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Özetçe
Arkeolojik parçaların birleştirilmesi ve onarılması, kırık
nesnelerin tamiri, parçalanmış dokümanların yeniden
oluşturulması
ve
hatta
moleküler
kenetlenmenin
çözümlenmesi
genel
olarak
dizilim
problemine
dayanmaktadır. Görüntü işlemede dizilim; geometri ve doku
olarak birbiriyle ilişkili parçaların birleşerek en iyi bütünü
ortaya çıkarması olarak tanımlanmaktadır. Bugüne kadar
dizilim problemi üzerinde yapılan çalışmalar sadece
geometrik şekil bilgisine dayalı olarak ele alınmış, parçacıklar
üzerindeki görsel bilgi kullanılmamıştır. Bu bildiride daha
önceki eğri uyumlama yöntemlerine dayalı geometrik
yaklaşımlardan farklı olarak hem resim hem geometri
bilgisinin kullanıldığı bir çalışma sunulmaktadır. İlk aşamada
parçaların etrafındaki bir bantta doku öngörüsü yapılmakta ve
bu işlemin de güvenilirliği tanımlanmaktadır. Öngörülen bu
dokudan elde edilen öznitelik ölçütleri ve tanımlanan
güvenilirlik değerlerinden ilişkili parçalar için bir uyum
ölçüsü bulunmuş ve toplam uyum eniyilenerek doğru dizilim
elde edilmeye çalışılmıştır. Bu bildirinin temel katkısı;
parçaların biraraya geldiklerinde ortaya çıkan görsel ve
geometrik uyumun sayısal bir metrikle ifade edilebilmesini
sağlamaktır.

Abstract
The puzzle assembly has a great importance that it can be
applied many areas such as restoration and reconstruction of
archeological findings, repairing of broken objects, solving
jigsaw type puzzles, molecular docking problem, etc. The
puzzle pieces usually include not only geometrical shape
information but also visual information of texture, color,
continuity of lines and so on. This paper presents a new
approach that pictorial assembly, in contrast to previous curve
matching methods, uses texture information as well as
geometric shape. First, the texture of a band outside the border
of pieces is predicted and the confidence of this process is also
defined. A combination of the feature and confidence values is
used to generate an affinity measure of corresponding pieces.
The optimization of total affinity gives the best assembly of
puzzle. The novel contribution of this paper is the
development of a performance measure that represents the
goodness of assembly of pieces based on textural features and
geometrical shape.

1. Giriş
Bu çalışmanın amacı, parçalanmış nesnelerin tekrar bir araya
getirilebilmesi için otomatik bir yöntem geliştirmektir. Bu
problemin çözümü insan bilimi (antropology), hata analizi,
adli analiz, sanat eseri tamiri ve yenilenme ameliyatları gibi
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bir çok değişik sahada farklı farklı uygulamalar yapılmasına
olanak sağlayacaktır. Bunlar dışında direkt çözüm bekleyen
diğer bir alan ise arkeolojidir. Arkeolojik buluntuların nadiren
tekrar birleştirilebilmesi ve birleştirilebilse bile bunun çok
uzun yıllar el emeği gerektirmesi otomatik veya yarı otomatik
dizilim
yapabilen
sistemlerin
geliştirilmesini
gerektirmektedir. Bunun çözümü örüntü tanıma, yapay görme,
öznitelik bulma, sınır uyumlama ve eniyilemeye dair
problemler içermektedir.
Bu konuda yapılan çalışmalarda genellikle parçaların
geometrik özellikleri esas alınmıştır. Bu çalışmalarda
parçacıkların sınır eğrileri çıkarılmış, komşu iki parçacığın
sınır eğrilerinin benzer olduğu varsayımıyla ortak bir
uygunluk ölçüsü belirlenmiş ve kısmi eğri uyumlama
algoritmaları ile de çözüme gidilmiştir. Bu yaklaşımlar ilk
olarak yap-boz bulmacaların otomatik çözümü için
çalışılmıştır [1]. Daha sonraki çalışmalarda da genel olarak
öznitelik tabanlı uyumlama yöntemleri kullanılmıştır [2].
Fakat yap-boz bulmacaların çözümü için yapılan varsayımlar
daha önce de tanımlanan genel dizilim probleminin az bir
bölümünü sağlamaktadır [3]. Bu varsayımlar kabul edilebilse
dahi görsel özelliklere dayalı herhangi bir yaklaşım henüz
ortaya konamamıştır. [4]’de görsel bilgiye dayalı yap-boz
çözüm önerileri yer almaktadır, fakat bu yayınlarda da gerçek
veriler kullanılmamış ve bir çok kısıt ortaya konmuştur.
Geometrik olarak 2B ve 3B’lu dizilim problemini çözmek
için daha genel kısmi eğri uyumlama algoritmaları da
çalışılmıştır [5]. Problem tamamen matematiksel ele alınmış
olduğundan sadece yapay verilerde sonuç vermektedir. Başka
bir çalışmada [6] ise önce parçalar kaba ölçekte
birleştirilmekte ve özyineli olarak ince uyumlama
yapılmaktadır. Yine bu çalışmalar kapsamında da dokusal
yaklaşımlar ele alınmamıştır.
Nesnelerin kırık parçalarından yeniden oluşturulması
arkeolojik literatürde geniş yer bulmaktadır. Bu konuda
çalışan birkaç gruptan biri olan Levoy ve grubu [7] binden
fazla parçası olan eski Roma haritasını çözmeye
çalışmaktadırlar. Bu çalışma teknik olarak kırık yüzeylerin
tamamlanmasına ve dokuların sürekliliğine bağlıdır.
Papaioannou ve grubu [8] sanal arkeolog sistemini
geliştirmektedir. Bu sistem büyük mermer blokların kırılma
yüzeylerinden komşu parçalarını bulmakta ve yeniden onarım
yapmaktadır. Willis ve grubu [9] eksenlerine göre döngüsel
simetrik olan küp, vazo gibi buluntuların parçalarını
birleştirmek için kırılış eğrilerini kullanmayı önermektedirler.
Bu çalışmalarda da görsel bilginin kullanımı atlanmıştır.
Bildirinin 2. bölümünde genel olarak çözüm yöntemi
anlatılmıştır. 3. bölümde parçaların genişletilmesi için resim
tamiri ve doku sentezi yöntemi gösterilmiş ve uyumluluğu
(ahengi) ifade eden toplam maliyet fonksiyonu
tanımlanmıştır. Daha sonraki bölümlerde ise deneyler ve
sonuçlar verilmektedir.

2. Yöntem
Yukarıda anlatıldığı gibi komşu parçalar için renk, desen,
doku değerlerinin sürekliliğinin atlanması bu problemin
çözümünü çok güçleştirmektedir. Ayrıca insanların yap-boz
bulmacaların çözümüne yaklaşımları incelendiğinde, ilk önce
parçaların üzerlerindeki resimlere, renklere, çizgilerin
devamlılığına ve daha sonra da geometriksel uyuma
baktıkları görülmektedir. Bunun gibi, arkeolojik dizilim
işinde de mermer damarlarının oluşturduğu izler, imal
edilirken yüzeyde oluşan izler, yüzeydeki resimler, döner
sehpada imal edilirken oluşan parmak izleri ve kırılmadan
önce oluşan çatlaklar yeniden birleştirme için en büyük
bilgiyi vermektedir. Bu konudaki bir diğer önemli unsur ise
parçaların yıpranması, aşınması ve çok küçük parçaların yok
olmasıdır. Bu aşınma problemi geometrik yaklaşımların yapboz tarzı yapay bulmacalar dışında kullanılamaz hale
gelmesine sebep olmaktadır. Önerilen yaklaşımdaki
öngörüsel doku yöntemi, aralarında belli bir miktar yok
olmuşluk olsa bile iki komşu parçayı kestirebilmektedir.
Bildiride bir dizilim süreci içerisinde herhangi bir anda
parçaların ahengini ifade edebilecek bir sayısal metriğin
ortaya konulması ve önerilen bu ölçütünse eniyilenebilir
olması hedeflenmiştir. Sürecin ilk safhası parçaların
önişlemesidir. Bir sonraki aşama ise herbir parça için ayrı
ayrı uygulanacak görüntü ve doku öngörme algoritmasıdır.
Detaylarına bir sonraki bölümde girilecek bu algoritma
uygulanarak, parçalar mevcut sınırlarından dışarıya doğru
genişletilmiş olurlar. Bu genişletilen yüzeyin dokusu ana
parçadan yayınan görsel bilgiden öngörülerek doldurulur.
Buradaki temel varsayım; doğru komşuların üzerindeki
öngörülen dokuların ilintisinin, ilişkisiz parçaların
dokularının ilintisinden daha yüksek olacağıdır. Bu öngörme
sürecinde literatürde resim tamiri (image inpainting) ve doku
sentezi olarak bilinen iki temel yöntemin bir birleşkesi
kullanılmıştır. Görüntü kestirimi yapılırken ortaya konacak
olan uyumluluk ölçütünde kullanılmak üzere güvenilirlik adlı
yeni bir parametre tanımlanmıştır. Bu parametre resimdeki
çizgilerin sürekliliğine ve dokunun pürüzlülüğüne bağlıdır.
Ayrıca ana parçaya olan uzaklık arttıkça öngörülen kısmın
güvenilirliği de azalmaktadır. Daha sonra bu önişlenmiş
verilerin kullanıldığı ve uyumluluğu ifade eden bir maliyet
fonksiyonu önerilmiştir. Bu maliyet fonksiyonun içerisine
uygulamaya özel olarak istenen öznitelik değerleri ve bu
öznitelik değerlerinin karşılaştırılmasını sağlayacak istenen
benzeşim fonksiyonu gömülebilmektedir. Sonuç olarak elde
edilen bu maliyet fonksiyonu parçaların yerdeğiştirmelerine
bağlıdır. Maliyetin enazlanabilmesi durumunda parçaların
olabileceği en iyi konumlar bulunmuş ve dolayısıyla da
dizilim problemi çözülmüş olur. Bu maliyet enazlanması için
en iyi ilk (best-first) arama stratejisi, geri-izleme
(backtracking) ile birleştirilerek, denemeler yapılmıştır.

tabloların, filmlerin, fotoğrafların onarılmasına veya resim
üzerindeki yazıların ve işaretlerin yok edilmesine verilen
isimdir[10]. Bu teknik, doğrusal çizgilerin tamir edilecek
alana ne şekilde yayılacağının tespit edilmesi ve sınır
değerlerinden
yenilerinin
üretilmesi
yaklaşımına
dayanmaktadır. Doku sentezleme, tohum bir dokunun
kopyalanarak daha geniş yüzeylerin elde edilmesine verilen
isimdir. Tek başına resim tamiri yöntemlerini kullanmak
geniş yüzeyler için doğal dokular üretemediği gibi, tek başına
doku sentezleme yönteminin de kullanılması resim içindeki
kenarların
sürekliliğini
sağlayacak
öngörüler
yapamamaktadır. Bu konuda literatürde yer alan değişik
çalışmalardan [11], bu bildirideki mevcut uygulamaya en
yakın yöntemdir. Ayrıca resmin içerisindeki boş alanların
doldurulmasından farklı olarak genişletilmesini de ifade
edebilmek için, daha önce literatürde yer almayan resim
öngörme tanımı kullanılmıştır.
Parça genişletme işlemi herbir i parçası için ayrı ayrı
uygulanır. i’inci kaynak parça ( φi ) bu alanın ortasına
yerleştirilir ve kalan alan ( Ω i ) doku öngörme algoritması
çalıştırılarak doldurulur. Doku öngörümü dürümsel olarak
uygulanır. Herbir dürüm de 3 temel işlemden oluşmaktadır.
Bunlardan ilki; herbir piksel için öncelik değerlerinin ( P )
hesaplanmasıdır. Öncelik değerleri iki ana unsura bağlıdır.
Bunlar kuvvetli kenarların sürekliliği ( D ) ve çevreleyen
bilginin güvenilirliğidir( G ).
(1)
P ( p ) = G ( p ).D ( p )

∑ G (q)

G( p) =

q∈Ψ p ∩φ

ψp

, D( p ) = ∇I p .n p

(2)

Burada p noktası genişleme sınırı üzerinde alınmış
herhangi noktaları, q ise kaynak alandaki noktaları ifade
etmektedir. Başlangıçta kaynak alanı φi yi tamamen
bildiğimiz için %100 güvenli varsayıp, G ( q ) = 1 olarak
atanır. Diğer noktalar ise henüz doldurulmadığından
G (r ∈ Ω) = 0 olur. Ayrıca D değeri ise p noktasındaki
genişleme doğrultusunun, dokunun kenar doğrultusu ile ne
kadar uyuştuğunu ifade eder. İki ayrı bölütü ayıran bir sınırın
doğrultusu genişleme sınırına ne kadar dik geliyorsa, bu
noktaya yapılacak bir yamanın dokusunun ne olacağı daha
öncelikle ve kolaylıkla bilinebilmektedir. İkinci temel adımda
ise doku sentezleme yöntemlerinde de kullanılan ‘en iyiyi seç
)
ve kopyala’ yöntemi ile seçilen p noktasına uygun kaynak
alan içerisindeki en yakın yama bulunmaktadır. Bu yama
)
seçilen p noktasına kopyalanır. Bu bölümdeki kuramsal
detaylar için [11] incelenebilir.

3. Kuram
3.1. Doku öngörme süreci
Komşu iki parçanın birbirine yakıştırılarak birleştirmesi
dizilim probleminin esasını oluşturmaktadır. Sözü edilen
benzetimin ilk işlemi herbir ana parçanın dışa doğru
genişletilmesidir. Dışa doğru genişletme ise ana parça
içerisindeki görsel bilginin kullanılarak dış uzayın
öngörülmesidir. Resim tamiri (image inpainting), eski

Şekil 1: Soldaki arkeolojik ana parça öngörüm süreci
sonrasında kesikli çizgilerin sınırladığı banda kadar
genişletilerek sağdaki şekle dönüştürülür.

ψ q) = arg min d (ψ p) ,ψ q )

(3)

ψ q ∈φ

Bundan sonraki üçüncü adım ise kopyalanan bu parça
dolayısıyla büyüyen kaynak alanın güvenilirlik değerlerinin
güncellenmesidir.
)
(4)
G ( p ) = G ( p ) ∀p ∈ψ p) ∩ Ω
Bu üç adım tekrar tekrar çalıştırılarak herbir parçanın
genişleme yüzeyi elde edilir. Bir sonraki işlemde kullanılmak
üzere herbir parçanın genişleme yüzeyi ve güvenilirlik
değerleri saklanır.
3.2. Dizilim kuramı
Öngörme işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen
dokusal yapının, olası eş parçalarla karşılaştırılabilmesi için
özniteliklerinin çıkarılması gerekmektedir ( f i k ). Mevcut
çalışma öznitelik seçimi açısından herhangi bir kısıt
getirmemektedir. Çözülen problemin özelliklerine göre
istenilen öznitelik ölçütleri kullanılabilir. Bu bildiride genel
yapının sağlamlığını gösterebilmesi için sıradan öznitelik
ölçütleri olan birinci ve ikinci momentler kullanılmıştır. Bu
ölçütlerin bulunması için kullanılan pencere genişliği
istendiği gibi alınabilmektedir. Bu durumda çıkarılan
öznitelik değerlerinin güvenilirliği de kullanılan pencere
içerisine giren G ( q ) lerinin ortalaması olarak tanımlanır.
( G io ). Son olarak çözümün gerçekleşeceği ve başlangıç
olarak parçaların rastgele yerleştirileceği yeterince büyük bir
şablon tanımlanır. Bu aslında çözüm uzayı olarak da
adlandırılabilir. Sunulan maliyet fonksiyonu bu uzay üzerinde
tanımlanmaktadır.
n p −1 n p

m1 ( x, y ) =

 nk

∑∑ ∑ w
i

j



k

fk


D k ( f i k , f jk ) − 1GioG oj

(5)
np

∑G

o
i

olarak benzerlik ölçütünü hesaplamakta ve güvenilirlik
değerleri nispetinde ağırlandırmaktadırlar. Güvenilirlik
değerleriyle
ağırlandırmaktaki
temel
sebep
şöyle
örneklendirilebilir. Güvenilirlikleri yüksek iki nokta
birbirlerine hiç benzemiyorsa doğal olarak maliyetin iyice
artması gerekmektedir, veya tersi durumda güvenilirlikleri
sıfıra yakın iki nokta birbirlerine çok benzeseler bile bu
maliyetin o nispette düşmesi manasına gelmemektedir.

m2 ( x, y ) =

n p −1 n p

∑∑ w L(G

o
i

o

i

j

Maliyet fonksiyonun ikinci kısmı geometrik kısıtların
fonksiyona gömülebilmesi içindir. Gerçekte iki ana parça
hiçbir zaman örtüşemez yani aynı noktada bulunamaz. Bu
durumu önlemek için maliyet eniyilemesi yapılırken bu
gerçek bir kısıt olarak alınmalıdır. Bu yaklaşım ise
eniyilemenin
çözülebilmesini
imkansızlaştırmaktadır.
Dolayısıyla bu geometrik özellikler direkt olarak fonksiyona
yerleştirilmiştir. Bunun içinse güvenilirlik değerlerinden
faydalanılmıştır. Maliyete eklenen bu fonksiyon iki ana parça
üst üste geldiği zaman maliyeti

(5) herhangi bir (x,y) noktasındaki maliyetin ilk terimidir.
Burada nk özniteliklerin sayısını, n p parça sayısını ifade
etmektedir. D k k’ıncı öznitelik için uzaklık göstermektedir.
Yine uygulamanın genel olabilmesi için en çok kullanılan
uzaklık olan öklid uzaklığı kullanılmıştır. w k katsayısı
f

özniteliklerin maliyetlere farklı oranlarda aksetmesini
ayarlamaktadır. Dolayısıyla fonksiyonun en içindeki toplam,
üst üste gelmiş iki parça arasındaki benzerliği
ölçütlendirmektedir. Buradaki ikinci önemli parametre ise bu
en iç toplamdan 1 çıkarılmasıdır. Bu çıkarma maliyeti hem
pozitif hem de negatif yapabilmektedir. Çünkü iki parçanın
öngörülen kısımlarını benzeştirmeye çalıştığımızda, üç durum
çıkabilmektedir. Bunlar ya o iki parçanın hiç benzeşmediği ve
tamamen ilgisiz olduğudur ki, bu durumda maliyet pozitiftir;
ya ayrık durmaları veya önerilen şekilde durmalarının hiçbir
farkının olmamasıdır ki, bu durumda maliyet sıfırdır, yada
parçaların iyi benzeştiğidir ki, bu durumda da maliyet
negatiftir. Bu yaklaşım w k
ağırlık katsayılarının

wo kadar artırmaktadır.

TM = ∑ (m1 + m2 )

(7)

Toplam maliyet, şablondaki veya çözüm uzayındaki tüm
maliyetlerin toplamı olarak ifade edilmiştir. Ortaya çıkarılan
bu TM parçaların yerdeğiştirmelerine bağlıdır. TM ’in
eniyilenebilmesi durumunda en iyi görsel ve geometriksel
ahenge sahip çözüm bulunmuş olur.
Deneylerde uygulanan eniyileme yöntemi ‘en iyi arama
ve birleştirmedir’. Fakat bu yöntemin uygulanabilmesi için
iki fonksiyon daha tanımlanmıştır. Bunlar birleştirilen
parçaların oluşturduğu yeni parçanın öznitelik ve güvenilirlik
değerlerinin hesaplanmasıdır.

Gˆ o = 1 − ∏ (1 − Glo )

(8)

l∈B



i

1 x = 1 (6)
) L(G oj ), L( x) = 

0 x ≠ 1


).Glo . f l k 
l∈B  r∈B , r ≠ l

fˆ k =


o
o
∑
 ∏ (1 − G r ).Gl 
l∈B  r∈B , r ≠ l


∑  ∏ (1 − G

o
r

(9)

B birleştirilecek parçalar kümesi olmak üzere, (8)’de
hesaplanan yeni güvenilirlik değeri herhangi bir tam
güvenilirliğe sahip bir parçanın olması durumunda tam
güvenli olduğunu, diğer durumlarda ise geometrik
ortalamalarının geçerli olduğunu ifade etmektedir. (9) ise
yeni öznitelik değerinin mevcut öznitelik değerlerinin
güvenilirliklerine göre ağırlıklı ortalamaları olduğunu
göstermektedir.
(a)
(b)
(c)

f

değerlerinin istendiği gibi seçilmesini engellese de, yapılan
deneylerde sonucun w k katsayılarındaki değişmelere çok
f

duyarlı olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Maliyet fonksiyonunun
ilk iki toplamı aynı noktada olan tüm parçaların ikişerli

Şekil 2: 4 parçadan oluşan bir resim(a), ve bu parçaların
öngörülme sürecinden sonraki güvenilirlik (b) ve
genişlemiş(c) görüntüleri. (TM = 0)

4. Sonuçlar
İlki parçaları elle yer değiştirdikçe TM değerini bize geri
döndüren iki tip deney programı hazırlanmıştır. Bu arayüzle
parçaların yeri değiştikçe ortaya çıkan resmin ahenginin,
sayısal değerle tutarlılık gösterip göstermediği denenmiştir.
Sonuç olarak sayısal metriğin (TM) kenarların devamlılığı,
dokunun uyuşması, geometrik kısıtların sağlanması
noktasında çok kararlı olduğu görülmüştür.
Şekil 2 ve 3’de değişik parça pozisyonları için TM
değerleri görülmektedir. Şekil 2(a)’da 4 adet parçanın uzayda
birbirleriyle hiçbir münasebeti olmadığı için (TM=0)
maliyetin sıfır olduğu belirtilmektedir. Ayrıca şekil 2(c)’ye
bu 4 parçacığa ait öngörülmüş resimler koyulmuştur. Şekil
2(b)’de ise bunlara ait güvenilirlik değerlerini ifade eden
resim görülmektedir. Şekil 3’te 4 çeşit dizilim aşaması
gösterilmektedir. (a)’da doğru eş olan iki parçanın kayık
olarak birleştirilmesi, (b)’de bu kayıklığın düzeltilmesi
görülmektedir. Aradaki fark yüksek frekanslı unsurların
devamlılığının (b)’de sağlanabilmesindendir. (c)’de ise iki
parçanın fiziksel olarak üst üste gelmesi görülmektedir. Bu
durumda maliyet fonksiyonun ikinci kısmı(m2) baskın hale
gelmektedir. Yani geometriksel kısıtlara uyulmaması yüksek
maliyet yaratmaktadır ki bu da beklenen bir durumdur. (d)’de
ise resmin 4 parçasının doğru yerlere koyulmuş son hali
gösterilmektedir. TM fonksiyonun tutarlılığını başka bir
açıdan test etmek için az parçalı(2 veya 3) bir sistemde
parçaların olası tüm yerleri taranarak doğru dizilim dışında,
doğru dizilime ait TM değerinden daha düşük maliyetli bir
yer aranmıştır. Fakat denemelerimizde görülmüştür ki
bulunan tüm TM değerleri doğru dizilime ait TM değerinden
daha yüksek veya çok yakın çıkmıştır. Yakın olanlar ise
doğru dizilimden uzak olmayan benzer sonuçlar vermiştir.

a) TM = -2731.77

b) TM = -3008.78

c) TM = -1009.82

d) TM = -8647.57

Şekil 3: (a), (b), (c) Değişik dizilimlere ait toplam
maliyetler ve (d) Dizilimi tamamlanmış resme ait toplam
maliyet değeri.

İkinci çalışma olarak TM kullanılarak eniyileme yapan
bir program hazırlanmıştır. Eniyileme için ‘en iyiyi arama ve
geri izleme’ yöntemi kullanılmıştır. Bu program yapay
verilerde denenmiş ve dizilimin gerçeklendiği görülmüştür.
Ayrıca parça kenarlarında aşınmalar olsa bile birleştirmenin
doğru olarak yapılabildiği gözlenmiştir. Ancak eniyileme
yöntemi çalışsa bile, parça sayısının(np>50) yüksek olduğu
dizilimlerde daha çok sayıda geri izleme durumu
gerçekleştiği için çözüm çok uzun sürmekte ve sonuç
denenememektedir. İlk aşamada deneyin sürebilmesi için
koordinat dönüşümlerinden dönme unsuru kaldırılarak
denenmiş ve bu durumda parçaların doğru şekilde dizildiği
görülmüştür.
Bildiriye, incelenebilir olması için az parçalı örnekler
yerleştirilmiş,
ayrıca
parçaların
dönme
dönüşümü
sabitlenerek örnekler oluşturulmuştur. Çalışmanın şimdilik
2B’lu uygulamaları geliştirilmiştir, ancak yöntem 3B’lu
olarak da uygulanabilmektedir. Bir sonraki adımda 3B’lu
olarak gerçeklenip, denemeler yapılması düşünülmektedir.
Gelecekte çalışmanın devamı olarak, ‘kendini örgütleyen
haritalar’ veya ‘genetik algoritmalar’ gibi direkt evrensel en
aza
götüren
yöntemlerin
de
uygulanabileceği
düşünülmektedir.
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