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Artırılmış Gerçeklik Nedir?
• Artırılmış gerçeklik, yaşadığımız dünyanın sayısallaştırılmış
görüntülerinin, bilgisayar ortamında üretilmiş içerikler ile zenginleştirilerek
birbirleri ile gerçekçi bir şekilde örtüştürülmesi ve kullanıcıya sunulması
sürecidir.
• Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve
artırılmasıdır. Diğer bir tabir ile gerçek hayat tecrübesi ile sanal dünyanın
arasındaki duvarların yıkılmasıdır.
• Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki ögeler ile etkileşim
içindedir. Bulunulan çevreyle ilgili yapay bilgi ve ögeler gerçek dünyayla
bağdaştırılır ve kullanıcıya sunulur.

Artırılmış Gerçekliğin Temel Adımları
Artırılmış gerçeklik teknolojisi temel olarak dört mantıksal adımdan
meydana gelmektedir (Carmigniami, 2011).
• (a) Görüntü elde edilmesi; öncelikle, artırılacak gerçeklik görüntüsü
kamera gibi bir görüntü kaydetme cihazı ya da kafaya takılan bir görme
cihazı vasıtasıyla elde edilir.
• (b) Görüntü tanımlanması; ikinci olarak, elde edilmiş görüntü işlem
birimleri ile tanımlanır ve taranır. Bu tarama işlemi görsel içeriğin
gösterilme ve görüntüye gömülme pozisyonunu belirlemek için yapılır.
Pozisyon belirleme işlemi görsel etiketlerle ya da takip teknolojileri
(GPS, alıcı, kızılötesi, lazer vb.) vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Artırılmış Gerçekliğin Temel Adımları
• (c) Görüntü işleme; elde edilen görüntü sayısal hale geldikten ve
tanımlandıktan sonra gösterilecek içerik sunucu, internet, uygulama
veri tabanı gibi hizmetlerden istenir.
• (d) Görüntünün artırılması; sistem son olarak görüntü ve içeriği
birleştirir ve kullanıcıya sunar.
• Zhou, Duh ve Billinghurst artırılmış gerçekliği, "bilgisayar tarafından
üretilmiş sanal görsellerin, gerçek zamanlı olarak fiziksel objelerin
üstüne konumlandıran" teknoloji olarak tanımlamışlardır (Zhou,
2008).
• Ludwig ve Reimann (2005) artırılmış gerçekliği; "gerçek zamanda, bir
video kamera tarafından sağlanmış algıya sanal nesnelerin
eklenmesi" olarak tanımlamıştır.

Artırılmış Gerçeklik Donanımları

Deneyin Amacı ve Kısa Tanımı
• Deneyin amacı, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin yönlendirmeleriyle gerçekleştirilen bir
birleştirme (assembly) görevinin, geleneksel yönlendirme yöntemlerine(kağıt ve
bilgisayara yazılmış komutlar) göre etkinliğini ölçebilmektir.
• Kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojileri giyilebilir teknolojiler olarak sınırlandırılmıştır.
• Deney 15 kişilik bir grup üzerinde uygulanmıştır.
• Deney sürecinde 15 kullanıcıdan 4 farklı yönlendirme yöntemi ile bir birleştirme işini
gerçekleştirmeleri istenmiştir. Bu yönlendrime yöntemleri; 1- Kağıtlara yazılmış
2- Bilgisayar ekranına yazılmış. 3- Artırılmış gerçeklik gözlüğü ile sunulmuş
4- Kafaya takılmış artırılmış gerçeklik kaskı ile sunulmuş olarak ayrılmışlardır.
• Gerçekleştirilen iş ise bir bilgisayarın parçalarının birleştirilmesidir.
• Deney sonucunda; geçen zaman ,ve hata sayısı ölçülmüştür. Ayrıca kullanıcılardan,
yöntemler ile ilgili soruların cevaplanması istenmiştir.

Deneyde Kullanılan Ekipmanlar

Deneye Katılan Kullanıcı Grubu
• Deneyi gerçekleştiren kullanıcı grubundaki her birey lisans ya da yüksek lisans
öğrencisidir ve ortalamanın üzerinde olan üniversitelerden seçilmişlerdir.
• Kullanıcı grubu tamamen erkektir ve 20 ile 37 yaş arasından seçilmişlerdir. Ortalama
yaş ise 24.6 olarak hesaplanmıştır.
• Kullanıcı grubu deneyi 30 ile 45 dakikada tamamlamışlardır.
• Denekler deneye katılmak için Snell testinden 20/20 puan almışlardır. Bu testin amacı
kullanıcı grubunda bulunan her bireyin kusursuza yakın bir görme becerisine sahip
olduğunu belirlemektir.
• Denekler sıklıkla bilgisayar kullanan bireyler arasından seçilmişlerdir. 15 denekten
14’ü her gün bilgisayar kullandığını belirtmiştir.
• Deneklerin 14’ü daha önce bilgisayar birleştirmemişlerdir.

Deney Yöntemi
• Deney başlamadan önce deneklerden yaş, cinsiyet, bilgisayar yetkinliği ve
alışkanlıklarını içeren bir anket doldurmaları istenmiştir.
• Bir sonraki aşamada gerçekleştirilecek birleştirme işlemi için bir eğitim
verilmiştir. Birleştirilecek parçaların özellikleri anlatılmıştır ve nasıl
birleştirileceği kullanıcılara gösterilmiştir.
• Eğitim süreci sonunda kullanıcılar bu işlemi tek başlarına belli bir süre
deneyimlemişlerdir ve parça birleştirme işini öğrendikleri zaman deneyi
yöneten kişiye parçaları birleştirme becerilerini göstermişlerdir. Bu sürecin
sonunda deneye başlanmıştır.
• Deney sürecinde kullanıclardan 4 farklı komut seti ile 7 birleştirme adımını
gerçekleştirmeleri istenmiştir.

Deney Yöntemi
• Birleştirme görevi için 486 model bir anakart seçilmiştir. Anakarta yerleştirilen
parçalar ise bir ISA ses kartı, VESA görüntü kartı, 4 adet D1MM RAM kartı, 5
ROM çipi, ISA modem kartı ve TSA Ethernet kartıdır.
• Toplam 4 kart için 8 bölme, 4 RAM için 8 bölme ve 5 ROM için de 10 bölme
bulunmaktadır. Bu bölme fazlalığı, deneklere her 4 yönlendirme setinde farklı
olasılıkların sunulması ve işin her seferinde farklı bir şekilde yapılabilmesini
sağlamıştır. Hiçbir kullanıcı bir komut setini iki defa uygulamamıştır ve işe
karşı bir tecrübe kazanmamıştır.
• Birleştirme işi başladığı zaman rastgele bir şekilde deneğe bir yönlendirme
yöntemi verilmiştir ve işi gerçekleştirmesi istenmiştir.

Deney Yöntemi
• Her yönlendirme sürecinin sonunda, deneklere yönlendirme süreci ile
ilgili 4 soru sorulmuştur ve Likert ölçeğine göre bu soruları
cevaplandırması istenmiştir. Bu süreç 4 defa tekrarlanmıştır.
• Likert ölçeğine göre 1 puan en iyi, 7 puan da en kötü değerlendirmeyi
belirtmektedir.
• Soru 1 : Görevi gerçekleştirmek ne kadar zordu?
• Soru 2: Komutlar ne kadar anlaşılırdı?
• Soru 3: Görsellerin ve komutların okunulabilirliği nasıldı?
• Soru 4: Yönlendirme yöntemi ne kadar etkiliydi?

Sorulara Verilen Cevaplar

Zaman Analizi
• Yönlendirme yöntemlerinin ortalama gerçekleşme zamanları
aşağıdaki gibidir.
• 1- Kağıt : 197.10 saniye
• 2- Bilgisayar: 176.30 saniye
• 3- Gözlük: 107.66 saniye
• 4- Kask:95.24 saniye
• En uzun süre gerektiren koşula göre sırasıyla %52, %45 ve %11
daha kısa sürede birleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan Hataların Analizi
• İncelenen diğer bir konu da birleştirme sürecinde gerçekleştirilen hataların sayılarıdır.
• Toplam 60 birleştirme görevi boyunca 15 adet hata yapılmıştır.
• Bu hatalar parçaların yanlış bölmelere yerleştirilmesi ya da yanlış sıra ile
yerleştirilmesi olarak gözlemlenmiştir.
• Yapılan 15 hatanın 8 tanesi kağıt ile gösterilen yönlendirme yöntemi sırasında
gerçekleşmiştir.
• 4 hata ise bilgisayar ile gösterilen yönlendirme yöntemi sırasında gerçekleştirilmiştir.
• Gerçekleşen diğer 3 hata ise artırılmış gerçeklik yardımıyla gerçekleştirilen birleştirme
işleri sırasında oluşmuştur. 2 farklı yöntem sırasında 3 hatanın gerçekleştirilmesi
diğer iki yönteme göre artırılmış gerçekliğin daha etkin bir yönlendirme
yapabildiğinin göstergesidir.

Deney Sonu Değerlendirme Anketi
• Deney sonunda, deneklerden yöntemleri 1 en iyi olacak şekilde, 1 ile 4 arasında
puanlandırmaları istenmiştir. Bu puanlamanın sonuçları aşağıdaki gibidir.

Deney Çıkarımları
• Birleştirme işlerinde, artırılmış gerçeklik teknolojileri geleneksel
yöntemlere göre daha az hatanın gerçekleşmesini sağlamaktadır.
• Artırılmış gerçeklik ile yönlendirilen birleştirme işlemleri daha kısa
sürede tamamlanmaktadır.
• Artırılmış gerçeklik kullanılan işlerde, komut doğrudan iş alanının
üzerinde gösterildiği için denekler daha az kafa hareketi ile işlemleri
daha kısa sürede gerçekleştirmişlerdir.
• İki farklı artırılmış gerçeklik teknolojisinin karşılaştırılması işleminin
gerçekleştirilmesi için daha kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır çünkü
elde edilen bilgiler birbirine yakınlardır.

Sorular
• 1 – Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkinliğini ölçerken sadece bazı kriterleri
sağlayan bir denek grubunun seçilmesi doğru bir sonuca ulaşmamızı
sağlayabilir mi?
• 2 – Etkinlik testlerini teknoloji kavramıyla ilgili çıkarım yapmak için
gerçekleştirmek doğru mudur? Teknolojinin uygulandığı ürün üzerinden
çıkarım yapmak daha isabetli olur mu?
• 3 - Deney için gerçekleştirilecek işin zorluğunu değiştirmek çıkarımlarımızı
etkiler mi?
• Anahtar Kelimeler : Artırılmış gerçeklik, sanal ortamlar, artırılmış gerçeklik
uygulamaları, üretim
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