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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Birey sayma problemi önem derecesi yüksek olan bir konudur ve yıllardır bu problemi 

çözmek için çeşitli yöntemler önerilmiştir. Bu yöntemlerden en sık tercih edilenlerden 

biri de bilgisayarda görü yöntemleridir. Ancak bu yöntem tatmin edici bir başarıya 

ulaşamamıştır. Çünkü bireylerin sayımını doğru yapmak için çok iyi konumlandırılmış 

en az bir kamera kullanılması gerekmektedir. Bu yüksek maliyetli ve başarı oranı düşük 

olan bir yöntemdir. Bu yöntemin yanı sıra milyonlarca parametrenin optimize edildiği 

ağır sıklet makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu 

yöntemleri uygulayabilmek için GPU ve TPU gibi pahalı donanımlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu yöntemi, “WİFİ ile birey sayısı tespit etme”, “Bluetooth ile birey 

tespit etme” ve “kızılötesi ışıklardan yararlanarak birey tespit etme” gibi yöntemler 

takip etmiştir. Ancak bunlar da kalıcı bir çözüme ulaşamamıştır.   

WİFİ ve Bluetooth yöntemlerindeki en büyük sorunun bağlantı hataları olduğu 

bilinmektedir. Kızılötesi ışık yöntemi ise tatmin edici doğrulukta bir tespit 

yapamamaktadır. Literatürden de anlaşılacağı üzere çözüme kavuşturulması zor olan bu 

problem, ses tabanlı bir sistem yardımıyla düşük maliyetli bir şekilde çözümlenmesi 

planlanmaktadır. 

Bu projede mevcut problemi daha az maliyetle çözebilmek amacıyla ses tabanlı bir 

sistemin önerilmesi düşünülmektedir. Planlanan sitemi gerçekleştirmek için dokusal 

özellik çıkarma tabanlı çok seviyeli bir özellik çıkarıcı kullanılmıştır. 

Bu proje çalışmasında 32 sınıfa ayrılmış (aynı anda konuşan kişi sayısı sınıf sayısına 

karşılık gelmektedir) 3.121 konuşmayı içeren yeni bir konuşmacı sayma konuşma veri 

seti toplanmıştır. Toplanan konuşmaları sınıflandırmak için yeni bir model önerilmiş ve 

bir derin öğrenme modeli taklit edilerek öneri yapılmıştır. Önerilen modelimiz, en iyi 

sonucu seçebildiği için kendi kendini organize eden bir modeldir.  

Tasarım olarak bu model üç temel bölüme ayrılmıştır ve bunlar (i) çok düzeyli hibrit 

özellik üreteci kullanılarak özellik çıkarımı, (ii) komşuluk bileşen analizi (NCA) ile 

özellik seçimi, (iii) sınıflandırma ve (iv) en iyi sonucun seçilmesidir. Bu modelin özellik 

çıkarma aşamasında üç bileşen kullanılmıştır. Bunlar çok düzeyli ayrık dalgacık 

dönüşümü (DWT), yeni bir dokusal öznitelik çıkarma modeli ve istatistiksel özellik 

üretimidir. Bu çalışmada iki ana problem çözülmüştür. Bunlar (i) en uygun ana dalgacık 

fonksiyon seçimi ve (ii) dokusal özellik çıkarımı için etkili bir örüntü belirlemedir. 

Birinci problemi çözmek için sekiz ana dalgacık fonksiyonu/filtresi kullanılmış ve 

dengesiz ağaç tabanlı ayrık dalgacık dönüşümü üzerinde sekiz sonuç hesaplanmıştır. 

İkinci problemi çözmek için ikonik James Webb teleskopunun aynası modellenmiştir. 

Özellik seçimi aşamasında, oluşturulan sekiz özellik vektörüne (sekiz filtre kullanıldığı 

için) NCA özellik seçici kullanılmıştır ve en belirgin özellikler seçilmiştir. Destek 

vektör makinesi (SVM) sınıflandırıcısı (sığ bir sınıflandırıcıdır) kullanılarak, sekiz 

sonuç hesaplanmış ve en iyi sonuç veren özellik vektörü seçilmiştir. 

Yazılım olarak konuşmacı sayar projesi ile ortamdaki konuşmacıları sayacak hafif sıklet 

bir akıllı sistem oluşturmak amaçlanmaktadır. Oluşturulacak olan bu sistemin 

sorunlarına çözüm olabileceği düşünülen alanlardan birkaçı aşağıda listelenmiştir. 

1-Görüntü ile sayılan birey sayısını ses ile doğrulamak, 
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2-Ses kayıtlarını kullanarak birey(ler)in bulunduğu lokasyonu tespit etmek, 

3-Bulunulan ortamda pandemi kurallarına uyum sağlanıp sağlanmadığını kontrol 

etmek, 

4-Bir toplantıya katılan katılımcılardan kaç tanesinin aktif olduğunu tespit ederek 

katılımcıların dikkatini çekme oranını bulmak, 

5-Konuşmacı sayar projesin kullanarak bir şehirdeki sosyal noktalar belirlenebilir, 

6-Sınıf ortamında kullanarak öğrencilerin fikir üretme kapasitelerini ölçmek, 

7-Görme veya işitme engelli bireylere, bulunduğu ortamda ne kadar birey olduğu 

hakkında bilgi vermek  

8-Adli bilişim mühendisliği günümüzün parlayan mühendislik alanlarındandır ve 

FETÖ, Balyoz gibi operasyonlarda adli bilişim mühendislerine birçok iş düşmektedir. 

Adli bilişim mühendisliğinin icra edilebilmesi ve sayısal delillerin aydınlatılabilmesi 

amacıyla çok sayıda adli bilişim aracı geliştirilmiş olmasına rağmen bu araçlar yüksek 

maliyetlidir. Ayrıca bu araçların hiçbirinde (bildiğimiz kadarıyla) sesten konuşmacı 

sayma modülü bulunmamaktadır.  

Bu projeyle bu problem giderilecek ve ileride ülkemize katma değer sağlayacak yeni 

nesil bir adli ses yazılımının gerçekleştirilmesinin ilk adımları atılacaktır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Projemizde, bilgisayar görmesi ile çözümlenemeyen birey sayma sorununun ses tabanlı 

bir sistem yardımıyla sonuca ulaştırılması temel çözümdür.  

Pandeminin temel kurallarından biri de kapalı alanlardaki birey limitidir. Bu limit aşım 

sorununda tespit etme durumu oldukça önemlidir. Belirtilen birey limiti dışına çıkıldığı 

takdirde konuşmacı sayar ile bu durum tespit edilebilir.  

Ses kaydı kullanılarak lokasyon tespit etmek oldukça zordur. Ancak dokusal özellik 

çıkarma tabanlı çok seviyeli bir özellik çıkarıcı kullanarak lokasyon sorununa bir çözüm 

getirilebilir. Toplantı gibi belirli bir kalabalık oluşan durumlarda, yapılan etkinliğe 

katılımcılardan yüzde kaçının aktif olarak katıldığını tespit etmek bulunan çözümlerden 

bir diğeridir.  

Bluetooth, WİFİ ve video izlemek, birey saymada kullanılan yaygın yöntemlerdendir. 

Bu yöntemler pratiklik ve doğruluk açısından dezavantajlar içermektedir. Örneğin WİFİ 

ile belirleme, istenilen konumu alamayabilir. Belirli bir katta veya odada çekmeyebilir. 

Bluetooth yöntemi, binalarda kesintiye uğrayabilir.  

Kamera yöntemi, konumlandırmadan dolayı bireylerin tamamını görememektedir. 

Hareket sensörü, kızılötesi ışık kullanarak bireyleri saymayı amaçlamaktadır. Ancak bu 

yöntem de özel konumlandırma ve yüksek maliyet gerektiren bir yöntem olmasına 

rağmen kesin bir sonuç verememiştir. 
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Bunların yanı sıra adli ses inceleme cihazlarında böyle bir özellik bulunmamaktadır. Bu 

özelliği adli bilişim mühendisliği bilimine kazandırmak için yeni nesil bir proje 

gerçekleştirilmesi istenmektedir. 

 

3. Çözüm  

Birey tespit etmenin birden fazla yolu vardır ancak bu yöntemlerin daha önceki başlıklar 

altında da bahsedildiği gibi çeşitli dezavantajları vardır. Bluetooth, WİFİ gibi 

yöntemlerde bağlanma, kamera ve kızılötesi ışık yöntemlerinde ise konumlandırma 

bariz sorunlar arasında yer almaktadır. Tüm bu problemleri ortadan kaldıracak çözüm 

önerimiz ise ses tabanlı bir sistem ile oluşturulmuş olan Konuşmacısayar projesidir. 

Bunun için sadece ses kayıt cihazlarını istenilen lokasyona yerleştirmek gerekli ve 

yeterlidir. Bu yöntemde bağlanma sorunu ya da bilgisayar tabanlı yöntemlerde olduğu 

gibi yüksek maliyetli bir tespit aşaması da yoktur. Konuşmacısayar projesi ile birey 

tespit etme sorunu büyük oranda çözüme kavuşturulacaktır. 

 

 

Şekil 1. Ses kayıt cihazının yerleştirilmesi 

Bu proje kapsamında 32 sınıflı bir konuşmacı veriseti toplanarak test işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Katkılar, 

 - Prospektif olarak yeni bir konuşmacı sayma çalışması veri seti toplandı ve paylaşıldı. 

James Webb uzay teleskobu, son teknoloji uzay araştırmalarının bir simgesidir. Eşsiz 
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ayna konfigürasyonuna dayanan yeni bir dokusal özellik çıkarıcı işlevi geliştirildi. Bu 

JWPat tabanlı model, çok düzeyli düzeylerde hem yüksek hem de düşük düzeyli 

özellikler oluşturmak için istatistiksel öznitelik çıkarma ve MDWT ile birleştirildi. 

 - Ana dalgacık fonksiyonu çok düzeyli özellik çıkarımı için önemli bir parametredir 

ve deterministik olmayan bir problemdir. Bu sorunu çözmek için kendi kendine 

organize edebilen bir sinyal sınıflandırma modeli sunulmuştur. Önerilen JWPat tabanlı 

model, konuşma veri seti üzerinde tatmin edici bir sınıflandırma sonuçları vermiştir.  

Veri seti olarak YouTube'dan prospektif olarak 32 sınıfla 3.121 konuşma topladık, her 

sınıf sabit sayıda (1’den 32’ye kadar) konuşmacı ile 90 ile 100 konuşmadan oluşuyordu 

(Tablo 1). Her konuşma sinyali 2 ile 3 saniye uzunluğundadır, 44.100 Hz'lik standart bir 

ses örnekleme frekansı ile alınmıştır ve M4A formatında saklanmıştır. Veri seti ile ilgili 

bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Projede yer alan konuşma veri setinin sınıflara göre dağılımı. 

Sınıf Konuşma sayısı Sınıf Konuşma sayısı Sınıf Konuşma sayısı 

1 100 12 99 23 98 

2 100 13 100 24 95 

3 100 14 99 25 90 

4 100 15 100 26 94 

5 100 16 99 27 92 

6 100 17 98 28 97 

7 100 18 99 29 92 

8 100 19 100 30 92 

9 100 20 96 31 95 

10 100 21 95 32 97 

11 99 22 95 Toplam 3121 

 

Sınıf numarası konuşmacı sayısına karşılık gelmektedir. 14. sınıfa kadar konuşmalar 

doğal biçimde toplanmıştır. Kalan 18 sınıf, doğal konuşma sınıflarının 

kombinasyonlarından sentezlenmiştir. 

 

 

4. Yöntem 

Konuşmacı sayma problemi çok sınıflı bir sınıflandırma problemi olarak ortaya 

konmuştur. Bu nedenle amaç, JWPat'a dayalı özgün el yapımı özellik çıkarımını 

kullanarak doğru bir sınıflandırma modeli geliştirmektir. Önerilen JWPat tabanlı 

modelin üç aşaması, özellik çıkarma, özellik seçimi ve sınıflandırmadır (Şekil 2). 

Bunlardan ilki (önerilen JWPat) bu çalışmaya en önemli katkıyı sağlayan kişiydi. 

Ayrıca, kendi kendine organize bir model önerdik ve bu model, kullanılan problemi ele 

almak için en uygun filtreyi seçmek için sekiz ana dalgacık fonksiyonunu 
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kullanmaktadır. Özellik çıkarma aşamasında, el yapımı istatistiksel ve dokusal 

özellikler çıkarılmıştır. İlk olarak, 40 istatistiksel özelliği çıkarmak için 20 standart 

istatistiksel fonksiyon kullanıldı. İkinci olarak, JWPat'a dayalı yerel ikili desen ( Ahonen 

ve diğerleri, 2004; Ojala ve diğerleri, 2002) gibi modellenen yerel bir özellik çıkarma 

işlevi, bir kernel olarak signum işlevini kullanarak dokusal özellikleri çıkarmak için 

kullanıldı. Değişiklik yapılmadan, istatistiksel ve dokusal özellik çıkarma işlevleri 

yalnızca düşük seviyeli özellikler üretebilmektedir. Modelimizde, MDWT sesli 

konuşma sinyalini dalgacık alt bantlarına ayrıştırdı, böylece aynı özellik çıkarma 

işlevleri kullanılarak hem yüksek hem de düşük seviyelerde özellikler üretilebilir. Bu 

aşamada, yüksek sınıflandırma performansı elde etmek için sekiz farklı dalgacık filtresi 

kullanılmıştır. Özellik seçim aşamasında, en ayırt edici özellikler, uzaklık temelli (L1-

norm temelli uygunluk fonksiyonu kullanılarak) bir özellik seçici olan komşu bileşen 

analizi (NCA) ( Goldberger ve diğerleri, 2004) kullanılarak seçilmiştir. Her özellik, ayırt 

edicilik düzeyine göre belirlenir. Son olarak, doğrulama algoritması olarak on katlı 

çapraz doğrulama (CV) ile sınıflandırma sonuçlarını hesaplamak için standart bir sığ 

SVM ( Vapnik, 1998, 2013) sınıflandırıcısı kullanılmıştır. 

Konuşmacı sayar projemiz ile ilgili modelleme Şekil 2’de gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 2. Önerilen James Webb uydusunun aynasından ilham alan  

ses sinyallerini kullanan konuşmacı sayma modeli 
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 Burada, MFMDWT çoklu filtre tabanlı çok seviyeli ayrık dönüşüm gösterilmektedir. 

Bu dönüşümde sekiz filtre kullanılmıştır. Bu filtreler sym4, sym5, sym6, db4, db5, db6, 

haar ve bior 3.5'tir. Bu filtreler en çok kullanılan dalgacık filtreleridir. 

20 dalgacık alt bandı oluşturmak için 10 seviyeli MDWT kullanılmıştır. Verilen sb bant 

yapısıdır ve her sb 21 adet tek boyutlu sinyal içerir. Her bir sb'den oluşturulan özellikler 

f kullanılarak gösterilmiştir. Hem orijinal konuşma sinyalinden hem de MDWT 

tarafından oluşturulan dalgacık alt bantlarından özellikleri çıkarmak için istatistiksel ve 

JWPat tabanlı dokusal özellik çıkarma işlevleri kullanılmıştır, yani 21 özellik vektörü 

oluşturulmuştur.  

Her f, 21 ft'nin birleştirilmesiyle oluşturulur. Ayrıca, her ft (her bir tek boyutlu sinyalden 

oluşturulan özellik vektörü) 424 özellik içerir (384 özellik JWPat tarafından 

oluşturulurken, 40 özellik istatistiksel model kullanılarak oluşturuldu). NCA seçici 

uygulanarak oluşturulan özelliklerin (f) boyutu azaltılmıştır. NCA kullanılarak en 

anlamlı 848 (=424×2) özellik seçilmiş ve sonuçları (r) hesaplamak için sekiz seçilmiş 

özellik (sf) elde edilmiştir. Son aşamada ise önerilen model en iyi sonucu 

seçebilmektedir. En iyi sonuçlara göre gerçekleştirilecek olan yazılımın kullanımı Şekil 

3’de görselleştirilmiştir.  

 

 

Şekil 3. Önerilen Yöntemin görselleştirilmesi 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Konuşmacı sayma problemi ileri sinyal işlemenin önemli problemlerinden biridir ve 

sadece bu alan için bile birkaç makale önerilmiştir. Bu alanla ilgili hali hazırda herhangi 

bir uygulama bulunmamaktadır. Literatürdeki bu eksikliği gidermek ve yenilikçi bir 

sistem önermek için konuşmacı sayma problemine yönelik bir uygulama 

gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.  

Konuşmacı sayma problemi kullanılacağı en önemli alanlardan birisi de adli bilişim 

mühendisliğidir. Özellikle adli ses inceleme alanındaki cihazların yetenekleri kısıtlıdır. 

Bu yöntem ile yeni nesil bir ses adli bilişim cihazı geliştirilebilir ve bu cihazla ülkemize 

katma değer sağlayabilecek yazılım ihracatı kalemi oluşturulabilecektir. 

 Adli bilişim tarafında ses tabanlı sistemlerle oluşturulmuş yazılım ve uygulama sayısı 

çok azdır. Bu proje, buna benzer diğer projelerin önünü açacak bir proje olması 

bakımından önemli bir tespit uygulamasıdır. Daha önce gerçekleştirilmiş olan benzer 

projeler ile ilgili bilgiler Tablo 2’ de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2. Karşılaştırmalı sonuçlar (%) 

Çalışma Yöntem Konuşmalar 

(n) 

Sınıflar (n) Doğrulama Performans 

metrikleri 

(%) 

Yousefi ve 

Hansen 

(Yousefi 

and 

Hansen, 

2021) 

Spektrogra

m 

ekstraksiyo

nu + CNN 

24.000 

(Eğitim 

20.000 + 

2000 

Doğrulama + 

2000 Test) 

3 konuşmacıya 

kadar 

80:10:10 Acc: 76.15,  

UAR: 76.15,  

Pre: 75.80 

Andrei ve 

diğerleri 

(Andrei et 

al., 2017) 

Ses 

tanımlayıcıl

arını ve tek 

boyutlu 

CNN 

tabanlı 

sınıflandır

ma 

kullanarak 

özellik 

çıkarma 

100,000 

(Eğitim) 

20,000 

(Test) 

Ses 

çerçeveleri 

25 ms, 100 

ms, 500 ms 

3 konuşmacıya 

kadar 

5:1 Acc. 80.2,  

FScr. 0.8, 

Pre. 0.81, 

Rec. 0.78 

Bizim 

modelimiz 

İstatistiksel 

özellikler, 

JWPat, 

MDWT, 

NCA, SVM 

3,121 32 

konuşmacıya 

kadar 

10-kat 

çapraz 

doğrulama 

Acc. 89.17, 

UAR 89.09, 

UAP 89.17, 

FScr. 89.13 

 

 

Daha önce birey tespit etmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir ancak bunlar istenilen 

başarıya tam anlamıyla ulaşamamıştır. Aynı zamanda adli ses uygulamaları oldukça 

yetersiz ve eksiktir. Hedeflenen bu proje ile yerli bir uygulama geliştirilmiş olacaktır. 

Bu çalışmadaki en önemli yeniliklerimiz şunlardır. 

 - Yeni bir konuşmacı sayma veri seti toplanmıştır. 
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 - James Webb teleskobunun ayna şekli kullanılarak yeni nesil yerel histogram tabanlı 

dokusal özellik oluşturma fonksiyonu önerilmiştir. 

 - Çoklu filtre tabanlı bir özellik oluşturucu önerilmiştir ve modelimiz maksimum 

sınıflandırma performansı elde etmek için en iyi filtreyi seçebilmektedir. Modelimiz 

kendi kendini organize eden bir modeldir. Özellikle önerilen yöntem yenilikçi bir 

yöntemdir. Bu proje çalışmasında yeni bir histogram tabanlı özellik çıkarıcı 

önerilmiştir. Bu özellik çıkarıcı uzaya yeni fırlatılan James Webb teleskobunun 

aynasından ilham alarak geliştirilmiştir. Önerilen yöntem 32 sınıf için %86,74 gibi 

yüksek bir doğruluk oranı elde etmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yöntem MATLAB (2021a) programlama aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Ön değerlendirme raporu hazırlanırken elde ettiğimiz 29 sınıf için %83,89’luk doğruluk 

oranı proje geliştirme aşamasında elde edilen veriler ve yeni sonuçlara göre önerilen 

yöntemde 32 sınıf için %86,74 doğruluk oranı şeklinde daha iyi bir sonuç elde 

edilmiştir. Sonuçlar Şekil 4’ de gösterilen karmaşıklık matrisinde detaylı bir şekilde 

belirtilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Elde edilen karmaşıklık matrisi. 

(Doğrulama için 10-kat çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıştır.) 

Elde edilen bu sonuçlar yöntemin gerçek zamanlı uygulanabilir olduğunu 

göstermektedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin maliyet oranı oldukça düşüktür. Bu projenin kullanım aşamasında sadece 

ses kayıt cihazı gerekmektedir. Bu işlem için akıllı telefonlar yeterli olacaktır. Test 

işlemleri için 2000-6000 TL aralığındaki bütün akıllı telefonlar kullanılabilir. Proje 

zaman planlaması ile ilgili bilgiler Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Proje Zaman Planlaması 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projenin kullanıcı yelpazesi ise oldukça geniştir. 

 

1- Eğitimciler: Bu projenin akademisyenler için kullanışlı olacağı tarafımızca 

öngörülüyor. Ders işlenme esnasında, sınıfta bulunan öğrencilerin yüzde kaçının aktif 

olarak derse katıldığı ve öğrencilerin fikir üretme kapasiteleri ölçülebilir.  

2- Kapalı ortam sahipleri: Pandemi ile beraber kapalı ortamlara birey limiti 

getirilmiştir. Mekân sahiplerinin birey sayısını kontrol etmesi zordur. Konuşmacısayar 

ile birlikte bu sorun ortadan kalkar. 

 

İş planı 

 

 

Araştırmacı 

 

Şubat 

 

Mart 

 

Nisan 

 

Mayıs 

 

Haziran 

 

Temmuz 

Proje Ana 

Temasının 

Oluşturulması 

ve Literatür 

Taraması 

Nida 

CANPOLAT x 
     

Toplanacak 

Veriler için 

Uygun Ortam 

oluşturulması 

Nida 

CANPOLAT 
 x x 

   

Verilerin 

Toplanması 

Nida 

CANPOLAT 
  

x x 
  

Verilerin 

İşlenmesi 

Arif Metehan 

YILDIZ 
   

x 
  

İşlenen 

Verilerin Test 

Edilmesi ve 

Başarı 

Oranının 

ölçülmesi 

Arif Metehan 

YILDIZ 
   

x x 

 

Projenin 

Değerlendiril

mesi ve 

prototipinin 

oluşturulması 

Nida 

CANPOLAT 
     

x 
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3- Kolluk güçleri: Güvenlik ekipleri için olay yerinde kaç kişinin var olduğunu tespit 

etmek kritik bir durumdur. Konuşmacısayar projesini kullanarak dijital istihbarat 

yapabilirler. Dijital istihbarat, yüksek teknolojinin kullanımına dayalı bir istihbarat 

yöntemidir ve bilginin gizliliğini sağlar. 

4- Diğer ortamlar: Toplantı, söyleşi, konferans ve türevlerinin yapıldığı ortamlarda              

katılımcıların analizini yapmak, katılımcıların hangi fikre ve duruma daha yatkın 

olduklarını belirlemek ve ilgi oranını tespit etmek gibi işlemlerde dahi kullanılabilir., 

  

  

9. Riskler 

Ortamın ve donanım cihazına bağlı olarak çeşitli riskler ve hatalar oluşabilir.  

1-Çevresel sebepler: Çalışma yapılacak olan alanda ses kirliliğinin yüksek seviyede 

olması ve ses kayıt cihazının uygun bir lokasyonda bulunmaması, yapılan tespitlerin 

hatalı sonuç çıkarmasına neden olabilir.  

2-Donanımsal sebepler: Sesi dinlemek için yerleştirilen cihazın düzgün 

ayarlanamaması veya bozuk olması, bazı sesleri net olarak algılayamayabilir ve yapılan 

tespitlerin hatalı sonuç çıkarmasına neden olabilir. 

Olasılık ve Etki matrisi ile ilgili değerlendirme Tablo 4’de yer almaktadır. 

 

Tablo 4. Risk Değerlendirmesi 

Gerçekleşme 

Olasılığı 

Riskler 

Az Normal Çok Proje üzerindeki Etkisi 

Çevresel Sebepler  x  Çok  

Donanımsal Sebepler x   Normal 

Zamanlama x   Düşük 

Bütçe Planlaması x   Normal 
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