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Özet: Bulut bilişim, üçüncü parti yazılımlar tarafından desteklenen ortak bir hesaplama, depolama, ağ ve 
uygulama yazılımı platformudur Bulut teknolojisi, kullanıcıların büyük miktarlardaki verileri işlemesi ve 
hesaplamaları yapabilmesi için soyutlanmış ve sanallaştırılmış bilişim kaynaklarını kullanmasını sağlar. Bulut 
bilişimin bir diğer önemli avantajı da, uzak mesafedeki araştırmacıların verileri paylaşmak yoluyla ortak çalışma 
yapabilmesidir. Özellikle görüntü işleme, tıbbi araştırmalar ve coğrafi bilgi sistemi gibi alanlarda araştırmacılara 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, bulut bilişim platformu üzerinde çalışan web tabanlı bir görüntü 
işleme uygulamasıgerçekleştirilmiştir. Uygulamada görüntü işleme algoritmalarından Histogram Eşitleme örneği 
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama ile imajlar üzerinde piksel seviyesinde her türlü işlemin gerçekleştirilebileceği 
gösterilmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen uygulama için “Google App Engine [6]” platformu kullanılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Bulut Bilişim, Görüntü Đşleme, Histogram Eşitleme. 
 

Image Processing Application withCloud Computing 
 
Abstract: Cloudcomputing is a common computing, storing, networking and application software platform 
supported by third-party software. Cloud technology provides abstracted and virtualized IT resource for users to 
process a vast amount of data and to able computing. Another essential advantage of cloud computing is that 
allow for data sharing to researchers are in different locations to study together. It comes in handy researcher 
particularly on image processing, medical researches and geographic information system fields. In this study, we 
developed a web based image processing application works on cloud computing platform. Histogram 
equalization one of the image processing algorithms is performed in the application.   By the application, it 
showed that any processing can be performed on image pixels.  Google App Engine was used for the application. 
 
Keywords:Cloud Computing, Image Processing, Histogram Equalization 
 
1. Giriş 
 
Đnternet bağlantı teknolojilerinin kapasitesinin artması 
ile birlikte yazılımları merkezi sunuculara taşıma ve 
web üzerinde çalıştırma eğilimleri artmıştır. Böylece 
kullanıcılara, kendi bilgisayarlarına herhangi bir 
yazılım kurmadan abone oldukları hizmetleri web 
tarayıcısı ile kullanabilme imkânı sağlanmıştır. 
Böylece hem yazılım korsanlığının önüne geçilmiş 
olacak hem de güncellemeler daha hızlı 
gerçekleştirilebilecektir.Örneğin, kelime işlemci veya 
hesap tablosu uygulamaları bulut sunuculardan hizmet 
vermeye başlamıştır. Ayrıca, dosyalarımızımerkezi 
sunucular üzerinde tutarak her yerden erişilebilir hale 
getirebildiğimiz bulut depolama olanakları da 
sağlanmaktadır. 
Bulut teknolojisinin bir diğer avantajı da bilimsel 
çalışmalarda sağladığı kolaylıklardır. Bu çalışmada bir 
görüntü işleme uygulaması gerçekleştirildi ve her türlü 
görüntü işleme algoritmasının web üzerinde 
uygulanabilmesine olanak hazırlanmaya çalışıldı. 
Böylece, araştırmacılar herhangi bir yerden web 
tarayıcısı ile erişebilecekleri uygulamaya yükledikleri 
imajları piksel seviyesinde işleyip istedikleri sonuçları 
elde edebilecek, elde ettikleri bu verileri 
kaydedebilecek ve yetki verdikleri diğer 
araştırmacıların bunuinceleyebilmesine olanak 
sağlayabileceklerdir. 

1. Bulut Bilişim 
 
Son 10 yıldır internet çok hızlı bir şekilde 
gelişmektedir. Depolama maliyetlerinin, bilgisayarlar 
ve diğer bilişim donanımları tarafından tüketilen 
gücün hızla artıyor olması, Veri merkezlerinin 
depolama kapasiteleri ihtiyaçlarımızı yeteri kadar 
karşılamıyor olması, büyük miktarlardaki hesaplama 
ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve klasik internet 
servislerinin bu ihtiyaçları karşılamakta yetersiz 
kalıyor olması araştırmacıları yeni çözümlere 
yönlendirmiştir.Aynı zamanda büyük kuruluşların 
uzak mesafedeki birimleri ile üretilen verileri bir araya 
toplama ve analiz etme zorunluluğu yeni platformlara 
ihtiyaç doğurmuştur [1]. 
Bulut bilişim, bilgi işlem kaynaklarının ortak bir sanal 
havuzu olarak tanımlanabilir. Bulut, sistem 
kullanıcıların internet üzerindeki bu havuzdaki 
kaynakları kullanmasını sağlar. Entegre edilmiş Bulut 
Bilişim dinamik bir bilişim sistemidir. Sistem bir 
uygulama platformu ortamıdır [2]. Bulut, bilişim 
kaynaklarını dinamik bir şekilde dağıtma, tahsis etme 
ve ihtiyaçlara göre yeniden tahsis etme ve kullanımını 
gözetleyebilme olanakları sağlamaktadır. Bulut bilişim 
kaynakları, genellikle dağıtılmış bir yapıya sahiptir. 
Bulut bilişim bütün bilişim kaynaklarını bir araya 
getirir ve bunları yazılımlar vasıtası ile otomatik bir 
şekilde yönetir. Kullanıcılar ihtiyaçları olan servisleri 
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internet üzerinde satın alıp kullanabilirler. Bulut 
kullanıcılara ve kuruluşlara daha doğru ve akıllı 
servisler sunabilmek için toplu bir bilgi üretme 
amacıyla geçmiş ve güncel verileri bir araya 
getirebilir.  
Bulut bilişim, internetin icadından sonra ortaya çıkan 
ve bilişim dünyasında büyük ölçekli değişikliklere yol 
açabilecek bir yeniliktir. Bulut bilişimin temellinde 
barındırma hizmeti ve dağıtık hesaplama mantığı yer 
almaktadır. Uygulamalar ve veriler büyük veri 
merkezleri üzerinde depolanır; uygulamaların ihtiyaç 
duyduğu işlem gücü ise birden fazla bilgisayar üzerine 
dağıtılmış sistemler tarafından 
sağlanır.Mevcutsistemlerden farkı, belirli coğrafik 
konumlarda yer alan büyük ölçekli veri 
merkezlerinden, kullanıcılara, talepleri doğrultusunda 
bir hizmet olarak sunulmasıdır. 
 
a. Bulut Hesaplama 
 
Bulut hesaplama hem kullanıcılara internet üzerinden 
sunulan servisleri hem de bu servisleri sağlayan 
merkezlerdeki donanım, yazılım ve alt yapı 
kaynaklarını kapsar . Bulut hesaplamanın servis olarak 
sunulan kısmı, Servis Olarak Yazılım (Software as a 
Service (SaaS)) ismiyle bilinir.  Servis sağlayıcısı 
tarafında bulunan yazılım ve donanımların tamamı ise 
SaaS ile birlikte bulut hesaplamayı oluşturmaktadır 
[4]. 
Bulut hesaplama hem genel hem de ticari olarak 
kullanıcılara sunulabilmektedir. Genel olarak sunulan 
bulut hesaplama örnekleri, genelde kullanacağın-
kadaröde mantığıyla çalışmakta ve kullanılmak istenen 
miktar üzerinden hesaplanan bir ücret, servis 
sağlayıcısına ödenmektedir. Günümüzde bunun 
örnekleri arasında AmazonWeb Services [5], Google 
AppEngine [6], Heroku [7], Mosso [8] ve Microsoft 
Azure [9] verilebilir. Bunların yanında şirketlerin 
kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kurum içinde 
kurdukları ve topluma açık olmayan bulut hizmetleri 
de vardır[4]. 
 
b. Bulut Bilişim Servisleri 
 
Bulut bilişim servisleri üç kategoride ele alınabilir.  
Bulut bilişim işlemlerinin yapılması için fiziksel alt 
yapının hazırlanması, gerekli platformun sürekli ve 
erişilebilir halde tutulması ve uygulamaların 
çalıştırılması için gerekli yazılımların temin edilmesi 
gibi hizmetleri kapsamaktadır. Şekil 1’de Bulut bilişim 
servis katmanları görülmektedir. 

 
Şekil 1.Bulut bilişim servis katmanları 

i. Servis Olarak Altyapı (Infrastructure As A 
Service: IAAS) 

 

Bulut bilişim için fiziksel donanım temini şeklinde 
özetlenebilir. Sanallaştırma gibi bir takım hizmetler 
için sunucu çiftlikleri gerekmektedir ve bunun servis 
olarak sunulması Bulut içerisinde IAAS olarak 
isimlendirilir. Bir diğer yaygın kabul gören 
sınıflandırma ise bulut servislerinin tertiplenme 
biçimine ilişkindir. Depolama, hesaplama ve ağ gibi 
fiziksel kaynaklar ve sanallaştırma kaynaklarına göre 
sınıflandırma yapılabilmektedir [10]. 
 

ii. Servis Olarak Platform (Platform As A 
Service: PAAS) 

 
Belli amaca yönelik bir yazılım geliştirmesi için bir 
takım gereksinimlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar, 
temel olarak bu uygulamalar için bir veri alanının 
temin edilmesi, bu alanın sürekli erişilebilir olmasının 
sağlanması, olası performans sorunlarının çözülmesi, 
bu ortamın lisanslanması gibi işlemlerdir.  
Bu tür işletme ihtiyaçları ile uğraşmak yerine bulut 
teknolojisi üzerinde sunulan hazır platformları 
kullanmak daha verimli olabilir. “Windows Azure [9]” 
veya “Google Apps [6]” bu konudaki örnek 
servislerdir. Bu hizmetlerin temelinde bir kütüphane 
(API’ler) sunması yatmaktadır. Sunulan kütüphaneler 
yardımı ile geliştirilen uygulamalar yine servis 
anlaşması çerçevesinde hizmet veren firmanın 
sunucularında tutabilir [10]. 
 

iii. Servis Olarak Yazılım (Software As A 
Service: SAAS) 

 
Hazırlanan bulut uygulamalarının çalıştırıldığı katmanı 
ifade eder. Bulut platformu üzerinde çalışan 
uygulamalar, kullanıcılara, bu katmanda servis olarak 
sunulmaktadır. Uygulamalara, internet bağlantısı olan 
herhangi bir cihaz üzerinden, web tarayıcı gibi araçlar 
vasıtasıyla zaman ve konum kısıtlaması olmaksızın 
erişilebilmektedir. 
Burada kurumların ihtiyaç duyduğu yazılımlar bu 
hizmeti veren kurumun sunucularında tutulmakta olup, 
yazılım kullanıcının bilgisayarına kurulmadan bu 
sunuculardan çalıştırılarak işin yapılması 

sağlanmaktadır [10]. 
 
c. Bulut Veri Depolama (Blobstore) Servisi 
 
Blobstore API, (Uygulama Programı Arabirimi) 
uygulamaların veri nesnelerini bulut sunucularında 
depolamasına olanak sağlar. Depolanan bu nesneler 
blob olarak tanımlanır ve klasik veri depolama 
servisleri için izin verilen boyutlardan çok daha büyük 
olabilirler. Bloblar, video veya resim dosyaları gibi 
büyük boyutlu dosya hizmeti vermek için çok 
kullanışlıdırlar. Bloblar, HTTP protokolünün talebi ile 
bulut sunucusuna dosya yükleyerek oluşturulur. Bu 
dosya yükleme işlemi klasik web sayfalarında da 



kullanılan formlar aracılığı ile yapılır. Form verileri 
gönderildiğinde blobstore servisi dosyanın içeri
bir blob oluşturur ve bu blob için BlobKey denilen bir 
anahtar döndürür. Uygulamalar bloblara direkt dosya 
adı ile erişemez bunun yerine BlobKey ile referans 
edilir. Bu anahtar ile depolanan blob daha sonra tekrar 
kullanılabilir. Uygulama Blobstore API’ini kullanarak 
blob’un tamamını yanıt (response) olarak kullanıcı 
talebine (request) servis edebilir veya blob de
direkt olarak okuyabilir. Bu blob de
resimdeki pikseller olabilir [12].  
Uygulamalar blob verilerini direkt olarak olu
Bunun yerine bloblar, gönderilen web formları veya 
HTTP POST talepleri (request) tarafından dolaylı 
olarak üretilir.  
Bloblar oluşturulduktan sonra değiştirilemez ancak 
silinebilirler. Her blob bilgilerinin tutuldu
verisine sahiptir ve bu verilere BlobKey ile ula
Şekil 2’de Blob depolama ve sunma uygulaması ve 
gerekli servisler görülmektedir. 
 

Şekil 2.  Blob depolama ve sunma uygulaması ve 
gerekli servisler[13]. 

 
2. Görüntü Đşleme 
 
Görüntü işleme yöntemleri kullanılmadan önce 
işlenecek görüntünün dijital ortama aktarılması ve 3
kanal RGB formatına dönüştürülmesi gerekmektedir. 
RGB formatında görüntüler 8’er bit’likRed (Kırmızı), 
Green  (Yeşil) ve Blue (Mavi) kanallar biçiminde 
tutulur. Görüntü işleme yaparken kullanılan yöntemin 
piksel düzeyinde her bir kanala ayrı ayrı uygulanması 
gerekmektedir. 
 
a. Histogram Eşitleme 
 
Bir resmin histogramı o resimde bulunan renk 
tonlarının resim içinde kaçar pikseldebulundu
çıkarılmış bir grafiğidir ve eğer resim çok karanlık ise 
siyah tonları çoğunlukta olup histogramın sol
tarafayığılmış olması yada çok aydınl
tonlarının çoğunlukta olup histogramın sa
yığılmış olması söz konusudur. Bu tür durumlarda 
resimdeki ayrıntıların seçilmesi mümkün olmayabilir.
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Histogram eşitlemede, dengesiz histogram da
256 farklı renk tonuna dengeli bir şekild
resimdeki ayrıntıların seçilmesi sağlanır [11].

Şekil 3.Histogram eşitleme ile gri seviyelerin dengeli 
dağıtılması. 

 
3. Uygulama 
 
Bu çalışmada, Web üzerinde hizmet veren bir görüntü 
işleme uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama ile, 
piksel düzeyinde her türlü algoritmanın 
gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir.Görüntü i
algoritmalarından sadece “Histogram E
yöntemi üzerinde durulmuştur. 
Uygulamamızda, Platform As A Service (Servis 
Olarak Platform) katmanında Google Firması 
Tarafından Sağlanan “Application Engine” 
kullanılmıştır. Software As A Service (Servis Olarak 
Yazılım) katmanında Java dili kullanılmı
Uygulama geliştirme ortamı olarak Eclipsearacı 
seçilmiştir.Verileri buluta yüklemek için 
“Blobstore”adı verilen veri depolama y
faydalanılmıştır. 

Şekil 4. Bulut bilişim ile görüntü işleme adımları.
 
Gerçekleştirilen bu yazılım ile imajlar üzerinde piksel 
seviyesinde her türlü görüntü işleme algoritması 
gerçekleştirilebilecektir.Uygulama geli
Đstemci/Sunucu mimarisi kullanılmıştır. Kullanıcı,web 
tarayıcısı aracılığı ile kendi yerel diskindeki dosyayı 
bulut sunucusuna yükledikten sonra programın 
çalışmasını sağlayıp sonuçları alabilmektedir. Bu 
uygulamada, görüntüler, 24-bit png formatına 
dönüştürülerek kullanılmıştır. Şekil 4’de Bulut bili
ile görüntü işleme adımları görülmektedir. 
ise çalışan uygulamanın resim üzerindeki sonuçları 
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Şekil 5. Görüntü işleme uygulamasının ekran 

görüntüleri.(a) Gri seviyeli normal hücre görüntüsü (b) 
Histogramı eşitlenmiş hücre görüntüsü. 

 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
Uygulama web üzerinden çalıştığından, kullanıcı 
istediği herhangi bir yerden uygulamayı kullanabilecek 
ve kendi görüntülerini yükleyip işlenmesini 
sağlayabilecektir. Böylece kullanıcı bulut sunucusuna 
yüklediği verileri herhangi bir tarayıcıdan tekrar açıp 
işleyebilme ve kaydedebilme olanağına sahiptir. 
Özellikle uzak mesafedeki uzmanlar, tıbbi görüntüler 
gibi belli konular üzerinde ortak çalışma yapabilecek 
ve bu görüntüleri veri tabanlarına kaydedebilecektir.  
Bulut bilişim üzerinde görüntü işleme yöntemleri tıbbi 
çalışmalar dışında diğer bilimlere de uygulanabilecek 
ve tek bir sunucu üzerinden yazılım geliştirilmesi 
mümkün olacaktır. Bulut bilişim teknolojisi sadece 

resimler üzerinde değil video ve ses verileri üzerinde 
de işlem yapabilmeye olanak sağlamaktadır.  
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Özet: Đnternet ve bilgisayar teknolojilerinin etkin kullanılmaya başlanması ile birlikte, bazı kişisel bilgilere veya 
kurum ve kuruluşlara ait gizli verilere, yetkili olmayan girişlerin yasaklanması gibi zorunlulukları doğurmuştur. 
Aynı zamanda bu işlemin doğru, güvenilir ve çok kısa sürede gerçekleştirilebilmesi çok önemlidir. Bu sistemler 
genel olarak kullanıcıdan bir bilgi, şifre ve pin numarası ya da başka bir yöntemle giriş bilgisi istemektedir. Bu 
durumda hem zaman kaybı olmakta, hem de giriş bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve izinsiz girişleri 
engellemek oldukça zordur. Bunun yerine biyometrik teknolojiler kişileri doğrudan tanıdıkları için, yüksek 
güvenlik uygulamalarının vazgeçilmez unsuru olarak kullanılabilirler. Biyometrik sistemler yüz, parmak izi, 
retina, iris, el geometrisi, imza, ses, koku tanıma gibi yapılar ile açıklanabilir. Bu çalışmada insan gözünde hiçbir 
zaman değişmeyen iris bölgesinin belirlenmesi ve kişinin tanınması aşamasında bir sistem geliştirilmiştir. Sistem 
ile iris görüntülerinin sınıflandırılması için kullanılan özellik çıkarımları ve algoritmalar belirlenmiş ve örnek bir 
çalışma Matlab programı ile uygulanmıştır. Yapay sinir ağları(YSA) ile de iris örüntüleri başarıyla 
sınıflandırılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Biyometrik, iris, tanıma, sınıflandırma, YSA 
 

Biometric Iris Classification Systems 
 
Abstract: Conjunction with starting to use computer and internet technology effectively, interdiction of 
entrances that are non authorized is occurred to some of personal information or protected data of companies.  
Meanwhile it is very important to  ensure that process  is reliable, accusative  and  able to perform in a brief time. 
These systems generally need   an data input   such as  password, pin number  or  some other methods.  In this  
case  both  time waste  occurs and   ensure  the safety of that input data and  prevent    unauthorized  logins  is 
really difficult. Instead of this, because of    biometric technologies  recognize the people  directly, they are  used  
as essential element of high security  applications. Biometric  systems can be explained  by   recognition 
structures as  odor ,voice, signature , hand geometry, iris, retina, fingerprint, face. In this work a system is 
improved  in the process of detection of iris that never changes  and recognition  of person. An algorithm and 
feature extraction is determined   for classification  of  iris  images  with this system  and  an example work  is 
applied  with Matlab program. Iris pattern are classified successfully using artificial neural network(ANN). 
 
Keyword: Biometric, iris , recognition, classification, ANN 
 
1. Giriş 
Biyometrik sistemler bir bireyin kişisel bir nitelik ya 
da davranışını analiz ederek kimliğini açıklayan 
biyolojik verileri doğrulama bilimidir[1]. Đnsanları 
birbirinden ayırt edebilme şansını bize sunduğundan 
dolayı biyometri bir kimlik doğrulama sistemi olarak 
ta kullanılmaktadır.  
Biyometrik tanıma sistemleri bir bireyin sadece 
kendisine has özelliklerinin kanıtlamasına olanak 
sağlar. Bu sistemler unutulması veya başkası 
tarafından kullanılması söz konusu olmayan bir kimlik 
onaylama yoludur. Bu sayede kimlik, pasaport, ehliyet 
gibi kartların yerini tamamen alacak bir sistem 
geliştirilebilir. Böylece hem daha güvenli hem de 
aşılması zor sistemler gün geçtikçe ortaya çıkacaktır. 
Örneğin bir birimin giriş kapısında bulunan kapılarda 
manyetik kartlar yerine araç sürücüsünü tanıyarak 
girişine izin veren bir sistemin kullanılması çok daha 
güvenli yetkisiz girişlere izin vermeyeceği için hem 
daha güvenli hem de daha kullanışlı olacaktır.  
 
Biyometrik sistemler yüz, parmak izi, retina, iris, el 

geometrisi, imza, ses, koku tanıma gibi yapılar ile 
açıklanabilir. Kişi tanımlaması için iris kullanma 
düşüncesini ilk olarak ortaya atan Fransız göz doktoru 
Alphonse Bertillon’dur[2]. 
 
Đris kullanma biyometrik sistemler içerisinde kullanımı 
kolay ve daha basit bir yöntemdir.  Basit bir kamera 
kullanılarak yaklaşık 20 cm uzaklıktan bile rahatlıkla 
tarama yapılabilmektedir. Gözlük ile de sorunsuz 
kullanılabilmesi, sistemlere kolay entegre olabilmesi 
ve iris örüntüsünün en güvenilir desenlerden biri 
olması, iris tarama sistemlerini daha çok tercih edilir 
hale getirmektedir. Đris tanıma ile alakalı olarak 
literatürde birçok çalışma mevcuttur. 
 
Sanchez-Avila ve diğerleri[3] yaptıkları çalışmada 
dalgacık dönüşümü yöntemi kullanarak yüksek 
doğruluk oranında iris tabanlı bir biyometrik tanıma 
sistemi geliştirmişlerdir. 
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Dobeš ve arkadaşları[4] çaışmalarında insanlardaki 
ortak bilgileri kullanarak %99 başarı oranı ile iris 
tanıma sistemi geliştirmişlerdir. 
Yıldız ve Akhan[5] gerçekleştirdikleri çalışmalarında   
uygun bir veri  tabanından alına  aynı kişiye ait  birden 
fazla resim arasında  çapraz ilişki(cross correlation) 
metodu ve pikseller arasındaki hataların kareleri 
toplamının ortalama  karekökü hesaplamaları 
kullanarak iris tanıma işlemi yapmışlarıdır. Çalışmada 
aynı kişiye ait farklı resimlerin test edilmesin 
sonucunda   % 77  oranında bir benzerlik saptanmıştır. 
 
Bu çalışmada insan gözünde hiçbir zaman değişmeyen 
iris bölgesinin belirlenmesi ve kişinin tanınması 
aşamasında bir sistem geliştirilmiştir. Sistem ile [6] iris 
veritabanından alınan iris görüntülerinin 
sınıflandırılması için kullanılan özellik çıkarımları ve 
algoritmalar belirlenmiş ve örnek bir çalışma Matlab 
programı ile uygulanmıştır. Bu aşamada iris örüntüleri 
YSA(Yapay Sinir Ağları) yöntemi ile başarılı bir 
şekilde sınıflandırılmıştır. 
 
2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada insan gözünde hiçbir zaman değişmeyen 
iris bölgesinin belirlenmesi ve kişinin tanınması 
aşamasında bir sistem geliştirilmiştir Đris tanıma için 
[6] veritabanından alınan göz görüntüleri kullanılarak 
iris tanıma işlemi yapılmıştır.  Tüm yazılımlar Matlab 
ortamında uygulanmıştır. 
 
2.1. Göz ve iris 
 
Göz, insanın en önemli organlarından başında 
gelmektedir.  Đnsan algılamasının yaklaşık yüzde 80'i 
gözler tarafından sağlanmaktadır. Bütün vücuttaki 
duyu algılayıcılarının  yüzde 70'i gözün retina 
tabakasında yer almaktadır. Đnsanın göz yapısı içinde 
kornea, iris, pupil, ön kamara, lens, vitreus, retina ve 
göz siniri gibi yapılar mevcuttur. Şekil 1' de insan 
gözü ve yapısı gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Đnsan gözünün yapısı 
 
Đris, gözbebeğinin önünde bulunan daire  şeklinde, 
göze rengini veren renkli tabakadır. Asıl görevi 
içerdiği kaslarla fotoğraf makinesindeki diyafram gibi 
hareket ederek gözbebeğinin (pupil) büyüklüğünü 

ayarlamaktır. Bir insanın irisinin özellikleri doğumdan 
ölümüne kadar değişmeden kalmaktadır. Bu nedenle 
biyometrik sistemlerde tercih edilmektedir. 
 
2.2. Đris veritabanı 
 
Veritabanında[6] çalışmada kullanılmak üzere 64 tane 
sol göz için ve 64 tane de sağ göz için olmak üzere 
toplamda 128 tane örüntü mevcuttur. Tüm resimler 24 
bit RGB, 576x768 piksel ve PNG formatında SONY 
DXC-950P 3CCD kamera ile  kaydedilmiştir. 
 
Şekil 2' de örüntülerin alındığı iris veritabanından 
örnek iris resimleri görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Đris veritabanından örnek örüntüler  
 

2.3. Görüntü işleme ve özelik çıkarım adımları 
 
Đris veritabanından alınan görüntülerin YSA ile 
sınıflandırılması için resimlere bazı görüntü işleme ve 
özellik çıkarım yöntemlerinin uygulanması 
gerekmektedir.  Đris kısmını elde etme, kenar bulma, 
ikili dönüşümler yapma gibi bazı görüntü işleme 
algoritmaları iris tanıma sisteminde kullanılmıştır. 
 
2.4. Yapay Sinir Ağları 
 
Yapay Sinir Ağları, insan beyninin işleyişini taklit 
ederek yeni sistem oluşturmaya çalışan yapay zeka 
yaklaşımıdır[7]. Sınıflandırma problemlerinde çok 
tercih edilen yöntemlerden birisidir. Đnsan beynindeki 
biyolojik sinir hücrelerinin yapısı temel alınarak YSA 
yapısı oluşturulur. 
 
Genelde YSA ağ yapısında, verilen bir girdi setine 
karşılık çıktı değerleri verilerek belirtilen öğrenme 
kuralına göre ağırlık değerleri otomatik olarak 
değiştirilmektedir. Eğitim verisinin tamamlanmasından 
sonra eğitilmiş olan ağ, ağırlık değerlerinin son 
durumuna göre, verilen herhangi bir veri setinin 
sonucunu tahmin edebilmektedir. Bu çalışmada da 
Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli kullanılmıştır. Đleri 
beslemeli geri yayılımlı bir Çok Katmanlı Ağ Modeli 
Şekil 3' de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. YSA Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli 
 
3. Biyometrik Đris Sınıflandırma Sistemleri 
 
Bu çalışmada insan gözünde hiçbir zaman değişmeyen 
iris bölgesinin belirlenmesi ve kişinin tanınması 
aşamasında bir sistem geliştirilmiştir. Sistem ile [6] iris 
veritabanından alınan iris görüntülerinin 
sınıflandırılması için kullanılan özellik çıkarımları ve 
algoritmalar belirlenmiş ve örnek bir çalışma Matlab 
programı ile uygulanmıştır. Bu aşamada iris örüntüleri 
YSA(Yapay Sinir Ağları) yöntemi ile başarılı bir 
şekilde sınıflandırılmıştır. Geliştirilen sistemin blok 
diyagramı Şekil 4' de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. Đris tanıma sistemi blok diyagramı 

 
Đris, gözün ön kısmında bulunan ve fibroz (lifli) 
dokudan oluşan renkli tabakadır. Đriste 250’den fazla 
görsel karakteristik bulunmaktadır. Bunlar daireler, 
benekler, çizgiler gibi belirleyici şekillerdir. Đris, bebek 
embriyo olarak anne karnındayken oluşur ve insanın 
ölümüne kadar değişmez. Đris tarama biyometrik 
taramalar içerisinde en basit olanlarından biridir. Bu 
özelliklerden  yaralanarak  iris tabanlı  bir  uygulama   
gerçekleştirilmiştir.  Đris örüntüleri üzerinde ilk olarak  
kenar  bulma algoritmaları uygulayarak en uygun 
kenar bulma    belirlenmiştir. Daha sonra   aynı 

kişilerin farklı iris fotolarından   farklı boyutlarda   
parçalar alınarak  korelasyon  uygulayarak 
benzerlikleri karşılaştırılmıştır. Morfolojik işlemler ile 
iris üzerinde şekiller daha da kesinleştirilmiştir. En son 
aşamada ise oluşan iris örüntüleri YSA ile eğitilerek 
sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
 
3.1. Đris resminin elde edilmesi 
 
Đris tanıma sistemleri yüz ve parmak tanımada olduğu 
gibi özel noktaların çıkarılmasıyla yapılamamaktadır. 
Daha çok örüntü tanıma olarak bilinen doku arama 
yöntemiyle yapılır. Şekil 5' de iris kısmı bulunmuş bir 
göz resmi görülmektedir. 
 

 
Şekil 5. Gözden iris kısmının elde edilmesi 

 
3.2. Görüntü işleme 
 
Đris  etkin bölgesinin belirlenmesinde  kenar  bulma 
yöntemleri   uygulanmıştır.  Matlab ortamında iris 
görüntülerine uygulanan bazı kenar bulma yöntemleri 
Şekil 6' da gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 6. Farklı kenar bulma yöntemleri uygulanmış 

iris örüntüleri 
 
Đris resimlerinde gürültü olmadığı için gürültü azaltma 
işlemleri uygulanmamıştır.  
Đrisin çevresi  belirlendikten sonra   iris kenarından   
farklı boyutlarda parçalar alınarak işlemler o parçalara 
uygulanarak sistemin daha hızlı yanıt vermesi 

Log Kenar Bulma Canny Kenar Bulma 

Roberts Kenar Bulma Prewitt Kenar Bulma 
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sağlanmıştır. Şekil 7' deki resimde de görüldü
aynı iris resminden  alınan  parçaların benzerli
görülmektedir. Bu iki  resim arasında ili
benzerlikten yararlanarak korelasyon uygulanmı
Korelasyon katsayısının 1' e yakın çıkması iri
örüntülerinin arasında benzerliğ
göstermektedir. 

 
Şekil 7. Aynı irise ait örüntüler

 
Morfolojik operasyonlar ikili imgelere 
uygulanabileceği gibi, gri tonlu imgeler için de 
tanımlıdırlar. Gri tonlu imgede yayma i
imgedeki koyu tonlu bölgeleri açmaktadır.  
Binary(ikili) seviyeye dönştürülmüş bir iris resmi 
8' de gösterilmiştir. 
 

Şekil 8.Đkili seviye dönüştürülmüş iris örüntüsü
 

Đmgede koyu tonlu bölgelerle çevrili parlak bölgeler 
genişlerken  parlak bölgeler ile çevrili koyu tonlu  
bölgeler zayıflamakta ,hatta yapı elemanı  ve koyu 
tonlu  bölgelenin boyutuna  ba
kaybolabilmektedir. Gri tonlu  bölgenin boyutuna  
bağlı imgede aşındırma işlemi, imgenin parlıklı
arttırmaktadır. Morfolojik işlem uygulanmı
Şekil 9' da gösterilmiştir. 
 

Şekil 9. Đristen alınan parçaya morfolojik i
uygulanması 

 
Morfolojik işlemden sonra imgede  koyu tonlu 
bölgelerle çevrili parlak bölgeler daralırken,parlak 
bölgeler ile çevrili koyu tonlu bölgeler 
genişlemektedir. 
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ekil 7' deki resimde de görüldüğü  gibi 
aynı iris resminden  alınan  parçaların benzerliği  
görülmektedir. Bu iki  resim arasında ilişkisel 
benzerlikten yararlanarak korelasyon uygulanmıştır.  
Korelasyon katsayısının 1' e yakın çıkması iris 
örüntülerinin arasında benzerliğin arttığını 

 

Aynı irise ait örüntüler 

ikili imgelere 
i gibi, gri tonlu imgeler için de 

tanımlıdırlar. Gri tonlu imgede yayma işlemi, 
tonlu bölgeleri açmaktadır.  

ş bir iris resmi Şekil 

 
ş iris örüntüsü 

mgede koyu tonlu bölgelerle çevrili parlak bölgeler 
lgeler ile çevrili koyu tonlu  

bölgeler zayıflamakta ,hatta yapı elemanı  ve koyu 
tonlu  bölgelenin boyutuna  bağlı olarak 
kaybolabilmektedir. Gri tonlu  bölgenin boyutuna  

lemi, imgenin parlıklığını 
m uygulanmış bir iris 

 
risten alınan parçaya morfolojik işlem 

lemden sonra imgede  koyu tonlu 
bölgelerle çevrili parlak bölgeler daralırken,parlak 
bölgeler ile çevrili koyu tonlu bölgeler 

3.3. Normalizasyon 
 
Farklı insanların iris boyutları birbirinden ayrıdır ve  
farklı özelikler  gösterilebilir. Aynı ki
resimleri aydınlanma dan dolayı farklı gözükebilir. 
Bunların normalize edilmesi gerekir. Her bir iris 
örüntüsündeki değerler Denklem 1' deki gibi 
normalize edilmiştir. � = pIpqrspqtuIpqrs  

 
3.4. Özellik çıkarma 
 
Özellik çıkarım aşamasında ise elde edilen iris 
örüntülerinden YSA' ya uygulanacak olan giri
belirlenir. Bunlar ızgaralanmış iris ör
oluşmaktadır. 
 
3.5. Đris sınıflandırma işlemi 
 
Bu aşamada özelikleri belirlenmiş iris örüntülerinden  
matris oluşturulur. Bu matris oluşturulduktan sonra 
yapay sinir ağlarını eğitmekte kullanılır. Daha sonra 
alınan örnekler üzerinde de aynı işlem y
sonra YSA ile sınıflandırma yapılarak e
sonucu sınıflandırma sonuçları elde edilir.
  
4. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Bu çalışmada insan gözünde hiçbir zaman de
iris bölgesinin belirlenmesi ve kiş
aşamasında bir sistem geliştirilmiştir. Sistem ile iris 
görüntülerinin sınıflandırılması için kullanılan özellik 
çıkarımları ve algoritmalar belirlenmiş
çalışma Matlab programı ile uygulanmı
sinir ağları(YSA) ile de iris örüntüleri ba
sınıflandırılmıştır. 
Daha sonraki  aşamalarda farklı sınıflandırma ve 
özellik çıkarım algoritmalarının kullanılması 
düşünülmektedir. 
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