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Genişletilmiş Gerçeklik  (Augmented Reality) 
OptikAR Uygulaması  

Sunuş Planı 



“Gerçek” ve “Sanal” 

• “Gerçek” kişinin kendi duyularıyla algıladıkları 
iken “Sanal” kişinin kendisinin düşünceleriyle 
tasarladığıdır.   

• Üç Dünya - Popper (1978) birbiriyle bağıntılı üç 
ayrı dünya  
– Maddelerin Fiziksel Dünyası : İçinde canlı ve cansız 

varlıkları barındıran  
– Bilincin Dünyası: Psikolojik süreçler ve kişisel 

deneyimlerimizi içeren  
– Üçüncü Dünya: İnsan zihninin ürettiği bilişsel 

varsayımların, dillerin, masalların, mitlerin, sanat 
eserlerinin, matematiksel denklemlerin teorilerin yer 
aldığı üçüncü dünyadır.  



Mekân ile Girilen Etkileşim 

• Mekân ile girdiğimiz etkileşime bağlı olarak biz 
onu gerçekmiş gibi hissedebiliriz.  
– Maddelerin fiziksel dünyası ve insan zihninin ürettiği 

üçüncü dünya somut nesnelerden yâda onların 
ürünlerinden oluşmakta iken bilincin dünyası 
insanların zihinlerinde var olmaktadır.  

– Zihinlerimizde oluşturduğumuz bu dünya sanal 
mekânlar olarak ifade edilse de, mekânın “sanal” ya da 
“fiziksel” olmasını belirleyen durum bizim 
algılamamızla ilgilidir.  

– Gerçek Dünya “içinde olduğumuz dünya” iken, Olası 
Dünyalar dışarıdan baktığımız yerlerdir. (Ryan, 1999)  
 



Genişletilmiş Gerçeklik  
(Augmented Reality - AR) 

• Gerçek ve sanal dünyanın 3 boyutlu ortamda 
gerçek zamanlı olarak bir araya getirilmesidir 
(Azuma,1997).   

• Genişletilmiş Gerçeklik  
– fiziksel dünyanın sanal ile  
– gerçek zamanlı olarak bütünleştirilerek  
– aynı kadrajda bulunmasını hedefleyen uygulamalardır.  

• Bu uygulamalar “gerçek” ile “sanal”ın bir araya 
gelerek etkileşime girmesini sağlayan önemli bir 
adımdır. 
 



Genişletilmiş Gerçeklik | Teknoloji 

• Genişletilmiş Gerçekliğin  
– Optik tabanlı (görüntüyü retina üstünde canlandırmayı 

temel alan)  
– Video tabanlı (basit bir kamera ya da görüntüleme 

cihazı ile resimlerin tek tek işlenip kullanıcıya 
sunulması) 

olarak iki türü bulunmaktadır.  
• Günümüzde basit işaret esaslı genişletilmiş gerçeklik 

uygulaması bir kamera, bilgisayar ünitesi ve bir ekrandan 
oluşmaktadır. Kamera ile görüntünün alınıp üzerine sanal 
nesnelerin eklenmesiyle zenginleştirilen görüntü 
etkileşimlere uygun olarak ekrana yansıtılır. 

 



Genişletilmiş Gerçeklik | Eğitim 
Zengin içeriklerin 
oluşturulması   
 
Sanal dünyanın,  gerçek 
dünyaya adapte 
edilmesini sağlayan 
diğer uygulamaların 
zayıf olduğu noktaları 
gerçeğe yakın düzeyde 
anlık olarak işleyebilen 
üstünlükte ortamların 
oluşturulmasını 
amaçlamaktadır.  

 
 

• Öğrenen ve öğreticilerin gerçek 
dünyada çeşitli imkânsızlıklar 
sebebiyle ulaşamadıkları ya da 
somutlaştıramadıkları birçok 
etkinliği genişletilmiş gerçeklik 
uygulamaları 
zenginleştirebilmeleri mümkün 
hale gelmektedir.  

• Genişletilmiş Gerçekliğin 
eğitimde öncelikli olarak 
öğrenen içerik etkileşimine yeni 
bir boyut kazandırması 
beklenmektedir.    



 
Uygulama ortamın görüntüsünü 
bilgisayarın kamerası aracılığıyla 
alıp, işaretçiyi algılar ve 
kameranın konumunu ve 
yönelimini belirleyip ardından 
sanal bir ışık ışınını görüşe 
ekleyerek etkileşimleri ekrana 
yansıtır. 

OptikAR 
• Temel geometrik optik deneylerini 

zenginleştirerek etkileşimli bir 
biçimde sunan basit işaret esaslı 
genişletilmiş gerçeklik uygulamasıdır. 

  
• Genişletilmiş Gerçeklik ile Uygulama 

Geliştirme  
– İşaretçi «Marker » için “Pattern” 

dosyasını oluşturma 
– Temel Kütüphane  

• ARToolKit (C, C++) 
• JAVA- NyARToolkit  
• AS3 – FLARToolKit 
• .NET - SLARToolkit 

– Konum ve Bağlam uyumu! 
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Neden Genişletilmiş Gerçeklik? 
• Doğrusal cebirde AX = B  lineer denklem sisteminde,        

A katsayılar matrisine, (n + 1)inci sütun olarak B sabitler 
matrisinin ilave edilmesiyle elde edilen m x (n + 1) 
tipindeki yeni matrise sistemin genişletilmiş matrisi denir 
ve genişletilmiş matris  [A, B]  şeklinde gösterilir. 
 

• AX = B   lineer denklem sisteminin genişletilmiş matrisi 
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