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Ozetce Muze bilgi sistemi mimarisi $ekil 1'de verilmistir. Sistem iki

Miizeler icin veri girisi, erisimi ve sorgulama modillerinden ana moduilden olu*maktadir:
olusan web tabanli bir sistem olusturulmustur. E-miizeyi * Veri giris modiuliu
ziyaret eden Internet kullanicilari, * Veri eri*im-sorgulama modi.li.
* Salonlari dola*ip eserler hakkinda yazili ve gorsel bilgileri
inceleyebilir, Veri modeli tasarimnnda AMICO (Art Museum Image

* Salonlar icin hazirlanan etkilesimli sanal geziyi izleyebilir, Consortium) tarafindan belirlenmi* yen modeli temel
Belli ozelliklere sahip eserleri aratabilir, alinm*tir. Uygulamalar MySQL yen tabani jizerinde PHP,
G5riint.lenen bir esere g6rsel iqerik bakinundan benzer HTML, JavaScript web programlama dilleri kullanilarak
diger eserleri aratabilirler. gelistirilmistir.

Abstract Salon, sezon, eser vb.
ekleme, duizeltme, silme , Veri Giris , Mze

A web-based system - consisting of data entrance, access and MySQL Modilli Personeli
retrieval modules - is constructed for museums. Internet users
that visit the e-museum,
* are able to view the written and visual information Salon taram, Eriim ye eb
belonging to the artworks in the museum, eser sorgulama, Sorgulama kullameisi

* are able to follow the virtual tour prepared for the different sanal gezi, vb. Modiilui
sections of the museum,

* are able to browse the artworks according to certain 5ekil 1: Muze bilgi sistemi mimarisi
properties,

* are able to search the artworks having the similar visual 1.1. Veri GiriEi Modulu
content with the viewed artwork. Bu mod.ilde varolan i*levler:

Miizeye salon ekleme, degi*tirme ve silme
1. Giril * Miizeye sezon ekleme, degi*tirme ve silme

Internet'in hayatinlza giri*iyle birlikte kiiltiirel mirasin * Miizeye eser ekleme, degi*tirme ye silme
sergilendigi miizeler de elektronik ortama ta*inarak kapilarini * Eklenen bir eser icin salon / sezon bilgileri, sanatyi bilgileri
gerek konu uzmanlarinin gerekse meraklilarin ilgisine ve elektronik dosyalar (resim, video, vb.) ekleme,
anmlutir. Ancak, iilkemizin kiiltiir zenginliginin onemli bir degi*tirme ve silme
kisnunin yattigi miizelerin bilytik qogunlugu, ya hali hazirda * Miizedeki eserlerle ili*kili sanatyilari ekleme, degi*tirme veklsmmn ythglmuzeerlnbuyu bcounluu, y hal hazrdasilme
elektronik ortamda eri*ilebilir degildir, ya da diger iilkelerdeki
biuyuik miizelere kiyasla cok daha miltevazi bir *ekilde
sunulmaktadir. Oysa duinya capinda me*hur mtizelerin Internet Veri gerimoleltiriin olurumo(sesio i gllvnik
siteleri, miizenin tarihcesi, miizedeki eserler ve bunlari ortaya sistemi gli rilupbumd la d
yikaran sanatyilar hakkinda her tiirlii bilgiyi sunmakta, hatta ye Uifreye bagli olarak verilmektedir.
miize salonlarinda sanal geziler ve miize veri tabaninda 1.2. Eri.im ye Sorgulama Mod.li
sorgular yapma imkanini saglamaktadir. Diunyaca iinlii Louvre
[1] ve Hermitage [2] miizelerinin Web siteleri gerek yukarida Bir miize icin girilen verilere miizenin Internet sitesi
bahsettigimiz iUlevsellik, gerekse go5rsellik bakinlmndan o5rnek aracillgiyla eriUim ye sorgulama imkani saglanmlUtir. Bu
verilebilir. amabcla hazirlanan Web sitesi aUagidaki iUlevleri yerine

getirmektedir:
Bu bcaliUmada uilkemizdeki muizelerin sanal ortamda ziyaret *Mieeieelrnis-eieieg5esruams
edilebilmesini saglayacak bir sistem tasarlanmlU ye pilot muize Miesaoariinaalgz

olark seilenIspata Mizei i~n ge~ekl~tirlmi~ir.* Miizedeki eserlerin bir baUka eserin resim dosyasina
benzerligine go5re ibcerik-tabanli sorgulanmasi
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2. UJst-verilerine gojre Eser Sorgulama * Birkaq kamera g65riinfiisii birle*tirilerek 360 derecelik tek
bir g65rintUi olu*turarak

Eser sorgulama sayfasi eserlerin Uist verilerine g65re * Geni* aqili (balikg&5zU) lensler kullanarak
sorgulanmasina imkan verir ($ekil 2). Sorgu sonucunda * Egimli yansitici ytizeyler yardim~iyla g65rintUi alinui yapilarak
bulunan eser isimleri ye tanimlari kullaniciya sunulur ($ekil1l*uuaii.Grifibretreynelrnnilme3). Listedeki bir eser iqin "detayli bilgi" baglantisi ile eserin yo1kundnukrinaki1r iqirnt bir1etirmny6nldntgemlern g6remsy1
tUrn Uist-verileriyle beraber eser iqin girilmi* resim tekknden kamgnma(firn6nin bitgny toplamakgele sonradnt
dosyalarinin kiiqW1tlmii* halleri (thumbnail) ye varsa video tekorbir igede (tUmye 5eirme ime)i toplamab yesonada
ye 3-boyutlu modelinin baglantilari g65rintUilenir ($ekil4).pnrmkg5Uty eimktri dlblr
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Yapilan inceleme dikkate alinarak, Java Applet kullanilan ve
kat plani ile etkile*imli hareket eden perspektifgtirint1ieme Renk Yapisi
penceresi olan bir sanal gezi uygulamasi geli*tirilnii*tir.

$ekil 8'de Isparta Miizesi icin hazirlanan sanal gezi ArananBezelik Benzeyen
sayfasindan bir goruntu yer almaktadir. Bu sayfada: Snlar

* Goruntuleme penceresinin yatay/egim/buiyuitme
(pan/tilt/zoom) fonksiyonlari buton, klavye ye fare ile Resim Renk Oei
kontrol edilebilmektedir. Veritaban Yapisi veritabani

* Goruntulenen salon hakkinda ayrintili bilgi yazili ve sesli
olarak aktarilmaktadir. 5ekil 9: Igerik tabanli resim sorgulama yontemi aki* diyagramn

* Sergilenen salon ve o anda goruntulenen goru,s aqisi kat
plani iizerinde gosterilmektedir. "Renk yapisi" betimleyicisi hem renk icerigini (renk

* Kat plani Java Uygulamacigi (Applet) ve goruntuleme histogranlna benzer bir ,ekilde), hem de resmin yapisal
penceresi Java Uygulamacigi birbiriyle etkile,imli bilgilerini icerir. Genel kullanim alani resim-resim
qali*maktadir. e,le,tirmesidir ve ozellikle tek objeli veya birbirine bagli

* Goruntudeki oklarin iizerine tiklandiginda o yondeki olmayan birkac obje iceren resimlerin sorgulanmasinda
sonraki goruntuleme noktasina gecilir. kullanilir. Cikarim metodu, pikselleri tek tek incelemek yerine

8x8'lik yapisal i,leme elemanini resim iizerinde kaydirarak
bulundugu bolgedeki tum renkleri inceler. Bu sekilde renk
yapisi bilgisini betimleyicinin icine katar. Renk histogranlnda
farkli olarak, verilen bir renkten esit sayida piksele sahip olan,
fakat o renkteki piksellerin yapisal olarak farkli oldugu iki
resmi ayirabilir. Renk degerleri HMMD (Hue-Max-Min-Diff)
renk uzayi iqinde 32, 64, 128 ye 256'lik kutulara bir6rneksiz
nicemlenir.[10] Her kutu yiikseklik degeri 8-bitlik kodlar ile
temsil edilir. Renk yapisi betimleyicisi renk histogranl ile
kar*ila*tirildiginda, dogal resimler iqin ekstra fonksiyonellik
ve geli*tirilmi, benzerlik-bazli resim sorgulama performansi
getirir." [I11]*1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ii - ..lj fe.M:2 - i2ik- MUllll § 11~M hfi 61,i ~l

hldnrf^miTgastei liuffti#kidifi-A iimVkKMI . 4.1. ilgililik Geribesleme ile iherik Tabanli Sorgulama
Bu sistemde kullaniciya sunulan benzer resimler, kullanici
tarafinda dogru veya yanli* diye nitelendirilmektedir. Bu

5ekil 8: Isparta Muzesi sanal gezi sayfasindan goruntu bilgiyi kullanan sistem, sonuclari alirken kullanilan benzerlik
S n r iitounu degi*tirerek kullanicidan gelen geribesleme daha

Sergilenen eserlerle ilgili ayrintili uygun bir *ekilde yeni bir benzerlik 61lyitUi ile yeni sonuqlar
bilgi, fotograf ye varsa 3B Tpk getirmektedir. IKONA adli benzer bir sistemde geribesleme
gorrUntileme ve eser videosuna kullanilarak sonuclar iyile*tirilmektedir. [12] Ilgililik
eserlerin iizerinde bulunan geribeslemesi ile elde edilen sonuqlar $ekil 10 ye 11I'de
baglanti ile ula*ilabilmektedir. 6gosterilmektedir.

4. Iserik Tabanli Sorgulama
Miizede yer alan eserlere ait resimlerin sorgulandigi bu
sistemde resimdeki i,erik otomatik olarak ce$itli
betimleyiciler ile tanimlanir. Bu betimleyiciler renk, biqim,
kenar bilgisi gibi bilgileri iqerir. Kullanici bir resmin
benzerlerini aradigi zaman, o resmin betimleyicilerine en
yakin betimleyicilere sahip resimler kullaniciya sunulur.
Amac, bir esere gorsel olarak benzeyen diger eserlere
ula*maktir. Ornegin bir hali resminden yola yikarak miizedeki
diger hali, kilim ye benzer motifli eserlere ula*mak.
Uygulamada MPEG-7'nin go5rsel bilgi icerfirini tanilmlayan I11- --

ayricuebetimleyicisine k[9]1bmin tolans renk yapisi (color

5ekil 10: Igerik tabanli sorgulama ile u1asi1an sonuglar



Windows Medya Formati (WMF) sayesinde videolar birden
fazla parametre ile kodlanip tek video dosyasi olarak
saklanabilmektedir. Bu sayede istemcinin hizina g65re sunucu
en uygun hedefte kodlanmnu videoyu iletir. Tablo 1'de hedef
parametreleri verilmektedir.

Tablo 1. Degi;ik hizda baglanan istemciler icin onceden
hazirlanminc e*itli hedef kodlama parametreleri

Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4

Bit hizi 64kbps 189kbps 314kbps 464kbps

~-erqeve hizi 15 30 30 30

Referans -erqeve (sn.) 8 6 4 4

Ses kodlamasi 32 kbps, 22 kHz, stereo sabit hizli kodlama

5ekil 11: Ilgililik geribesleme ile 2. iterasyonda ulafl1an sonuqlar Resim boyutu 320x240

5. E-Muze'lerde Kablosuz Eritim 6. Sonu~lar
E-miize sitesine ve burada sergilenen eserlerin videolarina Bu projede miizeler icin bir bilgi sistemi tasarlanip
kablosuz (gezgin) yapilar iizerinden etkin eri*im saglayacak gerqekle*tirilmi* ve miizelerin bu sisteme Web iizerinden veri
metodlar geli*tirilmiitir. Sistemin qali*ma yapisi $ekil 12'de giri*i yapabilmesini saglayacak bir uygulama hazirlanmnutir.
g6sterilmi*tir. Bu verilere daha sonra miuze icin yapilan bir Internet

sayfasindan tarama ve sorgu yoluyla eri*im miimkiin
Sunucu PC Istemci kilinmutir. B13ylece iilkemizdeki miizelerin sanal ortama

ta*inmasi iqin alt yapi hazirlanmnu olup, isteyen her miize hizli
Windows Mavidi, I WLAN Windows CE ve kolay bir *ekilde (sadece envanterindeki eserlerin

metaverisini ve multimedya dosyalarini sisteme aktarmak
suretiyle) sanal ortamda ziyaretcileriyle bulu*abilir. Proje

WMF TCP Windows Medya yercevesinde Isparta Miizesi icin Web sitesi onceki kisimda
KodlayicI Oynatics gosterildigi gibi hazirlanmnu olur, Burdur Miizesi icin de

Windows Medya (-erqevesi (WMF) qali*malar surmektedir.

C++ 7. Te~ekkur
5ekil 12: Windows Medya(erqevesi tabanli Bu qali*ma Devlet Planlama Te*kilati 2004K120720 sayili

duraksiz video iletim sistemi proje tarafindan desteklenmi*tir. Sistemle ilgili bilgi ve Miize
Demo sayfasina a*agidaki linkten ula*ilabilir:

Sistemin qali*ma prensibi: http://edmer.ii.metu.edu.tr/gorselarsiv/kultur.htm

* Istemci istedigi videoyu secer. PHP tarafindan bu istek, 8. Kaynak~a
sunucuya TCP yoluyla aktarilir.

* Sunucu duraksiz yayina ba*lar. [1] http://www.louvre.fr/llv/musee/alaune.jsp
* Yayin icin kullanilan adresi TCP ile istemcinin PHP [2] http://www.hermitagemuseum.org/html_En/index.html
sayfasina yollar. [3] York Universitesi sanal gezi web sitesi

* Windows Medya Oynaticisi videoyu acar. http://www.yorku.ca/web/futurestudents/tour/l.htm
[4] http://www.0-360.com/index.asp

Mekan bilinci, istemcinin bulundugu noktanin tespit edilerek, [5] http://www.360dof.com/
bulundugu yere gore bilgilerin filtrelenmesini saglamaktadir. [6] Sakip Sabanci Miizesi
Mekan bilgisinin tespiti cevredeki eri*im noktalarinin sinyal http://muze.sabanciuniv.edu/sanal_muze/sanal_muze.php
bilgileri ile iiqgenle*tirme kullanarak yapilabilmektedir. [7] Diego Rivera Miizezi, Mexico city
Sisteme mekan bilinci eklemek icin yapilan ara*tirmalarda en http://www.diegorivera.com/visit/qtvr2.html
kolay yontemin bagli olan eri*im noktasindan alinmasi [8] Louvre Miizesi, http://www.louvre.fr
bulunmu*tur. Istemci kendi IP adresinden mekan bilgisini [9] MPEG-7 Visual Experimentation Model (XM), Version
c-karalabilir. Bu sistem ayri bir yazil-m kullaninTlini ISOIIEC/JTC1/SC29IWG1 1, Doc. N4063, Mar. 2001.

gerekmemektedir. Dezavantaji ise elde edilen bilgi eriUim [10] B.S. Manjunath, et al., "Color and texture descriptors,"
noktalarinin yerleUtirilme sikligina go5re olmasidir. Duraksiz IEEE Tr. CSVT, p. 703-715, June 2001.
Video Iletim sisteminde, eserler salonlara go5re ayrilmlUtir. [11] MPEG-7 Overview - OF MOVING PICTURES AND
Salonlar ise belirli IP adresleri veya adres araliklarina AUDIO ISO/IEC JTC1/SC29/WG1 1 N6828 Palma de
eUlenmiUtir. Bu sayede istemcinin bulundugu salon belirlenip, Mallorca, October 2004
sorgu sonubclari bulundugu salona go5re filtrelenebilmektedir. [12] http:// www-rocq.inria.fr/imedialikona.html


