rütme süreçler!n!n tamamını tamamlayın Erken Uyarı ve Gel!"m!" Sürücü Des-
tek S!stemler! (Advanced Dr!ver Ass!stance System, ADAS) g!b! d!$erler! bu ek-
s!ks!z sürec! tamamlayamaz ve otonom sürü" teknoloj!s! kapsamında de$!ld!r. 

Otonom sürü", otomob!l!n en azından bel!rl! güvenl!k açısından kr!t!k kontrol 
!"levler!nde (d!reks!yon, gaz veya frenleme g!b!) kontrol eylemler!n! sürücü-
nün do$rudan çalı"ması olmadan otomat!k olarak tamamlayab!lmes! anlamı-
na gel!r. Öncek! bölümlerde anlattı$ım kend! kend!n! süren arabalar, b!lg! elde 
etmek, güvenl!k ko"ulları !ç!n kararlar, planlar yapmak ve bel!rl! b!r dereceye 
kadar kontrolü makul "ek!lde uygulamak !ç!n genell!kle yerle"!k sensörler!, Kü-
resel Konumlandırma S!stem! (Global Pos!t!on!ng System, GPS) ve d!$er !let!"!m 
teknoloj!s! ek!pmanlarını kullanır. Otonom sürü", !nsansız sürü"ü !çer!r. #nsansız 
sürü", özell!kle L4 ve L5 sev!yeler!n! !fade eder. Yan! otomob!l, sürücünün mü-
dahales! olmadan tam otomat!k sürü"ün kontrol eylemler!n! tamamlayab!l!r ve 
!nsansız sürü", otonom sürü" teknoloj!s!n!n gel!"!m!n!n son b!ç!m!ne !"aret eder.
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#nsansız sürü"ün tam adı, kend! kend!ne g!den arabadır. Tekerlekl! mob!l robot 
olarak da b!l!nen bu araba, !nsansız sürü"ün amacını gerçekle"t!rmek !ç!n te-
mel olarak Yapay Zekâ Teknoloj!s!ne sah!p akıllı p!lota (yazılımlı kontrol panosu) 
güven!r. Spes!f!k olarak sürücüsüz araçlar, araç üstü algılama s!stem! sayes!nde 
aracın çevres!n! algılar ve taramayla !le elde ed!len yol, araç konumu ve engel 
b!lg!ler!ne göre aracın d!reks!yonu !le hızını kontrol eder ve sürü" rotasını oto-
mat!k olarak planlayab!l!r. Böylece traf!k güvenl!$!n! kontrol eder, yolda güven!-
l!r b!r "ek!lde g!der ve sonunda hede&enen yere ula"an akıllı arabadır.

İnsansız Sürüş İlkeleri
Sürücüsüz arabalar 1970'lerde ortaya çıktı ve !lk olarak Amer!ka B!rle"!k Dev-
letler!, #ng!ltere ve Almanya g!b! gel!"m!" ülkeler sürücüsüz arabalar üzer!ne 
ara"tırmalar yapmaya ba"ladı. 2005 yılında, Amer!ka B!rle"!k Devletler!'ndek! 
Stanford Ün!vers!tes!'n!n ara"tırma ek!b! tarafından gel!"t!r!len Stanley sürü-
cüsüz otomob!l, 212 k!lometrel!k b!r araz! sürü"ünü ba"arıyla gerçekle"t!rd! ve 
sürücüsüz robot mücadeles!nde b!t!" ç!zg!s!n! !lk geçen oldu.

Sürücüsüz arabalar esas 
olarak %er!t Tak!p S!stem-
ler!, Uyarlanab!l!r Sey!r 
S!stemler! (veya lazer me-
safe s!stemler!), Hassas Ko-
numlandırma/Nav!gasyon 
s!stemler! ve Gece Görü" 
s!stemler!nden olu"ur.

%ek!l 7-2, Google'ın sürücü-
süz arabasının "emat!k d!-
yagramını göstermekted!r.

%ek!l 7-2: Sürücüsüz Arabasının %emat!k D!yagramı
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1) !er"t Koruma S"stem"

%er!t Koruma S!stem!, aracı her zaman do$ru yolda sürmeye devam etmek ve 
kontrol etmek !ç!n kullanılır. Otoyolda sürerken, s!stem sol ve sa$ "er!t ç!zg!ler!n! 
algılayab!l!r. Sapma durumunda, "er!t tak!p s!stem! otomat!k olarak yönü dü-
zeltecek ve aracın "er!d!n ortasında kalması !ç!n merkeze dönmes!ne yardımcı 
olacaktır.

2) Uyarlanab"l"r Sey"r S"stem"

Uyarlanab!l!r Sey!r Kontrolü (Adapt!ve Cru!se Control, ACC), bazen lazer mesafe 
bel!rleme s!stem! olarak da adlandırılan bu s!stem, aracın hız kontrol s!stem!n!n 
traf!k ko"ullarına uyum sa$lamak !ç!n hızını ayarlamasını sa$layan b!r otomob!l 
!"lev!d!r. Aracın önüne takılan radar, aracın önündek! yolda daha yava" b!r araç 
olup olmadı$ını tesp!t etmek !ç!n kullanılır.

Daha yava" b!r araç varsa, ACC s!stem! araç hızını azaltacak ve öndek! araçla 
aradak! bo"lu$u veya zaman aralı$ını kontrol edecekt!r. S!stem, öndek! aracın 
sürmekte oldu$u "er!tte olmadı$ını tesp!t ett!$!nde, önceden ayarlanan hıza 
dönmek !ç!n aracı hızlandıracaktır. Bu !"lemle sürücü müdahales! olmadan 
otonom yava"lama veya hızlanma gerçekle"!r. ACC'n!n araç hızını kontrol 
etmes!n!n esas yöntem!, motor gazı kontrolü ve uygun frenlemed!r.

3) Hassas Konumlandırma / Nav"gasyon S"stem"

Otomob!l gövdes!n!n yüksek hassas!yette konumlandırılması, sürücüsüz oto-
mob!ller !ç!n b!r ön ko"uldur. Kend! kend!ne g!den arabalar, konumu bel!rlemek 
!ç!n çok hassas har!talara güven!r. Kend! kend!n! süren araba yola çıkmadan 
önce, !lg!l! mühend!s arabayı yol durumu ver!ler!n! toplamak !ç!n kullanacak. 
Bu nedenle, kend! kend!ne g!den araba, gerçek zamanlı ver!ler! kayıtlı ver!ler-
le kar"ıla"tırab!l!r ve bu da yayaları yol kenarındak! nesnelerden ayırt etmes!ne 
yardımcı olur. %u anda yaygın olarak kullanılan araç konumlandırma s!stemler! 
arasında Amer!ka B!rle"!k Devletler! GPS konumlandırma s!stem! ve Ç!n'!n Be!-
dou konumlandırma s!stem! bulunmaktadır.

4) Gece Görü# S"stem"

Gece görü" s!stem!, asker! kullanımdan türet!len b!r araç sürü" yardım s!stem!-
d!r. Bu yardımcı s!stem sayes!nde sürücü, gece veya dü"ük ı"ıklı sürü"lerde daha 
yüksek b!r öngörü yetene$! kazanacak, sürücüye daha kapsamlı ve do$ru b!l-
g!ler sunab!lecek veya olası tehl!kelere kar"ı erken uyarılarda bulunab!lecekt!r.
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Bu bölümde !nsan-mak!ne etk!le"!m çözümler!, uy-
gulamadak! Bluetooth modülünün e"le"t!r!lmes!, be-
y!n-b!lg!sayar arayüzünün b!le"!m! ve tekn!k !lkeler! 
üzer!ndek! Yapay Zekâ teknoloj!ler! anlatılmı"tır. Ay-
rıca uygulamalı olarak b!lg!sayarlı araçların çalı"tırma 
ve durdurma kontrolü programlanarak göster!lm!"t!r.

#nsan B!lg!sayar Etk!le"!m! (Human Computer/Mach!-
ne Interact!on, kısaca HCI/HMI), !nsanlar ve mak!neler 
arasındak! b!lg! etk!le"!m!n! !nceleyen b!r teknoloj!d!r 
ve Yapay Zekâ ara"tırmalarının gel!"mekte olan b!r 
yönüdür. Buna !l!"k!n olarak TV uzaktan kumandaları, 
cep telefonu parmak !z! k!l!tler!nden, uçak panoları 
ve fabr!ka kontrol odalarına kadar b!rçok örnekler 
bulunmaktadır. Amer!kalı b!l!m adamı B. Shackel'!n 
1959'da !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m!n! önermes!nden 
bu yana, !nsan-b!lg!sayar uygulamaları !nsanların 
günlük ya"amının her alanına nüfuz etm!"t!r.

!nsan-B"lg"sayar Etk"le#"m"n"n !lkeler" 208
Bey"n-b"lg"sayar Arayüzü Teknoloj"s" 209
Bey"n-B"lg"sayar Arayüzü !lkes" 210
Araç Kalkı#ının ve Durmasının Z"h"nle 
Kontrol Ed"lmes" 210
Bey"n Kontrollü Akıllı Araba Donanım 
Ba$lantısı 214
Bey"n Kontrollü Akıllı Arabanın 
Programlanması 215
Bey"n Kontrollü Akıllı Araç 218
Yapay Zekâ Teknoloj"s"n"n !nsan-
B"lg"sayar Etk"le#"m"ndek" Önem" 222
Neler Ö$rend"k? 223
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İnsan-Bilgisayar Etkileşiminin İlkeleri
Detaylı olarak, !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m! bel!rl! b!r görev! tamamlamak !ç!n !n-
sanlar ve mak!neler arasında özel b!r d!l aracılı$ıyla bel!rl! b!r "ek!lde b!lg! etk!-
le"!m! teknoloj!s!n! !fade eder. Buradak! mak!ne sadece b!lg!sayarın yazılım ve 
!"let!m s!stem!n! de$!l günlük hayattak! çe"!tl! mak!neler! de !fade etmekted!r. 

#nsan-b!lg!sayar etk!le"!m teknoloj!s!n!n ortaya çıkı"ı, !nsanların hayatlarını kök-
ten de$!"t!rd! ve aynı zamanda yen! b!r teknoloj!k devr!m turunu destekled!. 
Günlük ya"amda !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m! her yerde mevcuttur. B!r örnek ver-
mek gerek!rse, yukarıya çıkma ve a"a$ıya !nmek !ç!n asansörü kullandı$ınızda 
b!rçok buton arasından g!tmek !sted!$!n!z katı seçmen!z gerek!yor bu esnada 
basılan buton yanacaktır. I"ı$ının yandı$ını gördü$ünüzde asansörün tal!mat 
aldı$ı anla"ılır. Bu noktada asansörün s!z! g!dece$!n!z kata götürmes!n! bekle-
mek !ç!n rahat olacaksınız. Bu süreçte !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m! teknoloj!s! kul-
lanılmaktadır. Bu örnekte asansöre tal!mat ver!yorsunuz. Tal!mat aldıktan sonra 
asansör s!ze b!r mesaj ger! b!ld!r!mde bulunarak, !nsanlar !le asansör arasında 
b!r b!lg! alı"ver!"! olu"turacaktır.

#nsan-b!lg!sayar etk!le"!m! kavramı, gen!" ve dar anlamda !k!ye ayrılab!l!r. Gen!" 
anlamda !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m!, do$al, ver!ml! ve uyumlu b!r !nsan-b!lg!-
sayar !l!"k!s!n! sa$lamayı amaçlar, buna !l!"k!n teor!ler ve teknoloj!ler ara"tırma 
kategor!s!nde yer alır. Dar anlamda, temel !lkeler, !nsan ve b!lg!sayar arasındak! 
b!lg! etk!le"!m!n! !nceler, temel olarak k!"!den b!lg!sayara ve b!lg!sayardan k!"!ye 
b!lg! alı"ver!"! olmak üzere !k! bölümü !çer!r. Bu nedenle b!lg!sayarların gel!"me-
s!yle b!rl!kte !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m! de gel!"m!"t!r. #nsan-b!lg!sayar etk!le"!-
m!n!n gel!"!m sürec!, !nsanların b!lg!sayara uyum sa$lamasından b!lg!sayarların 
sürekl! !nsanlara uyum sa$lamasına kadar geçen süreçt!r. #nsan-b!lg!sayar etk!-
le"!m!, d!l komut etk!le"!m!, graf!k kullanıcı arab!r!m! (GUI) etk!le"!m! ve do$al 
uyumlu !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m! olmak üzere üç a"amadan geçm!"t!r.

D!l komut etk!le"!m!, b!lg!sayarların mak!ne d!l!, assembly d!l! ve yazılım d!lle-
r! g!b! !nsanların n!yetler!n! anlamasını sa$lamak !ç!n a$ırlıklı olarak b!lg!sayar 
programlama d!ller!n! kullanır. Graf!ksel kullanıcı arayüzü etk!le"!m!, "Ne görür-
sen onu uygularsın" formuna dayanır. Temel olarak menü seç!m!ne ba$lıdır ve 
bu k!tapta kullanılan graf!k programlama d!l! g!b! etk!le"!ml! b!le"enler!n kulla-
nımı, d!l komutları ve graf!k kullanıcı arayüzler! arasında etk!le"!ml! b!r araçtır. 
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Do$al ve uyumlu !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m! !se gel!"m!" b!r etk!le"!m aracıdır, 
yan! b!lg!sayar ve görüntü !"leme g!b! teknoloj!ler!n gel!"mes!nden kaynakla-
nan sanal gerçekl!k, mob!l !"lem ve görüntü !"leme g!b! teknoloj!ler!n gel!"t!r!l-
mes!nden kaynaklanan gel!"en etk!le"!ml! teknoloj!ler! tak!p eder.

A"a$ıdak! ba"lı$ımızda do$al ve uyumlu !nsan-b!lg!sayar etk!le"!m!nde örnek 
olarak bey!n-b!lg!sayar arayüzü teknoloj!s! ele alınmı"tır.

Beyin- ilgisayar Arayüzü Teknolojisi
Bey!n-b!lg!sayar arayüzü teknoloj!s!, 1980'lerde Cal!forn!a Ün!vers!tes!, Los An-
geles'ta do$du ve o zamandan ber! !lg!l! teknoloj! hızla gel!"t!. Bey!n-b!lg!sayar 
arayüzü, beyn!n normal çıkı" yoluna ba$lı olmayan ve bey!n !le har!c! c!hazlar 
arasında do$rudan !let!"!m! gerçekle"t!reb!len özel b!r etk!le"!ml! s!stemd!r.

Beyin- ilgisayar Arayüzü Bileşimi
Bey!n-b!lg!sayar arayüzü s!stem! bey!n, b!lg!sayar ve arayüz olmak üzere üç bö-
lümden olu"maktadır. Bey!n, ya"am formlarına sah!p, dü"ünme ve b!l!" !le s!n!r 
s!stem!n! !fade eder. B!lg!sayar yan! mak!ne, bas!t devrelerden karma"ık büyük 
ölçekl! c!hazlara kadar de$!"eb!len hesaplama ve man!pülasyon yapab!len her-
hang! b!r c!hazı !fade eder. Arayüz !se b!lg! etk!le"!m! aracı, bey!n ve mak!ne ara-
sında d!l çev!r!s!n!, yan! b!lg!n!n !let!m!n! ve etk!le"!m!n! gerçekle"t!ren, çev!r! 
!"lev!ne sah!p b!r c!haz olarak anla"ılab!l!r. %ek!l 9-1'de bey!n-b!lg!sayar arayüzü-
nün temel blok "emasını göstermekted!r.

%ek!l 9-1: Bey!n-b!lg!sayar Arayüzünün Temel Prens!p D!yagramı
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B  Sinir A ı
B  Sinir A ı na Genel Bakış
BP (Back Propagat!on) a$ı !ler! beslemel! b!r s!n!r a$ıdır. Algor!tması Rumelhart 
ve McCelland tarafından 1986 yılında öner!lm!#t!r. BP a$ı #u anda en yaygın kul-
lanılan s!n!r a$ı modeller!nden b!r!d!r.

BP s!n!r a$ı model!n!n topoloj!k yapısı b!r g!r!# katmanı, b!r g!zl! katman ve b!r 
çıkı# katmanını !çer!r. G!zl! katman b!r veya daha fazla olab!l!r. Her katmanın dü-
$üm adı ver!len b!rkaç tek nöronu vardır, katmanlar arasında ba$lantı yolları 
vardır ve her yol b!r ba$lantı a$ırlık katsayısına kar#ılık gel!r. "ler! beslemel! b!r s!-
n!r a$ı olarak, BP s!n!r a$ı yalnızca !k! b!t!#!k katmandak! nöronlar arasında önce-
k! ve sonrak! ba$lantılara sah!pt!r, aynı katmandak! nöronlar ba$lı de$!ld!r, her 
katmandak! nöronlar arasında ger! b!ld!r!m yoktur ve b!lg! tek yönde akar. Her 
nöron b!r öncek! katmandan b!rden fazla b!lg! g!rd!s! alab!l!r ve sonrak! katman-
dak! her nörona yalnızca b!r çıktı ver!l!r. G!rd! katmanından çıktı katmanına b!lg! 
aktarılır. Üç katmanlı b!r s!n!r a$ının topoloj!s! %ek!l 11-1'de göster!lmekted!r.

%ek!l 11-1: BP S!n!r A$ı Topoloj!s!n!n %emat!k D!yagramı

BP s!n!r a$ında, g!rd! katmanının her b!r dü$ümünün g!rd!s! ve çıktısı aynıdır. Bu 
nedenle bazı !nsanlar g!rd! katmanını b!r katman olarak görmezler. G!zl! katma-
nın ve çıkı# katmanının dü$ümler!, formül (11-1)'de göster!ld!$! g!b! geleneksel 
tek nöronun g!r!#/çıkı# özell!kler!ne sah!pt!r.
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Bunlardan &h !se e#!k, X! !se !. g!r!#, Wh! !se a$ırlık faktörü, yh !se h. dü$üm çıkı#ı, f 
(·) !se Dü$üm aktarım !#lev! veya etk!nle#t!rme !#lev!d!r.

&h e#!$!, -1'!n a$ırlı$ı olarak kullanılab!l!r.

B!yoloj!k nöronların a$ırlıklandırma, toplama ve aktarma olmak üzere en temel 
ve öneml! üç !#lev!n! takl!t eden tek nöron model! %ek!l 11-2'de göster!lmekted!r.

%ek!l 11-2: Yek Nöron Model!n!n %emat!k D!yagramı

Akt!vasyon fonks!yonu b!r basamak fonks!yonu, do$rusal fonks!yonu, sembol!k 
fonks!yonu vb. olab!l!r. BP a$ında S t!p (S!gmo!d) fonks!yonu yaygın olarak kul-
lanılır ve en çok rastlanan S!gmo!d !#lev! formül (11-3)'te göster!lm!#t!r.

Ve bu fonks!yonun türev!:

B  Sinir A ının renimi
Her b!r s!n!r a$ının sadece topoloj!k b!r yapısı vardır. Zekâsı yoktur, dolayısıyla 
onu b!r d!z! ö$renme ve e$!t!m kurallar desteklemes! gerek!yor. Ö$renme algo-
r!tması s!n!r a$larının ana özell!$!d!r ve aynı zamanda güncel ara#tırmaların ana 
konusudur. B!r s!n!r a$ının yapısı bel!rlen!rse, b!yoloj!k kend!n! ayarlama yetene-
$!ne sah!p olmasını sa$lamak !ç!n yaygın yöntem, s!n!r a$ının a$ırlık katsayısını 
(e#!k dah!l) ayarlamaktır. S!n!r a$ının ö$renme sürec!, a$ırlık katsayılarını de$!#-
t!rme ve son olarak g!rd!n!n !stenen çıktıyı almasını sa$lama sürec!d!r.

BP algor!tması, !ler" Yayılım ve Ger" Yayılım olmak üzere !k! sürec! !çer!r.

"ler! yayılımda, yayılma yönü g!r!# katmanı → g!zl! katman → çıkı# katmanı 
olurken her nöron katmanının durumu yalnızca b!r sonrak! nöron katmanını 
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