
Yapay Zeka
Çözümleri



Hakkımızda
Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning, Veri Analizi 
gibi Yapay Zeka teknolojileri odaklı ürünler geliştiriyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımızda geliştirdiğimiz çözümlerde en güncel 
teknolojileri de kullanarak müşterilerimize isabetli, hızlı ve 
kullanımı kolay ürünler sunuyoruz.

 Verinin ve Yapay Zeka’nın öneminin her geçen gün arttığı 
küresel pazarda, bu çözümlere olan ihtiyacı karşılamayı 
hedefliyoruz.
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Referanslar



Yapay Zeka Nedir?
AI Örnekler

Yapay Zeka (AI), akıllı bilgisayar sistemleri tarafından tasarlanmış 
ve çalıştırılan programlar tarafından sunulan insan-benzeri 
düşünme ve adaptif davranışlardır. Yapay zeka, çoğunlukla 
uyarlamalı öğrenme, kalıcı öğrenme, sözcük ve metin işleme, 
görüntü işleme, ses -konuşma tanımaya, planlama ve tahmin 
etme gibi insanlık tarafından yürütülen faaliyetleri de kapsar.

Chatbotlar

Yüz Tanıma Sistemleri

Otonom Kontrol Sistemleri

Konum ve Haritalar

Ses İşleme

Metin İşleme

Dijital Asistanlar

Akıllı Tavsiye Sistemleri

Fotoğraf, Video İşleme v.b



Makine Öğrenimi Machine Learning
Machine learning, bir bilgisayar programının öğrenme yeteneğidir. Giren veriyi analiz eder, veriler arasındaki örüntüleri bulur 
ve tahminleme yapar. Machine learning, genel olarak kompleks problemler çözmek için ucuz ve pratik bir şekilde 
kullanılabilir ve çok fonksiyonlu olduğundan, yeni ve daha iyi çözümler üretmek için kullanılabilir.

AI Kavramları

Giriş Verisi Analiz Örüntü
Bulma Tahminleme



Deep Learning
Deep learning, makine öğrenmesi alanında ağırlıklı olarak kullanılan 
çok katmanlı yapay sinir ağlarının kullanımını içeren bir öğrenme 
yaklaşımıdır. Sinir ağları, özelliklerinden ödün vermeden verileri alır, 
özelliklerin arasındaki çıkarımları kesinlikle öğrenir ve bu çıkarımları 
kullanarak davranışlar tahmin etmek için kullanılır. Deep learning, 
düzgün çalışan ağırlıkları, öznitelikleri, durumları ve diğer kav ramları 
öğrenmeye çalışan yapay sinir ağları yoluyla gerçekleştirilir.

AI Kavramları

Derin Öğrenme



Computer Vision Nedir?
Bilgisayarla Görü

Makinelere ve bilgisayarlara, makine öğrenimi tekniklerine dayalı 
olarak nesnelerin görselleştirilmesini anlama ve yorumlama yeteneği 
veren yapay zeka alanıdır.

Sayısal veya sembolik olarak bilgi üretmeyi amaçlar. Dijital görüntüleri, 
videoları veya diğer görsel girdileri kullanarak işlemek, analiz etmek ve 
anlamak için çeşitli Deep Learning algoritmaları kullanır.

Bir nesneyi veya süreci gerçek zamanlı olarak analiz etmek, görsel 
olarak anlamlandırmak, hata ve kusurları tespit etmek gibi alanlar için 
tasarlanmıştır.

AI Kavramları

%96 Üçgen

%92 Hasarlı Silindir
%94 Kare

%92 Beşgen



Bilgisayarla Görü & 
Görüntü İşleme Farkları

CV
IP

1 Görüntü İşleme (Image Processing) ve Bilgisayarla Görme 
(Computer Vision) farklı kavramlar olsa da birçok alanda 
birlikte çalışırlar. Bilgisayarla görme sistemleri, dijital 
dünyayı anlamlandırmak için insan görsel sisteminin 
karmaşıklığını kopyalamayı amaçlar. Bunun için Deep 
Learning Neural Network’ü içerisinde görüntü işleme 
algoritmalarını kullanabilir. Sonuç olarak, bu girdilerden 
anlamlı bilgiler çıkarmayı amaçlar.



Bilgisayarla Görü & 
Görüntü İşleme Farkları

2 Görüntü işleme, hem dijital hem de optik görüntülerdeki 
örüntüleri tespit eder. Bilgisayarla görme ise verilerle 
eğitilmiş bir yapay zeka modelinin fotoğraf, video ve 
diğer görsel girdileri analiz ederek  anlamlı bilgiler 
çıkarma ve yüksek oranlı tahminler yapma yeteneğiyle 
görsel dünyanın daha iyi anlaşılmasına odaklanır.
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Bilgisayarla Görü & 
Görüntü İşleme Farkları

3 Görüntü işlemenin en yaygın kullanımları, örüntü 
tanıma, video işleme, görüntü iyileştirme ve 
filtrelemedir. Bilgisayarla görme’nin kullanım alanı 
daha geniş olup, hata tespiti ve nesne tespiti gibi 
alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilgisayarla Görü

Görüntü İşlemeDerin Öğrenme
Örüntü Bulma
Keskinleştirme

Yumuşatma
Filtreleme
İyileştirme
Yenileme 
Bulanıklık

Yapay Sinir Ağları

Eğitilmiş Yapay Zeka

Tahminleme

M
akine Öğrenim
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Bilgisayarla Görü & 
Görüntü İşleme Farkları

4 Görüntü İşleme maliyeti yüksek ekipmanlar gerektirir. 
Bilgisayarla Görü’nün ekipman maliyeti daha düşüktür. Bazı 
projeleri için GPU’lu bir Endüstriyel mini PC, webcam veya IP 
kamera gibi ekipmanlar bile yeterli olmaktadır. Aynı sistem ile 
onlarca farklı AI modeli çalıştırılabilir, farklı nesneler 
tanımlanabilir. Hem zamandan, hem maliyetten kazandırır.

$



Bilgisayarla Görü & 
Görüntü İşleme Farkları

5 Bazı Computer Vision projelerinde AI eğitilmediği 
nesnelerde bile doğru tahminleme yapabilmektedir. 
Doğru eğitildiği takdirde, şartlar ve ortam değişse 
bile tespit yapabilir. 



AI Proje Örneklerimiz

İSG ve Güvenlik Çözümleri

Ürün / Üretim Kalite Kontrolü

Üretim Anomalisi Tespiti

Obje Sınıflandırma

Nesne Algılama ve Sayma

Araba / Palet ve ürün takibi

Ürün Sayma

Yüzey Kalite Kontrol

Kişi Sayma, Sıcaklık Haritası Çıkarma, Poz Tahmini v.b

Akıllı Otopark Çözümleri

Akıllı Market Çözümleri, Ürün ve Satın Alma Süreç Analizleri

Duman ve Ateş algılama, Buzlanma Tespiti, Hava Durumu Tahmini

Sağlık Sektörü Hücre / Mikrobiyoloji Taramaları

Hasar Raporlama, Tespit, Puanlama

Hayvancılık Sektörüne Yönelik Projeler

KPI Çıkarma, Poz Tahminleme



Yapay Zeka Proje Adımları

Veri Toplama

Modelleme; model yaratma, model 
eğitimi, en iyi model seçimi, model 
analizi, model yayınlama

Entegrasyon; gerçek zamanlı 
verileri modele girme, model 
çıktılarını kullanma

Veri analizi, etiketleme, 
veri seti oluşturma ve 
veri görselleştirme

1 2 3 4



Dataguess Studio

Dataguess AI Studio, veri üreten tüm sistemlerden 
(Otomasyon ve IoT IIoT, ERP, MES, CMS, MIS v.b) veri 
alabilen, bu verileri oluşturulan akış içerisinde işleyip diğer bilgi 
sistemlerine aktaran edebilen grafik tabanlı bir AI Platformudur.

Dataguess AI Studio ile Makine Öğrenimi ve Deep Learning 
modellerini üretim veya iş süreçlerinize kolayca dahil edip, 
süreçlerinizi yapay zeka ile yönetebilirsiniz.

OpenCV’deki her şeyi kullanın. 
Open Source Computer Vision Library



Structured Data (Edge or Cloud) Data Science Platforms Data 
Science
Team

Visualization and Reporting

AI Models

Model 1
AI

Model 2
AI

Model 3
AI

Model 4
AI

IoT IIoT Devices

Ve Daha Fazlası

Information Systems

Excel Ve Daha Fazlası

Web Services

Dataflow Management

AI Engine

Camera

Nasıl Çalışıyor?
Dataguess Studio



Dataguess Guard

Dataguess Guard, yekilileri ve çalışanları riskli saha ortamı hakkında bilgilendirir ve gerekli önlemlerin doğru zamanda alınmasını sağlar.
Çevresel riskleri (Forklift, vinç, iş makinası, tehlikeli bölge vb.) veya güvenlik ihlallerini doğru zamanda tespit eder ve gelecekteki 
eksikliklerden kaçınmalarını sağlayarak işçilere ve üreticilere fayda sağlar.

 İSG çözümleri ile ilgili personel veya departmana bildirim ve uyarılar gönderin ve önceden belirlenen kurallar ihlal edildiğinde anında 
aksiyon alın. İzinsiz girişleri engelleyin, gerektiğinde makine ve süreçleri durdurun.

İSG ve Güvenlik Çözümleri



Dataguess Inspector

Özelleştirilmiş arayüzü ile kod yazmadan kendi yapay 
zekanızı eğitin. Yapay Zeka modellerinden kütüphaneler 
oluşturun. Böylece Kalite kontrolü yapılacak yeni bir ürün 
olduğunda veya ürettiğiniz bir ürüne güncelleme 
geldiğinde destek almaya gerek kalmadan kendiniz 
kolaylıkla eğitebilirsiniz.

Deep Learning ve Computer Vision teknolojileriyle 
donatılmış Dataguess Inspector ile, bir ürünlerinizin 
varlık-yokluk kontrolü yapın, kusurları, çatlakları veya 
hataları tespit edebilirsiniz.

Ürün Kalite Kontrol ve Varlık Kontrolü



Dataguess Counter

Bu özellikler, Computer Vision'ın en temel işlevleri 
arasındadır. Computer Vision, tahminleme yaparak 
karmaşık kararları doğru, hızlı ve tutarlı bir şekilde 
yapmak için insan düşünme sürecini simüle edebilir. 

 Yapay Zeka'yı kod yazmadan görsel veriyle Dataguess 
Counter'ın arayüzünde kolaylıkla eğitebilirsiniz. 
Süreçlerinizde kullandığınız parça ve donanımları 
tanımlayabilir, değişiklik gerekmesi veya yeni obje 
eklenmesi durumunda kolaylıkla güncelleyebilirsiniz.

Obje Sınıflandırma ve Sayma



Dataguess Tracer

Ürün arabalarınıza yerleştireceğiniz marker'lar ile 
arabalarınızı ve ürünlerinizi gerçek zamanlı olarak 
takip edebilir, hangi ürünün nerede olduğunu 
aramaktan kurtulabilirsiniz.

Obje Sınıflandırma ve Sayma



Less Effort,
More Benefit
Less Effort,
More Benefit
Less Effort,
More Benefit

/dataguess
dataguess.com

info@dataguess.com


