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Hareket Temelli İşlemler 
 Son yıllarda endüstrinin artan ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere görüntü işleme tekniklerine olan ilgi ve 
firmaların bu konulara ait yatırımları gün geçtikçe 
artmaktadır. Bilhassa insan vücudu hareketlerinin 
dijital ortamlara taşıyan teknolojilerde hızlı gelişmeler 
yaşanmaktadır. Bu teknolojilerin geneli literatürde, 
hareket temelli işlemler olarak adlandırılmaktadır  
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İnsan  
Vücut  

Hareketleri 

Sensor  
ya da  

kamera 

Bilgisayar  
Destekli 
Sistem 



 İnsan bilgisayar etkileşimi, uygun teknolojilerin 
tasarımı, değerlendirilmesi ve uygulanması ile 
ilgilenen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. 
Geliştirilen çeşitli yöntem ve uygulamalarla bu alanda 
büyük gelişmeler kaydedilmiştir. İnsan hareketlerinin 
algılanmasına yönelik teknolojiler arasında yer alan 
hareket temelli işlemler bu alandaki gelişmelerden 
birisidir. Hareket temelli işlemler elektronik cihazların 
vücut hareketleriyle kontrol edilebilmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Bu teknoloji mühendislik, sanat, 
oyun ve eğitim gibi birçok alanda etkili bir şekilde 
kullanılabilir. 
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Temassız Hareket Algılayıcısı: Kinect 
 Kinect, Microsoft tarafından 2010 yılında dünya 

piyasalarına “Project Natal” adı altında satışa 
sunulmuş en güncel görüntü algılama sensörüdür.  
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 RGB Kamera, 
 3 Boyutlu Derinlik Sensörleri, 
 Mikrofon Grubu, 
 Motor Mekanizması, 
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 RGB Kamera; 640*480 piksel, saniyede 30 kare veya 
1280*960 piksel, saniyede 12 kare olmak üzere iki farklı 
renk çözünürlüğü sunmaktadır . 

 
 3 Boyutlu Derinlik Sensörü; 80*60 piksel, 320*240 piksel 

veya 640*480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare olmak 
üzere 3 farklı derinlik görüntüsünü, 16 bit derinlik bilgisiyle 
alınabilmektedir. Derinlik verisi milimetre cinsinden ifade 
edilmektedir. Aynı anda 6 farklı kişinin takibini yapabilen 
sensör ancak bu 6 kişiden yalnız ikisi üzerinde işlemlerini 
gerçekleştirebilmektedir. 
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 Mikrofon Grubunda; cihazın alt tarafına yerleştirilmiş 
4 adet mikrofon dizisi bulunmaktadır. 24 bitlik ses 
algılama bilgisiyle işlem yapılabilmektedir. İdeal ses 
algılama mesafesi ise 1 metre ve 3 metre arasında 
değişmektedir . 

 
 Motor Mekanizması; alt kısmında bulunan DC motor 

yardımıyla + / - 27 derece dikey hareket kabiliyetine 
sahiptir . 
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No Algılanan Nokta No Algılanan Nokta 

0 Kafa 12 Sağ Dirsek 

1 Boyun 13 Sağ Bilek 

2 Gövde 14 Sağ el 

3 Bel 15 Sağ Parmak 

4 Sol Yaka 16 Sol Kalça 

5 Sol Omuz 17 Sol Diz 

6 Sol Dirsek 18 Sol Ayak Bileği 

7 Sol Bilek 19 Sol Ayak 

8 Sol El 20 Sağ Kalça 

9 Sol Parmak 21 Sağ Diz 

10 Sağ Yaka 22 Sağ Ayak Bileği 

11 Sağ Omuz 23 Sağ Ayak 
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 Kinect’ in üzerinde bulunan Mikrofon Grubu ve 3 
Boyutlu Derinlik sensörleriyle algıladığı verileri ses, 
görüntü ve derinlik akışı verilerini yorumlamak üzere 
Doğal Kullanıcı Arayüzü kütüphanesine iletmektedir. 
Burada yorumlanan veriler ise uygulamalara bir komut 
olarak iletilerek program akışı sağlanmaktadır.  
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Kinect Uygulamaları 
 Ameliyat esnasında sağlık personelinin, hastanın MR 

veya CT görüntülerini bilgisayar ortamında tekrar 
incelemek istediğinde hem hijyen hem de zaman 
açısından dezavantaj oluşturmaktadır.  

 Ticari video oyunlarının kullanımı son yıllarda fizik 
tedavi alanlarında büyük ilgi görmektedir. Nintendo 
WiiFit ise bunlardan biridir. Ancak Nintendo WiiFit 
için kullanılan WiiMote oyun konsolunun hareket 
izleme denetleyicilerinin doğru dengeyi tam olarak 
sağlayamadığı ve tüm bileşenlerinin performansı 
ölçmek için yeterince duyarlı olmadığı görülmüştür.  
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 Kinect, bilginin anlamlandırılarak çeşitli yollarla 
sunulması ve kazanılmasına imkan sağlamaktadır. 
İnsan vücudu hareketleriyle gerçekleştirilen 
uygulamalar, öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmesi 
hem de öğrenmedeki motivasyonlarının artırılması 
sağlanabilir.  Kinect’ in eğitim materyalleri arasındaki 
yerini hızlı bir şekilde alması, birçok eğitim 
kurumunun hareket temelli teknolojik eğitim 
ortamları oluşturmasına sebep olmaktadır. 
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 Kinect sensörünün, 2010 yılındaki temel çıkış 
noktasının da yine oyun alanında olduğunu 
bilinmektedir.  Oyun içerisinde vücut hareketlerinin 
algılanıp değerlendirilmesi açısından diğer oyun 
uygulamalarına göre ön plana çıkmaktadır.  
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Kinect’ in getirdikleri 
 Kolaylaştırıcı bir uygulama sağlamaktadır. 
 Motivasyonu artırır. 
 İşbirliğini artırır. 
 Araştırmaya teşvik edebilir. 
 Psikomotor becerileri geliştirir. 
 Dönüt ve düzeltmeyi kolaylaştırır. 
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Kinect’ in Geleceği 
 Kinect; sadece tıp, eğitim ve oyun uygulamalarında 

değil tekstil, robot, güvenlik vb. gibi alanlarla 
uygulamalarıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlardaki 
uygulamalarla kullanıcı etkileşimli bir iletişim 
sağlanmaktadır. 

 
 Bugün bu uygulamaları gerçekleştirmek için 

kullandığımız Kinect cihazı yakın bir süreçte mobil 
cihazlar, bilgisayarlar vb. gibi teknolojilerle birleşerek 
tamamen temassız bir iletişim ortamı sağlanması ön 
görülmektedir. 
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DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. 
 
 

SORULARINIZ ? 
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