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S

on 30 yõl içinde görüntü teknolojilerindeki hõzlõ geliíme
ve donanõm fiyatlarõnõn düímesiyle artõk her mekan güvenlik amacõyla gözlem altõna alõnmaya baílamõí, ortamdaki
hemen hemen her nokta kamera gözetimi altõna alõnmõítõr.
Sõradõíõ bir olay meydana geldiðinde; kaydedilen görüntüler
deðerlendirilir. Elbette bu kayõtlarõn “kaydadeðerlik” kazanabilmesi için görüntülerdeki kiíilerin yüzlerinin doðrulukla saptanmasõ ve kesinlikle tanõnmasõ birincil amaçtõr.
Özellikle son on yõl içinde, irili ufaklõ birçok kurum ve kuruluí güvenlik amacõyla bu alana çeíitli boyutlarda yatõrõm
yapmaya baílamõítõr. Sosyal medyadaki hõzlõ geliíme sonucunda Facebook, Google, Apple, Microsoft gibi íirketler ile
birçok ülkenin güvenlik birimlerinin de yüz tanõma konusunda araítõrma ve uygulamalara büyük tutarlõ yatõrõmlar
yaptõklarõ söylenebilir.
Bütün bu yatõrõmlar güvenlik ve özgürlük arasõndaki ince
sõnõrõn tartõíõlmasõna da yol açmaktadõr. Her ne kadar bu
yazõnõn konusu olmasa da, ünlü Time Dergisi’nin 13 Mayõs
2013 tarihli kapaðõndaki hiciv (New York’taki Özgürlük Anõtõ’nõn elindeki meíalenin yerine bir dizi güvenlik kamerasõ)
konunun hassasiyetinin medyada da gündeme taíõndõðõnõ
göstermektedir.
Bu yazõnõn ana konusu; yüz tanõmanõn tanõmõnõ yaparak,
yüze benzer yüzümsü imgeler ile yüzsüz yüz imgeleri örneklerini tartõímaya açmaktõr.
Yüz tanõma tanõmõ: Yüz tanõma, günümüzde kullanõlan
biyometrik tanõma yöntemlerinden belki de en önemlisidir. ñnsanõn yüz bölgesinin daima görünür olmasõ, belli
bir mesafeden insan yüzünün tanõnabilmesi, parmak izi,
el geometrisi, iris ya da kulak tanõma gibi diðer biyometrik
tanõma yöntemlerinden daha etkindir. Bu nedenle, her ne
kadar 50 yõllõk bir geçmiíe dayansa da yüz tanõma; güvenlik
ve doðrulama sistemlerinin yanõ sõra sosyal medyada da sõklõkla kullanõlan ve üzerinde çalõíõlan güncel bir konudur.
Tanõma için kullanõlan yöntemler “bütüncül, öznitelik tabanlõ
ve karma yöntemler” íeklinde sõnõflandõrõlabilir. Bütüncül
yöntemler, tanõma için yüz bölgesinin tamamõnõ kullanõrken;
öznitelik tabanlõ yöntemler, yüz imgesinden çeíitli öznitelik
öðeleri çõkarõr ve íahsõ bu öznitelikler ile ifade eder. Karma
yöntemlerde ise bu iki yaklaíõm birlikte kullanõlmaktadõr.

ìekil 1: Time Dergisi’nin 13 Mayõs 2013 tarihli kapaðõ.
“Anavatan Güvensizliði: Amerikalõlar daha güvenli olma
adõna mahremiyetlerini kurban etmeye muhtaç mõ?”

görüntünün (Bakõnõz ìekil 2) yarattõðõ tartõímadõr. NASA
bu görüntülerin jeolojik yapõnõn õíõk ve gölge illüzyonu olduðunu açõklamõítõr.
Herhangi bir video, CCTV veya fotoðraf kayõtlarõndaki herhangi
bir yüz imgesinin tanõmlõ bir kiíiye ait olup olmadõðõ türünden
sorunlar, yüz tanõmanõn ana eksenidir. Bu tür bir problem için
ilk adõm, bir imgede, varsa eðer, yüz imgesinin algõlanmasõdõr.
Genelde, yüz algõlama probleminde yüz sahibinin kimliðinin
bilinmesi gerekmez. Farklõ pozlarda alõnan görüntüler, õíõklandõrma koíullarõ, yüz boyutlarõnõn çeíitli boyutlarda olabilmesi ve
yüz imgelerinin düíük çözünürlüklü olabilmesi, yüz yakalama
probleminin en temel sorunlarõdõr.

Görüntüde Yüz Var mõ?
Yüz tanõma yapõlabilmesi için, ilk aíamada, herhangi bir
görüntüde yüz imgesinin bulunup bulunmadõðõnõn saptanmasõ gerekmektedir. ñnsanlarõn büyük çoðunluðu yüz
tanõma konusunda doðuítan yetenek sahibidir. Ortalama
bir insan, herhangi bir görüntüye baktõðõnda o görüntüde
yüz olup olmadõðõnõ hemen anlar. Hatta bazõ durumlarda
yüz imgesi olmasa bile bir görüntü içindeki õíõk ve gölge
oyunlarõnõn yarattõðõ illüzyonu bile yüz gibi algõlayabilir.
Bu illüzyona en ilginç örnek, Voyager Uydusu’nun 1976’da
yolladõðõ Mars görüntülerinde insan yüzüne benzer bir
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ìekil 2: Voyager Uydusu’nun 1976’da yolladõðõ Mars
görüntüdeki insan silüeti.
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En Düíük Yüz Çözünürlüðü
Günümüzde kullanõlan CCTV aygõtlarõ çoðunlukla ortam
görüntülenmesini hedefler. Bu nedenle insan yüzlerinin
tespitinde çeíitli sorunlar çõkabilmektedir. Ortamda mevcut
yüz imgeleri “yakalanma” aíamasõnda düíük çözünürlüklü
olabilmektedir. Bir imgenin “yüz” görüntüsü olarak tanõmlanabilmesi için gereken en düíük çözünürlüðün ne olmasõ
gerektiðine ait alt sõnõr ile ilgili bir fikir birliði uzmanlar arasõnda henüz mevcut deðildir. Yakõn zamanda gerçekleítirilen
bilimsel çalõímalarda en düíük yüz çözünürlüðünün 64x64
veya 32x32 piksel boyutlarõ aralõðõnda olmasõ gerektiði ortaya
çõkmõítõr. Bu boyutlarõn altõndaki çözünürlüklü imgeler için
(örneðin 20x20 gibi) çok özel yöntem ve yordamlarõn geliítirilmesi gerekmektedir. Literatürde “süperçözünürlük”
(superresolution) adõyla anõlan bu çalõímalarla ilgili yayõnlara
rastlanmasõna karíõn henüz yaygõn anlamda kabul gören ve
konuyla ilgili araítõrõcõlar tarafõndan kullanõlmaya baílanmõí
bir yöntem veya yordam mevcut deðildir.

Yüz Tanõma Koíulu: Göz ve Göz Akõ

ñstanbul Teknik Üniversitesi (ñTÜ) Elektrik-Elektronik
Fakültesi bünyesindeki Sinyal ñíleme Laboratuvarõ’nda
sürdürülen yüz tanõma çalõímalarõnda, bir yüz imgesinin
“tanõma” için kullanõlabilmesi için gerekli koíul; imgede göz
ve göz akõnõn bulunmasõdõr. Göz akõ görülemez/algõlanamaz

Farklõ pozlarda alõnan görüntüler,
õüõklandõrma koüullarõ, yüz boyutlarõnõn
çeüitli boyutlarda olabilmesi ve yüz
imgelerinin düüük çözünürlüklü
olabilmesi, yüz yakalama probleminin
en temel sorunlarõdõr. Göz akõ
görülemez/algõlanamaz ise yüz imgesi
sadece “silüet”tir ve silüetten berrak/
net tanõma yapõlamaz; olsa olsa
benzerlikten söz edilebilir.

ìekil 3: New York Times Gazetesi’nde yayõmlanan fotoðrafõn
ön cephesinde Michelle Obama, arka plandaki silüette ABD
Baíkanõ Barack Obama.
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ise yüz imgesi sadece “silüet”tir ve silüetten berrak/net tanõma yapõlamaz; olsa olsa benzerlikten söz edilebilir.

Örneðin, New York Times Gazetesi’nde yayõmlanan ìekil
3’deki fotoðrafõn öncephesinde Michelle Obama’yõ hemen
hemen herkes ve geliímií otomatik yüz tanõma algoritmalarõ saptayabilir. Oysa arka plandaki silüetin ancak ve ancak
“bilinir” bir kiíi olmasõ dolayõsõyla ABD Baíkanõ Barack
Obama’ya ait olabileceði varsayõlabilir. Siluet bilinmeyen
bir kiíinin ise kimlik teíhisinde kullanõlamayacaðõ açõktõr.
Yeri gelmiíken belirtelim: Karikatürcü bakõíõ ile silüetten
kiíi benzetimi yapõlabilir. Silüetten çizgiye geçií yapõlabilir;
çizgiden resme ulaíõlabilir.

Yüz Tanõmada Sanatsal Geçiíkenlik
Yüz tanõma çalõímalarõnda gelinen en son nokta, farklõ
ortamlardan elde edilen kontrolsüz kayõtlardan yüz tanõma yapõlabilmesine yönelik araítõrmalardõr.[1] Bunlarõn
yanõnda, robot resim [2], karikatür [3-5], montaj-portre
[6], yüze benzer “yüzümsü” resimlerin [7] tanõmasõ gibi
konular gündeme girmiítir. Bir örnek vermek gerekirse,
ìekil 4(a)’daki yüz imgesinin kiíiye bakõlarak yapõlmõí portresi ìekil 4(b)’de, kiíinin tarifi üzerine karikatür sanatçõsõ
Semih Poroy tarafõndan yapõlmõí robot resmi ìekil 4(c)’de ve
kiíiye bakõlarak Tayfun Akgül tarafõndan çizilmií karikatürü
ìekil 4(d)’de gösterilmiítir. [3] Bu tür farklõ ortamda elde
edilen imgelerin tanõnmasõ veya birbirleriyle benzer (fotoðraf-fotoðraf, fotoðraf-karikatür, robot resim-fotoðraf gibi)
imgelerin çakõítõrõlmasõ gibi deneyimlerle problemlere yeni
yollar, yordamlar ve yöntemler aranmaktadõr [1-8].

(a)

(b)

(c)

(d)

ìekil 4: (a) kiíinin fotoðrafõ; (b) bakõlarak çizilmií portresi;
(c) çizim ustasõ Semih Poroy tarafõndan (kiíinin resmine
bakõlmaksõzõn) tarif üzerine çizilmií portresi; (d) Tayfun
Akgül tarafõndan çizilmií karikatürü [1].
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ìekil 5: Karikatür veritabanõndan fotoðraf ve karikatür çiftlerine örnek.

Bu ve benzer çalõímalar için tarafõmõzdan oluíturulan karikatür
ve montaj portre veritabanlarõ, konuyla ilgilenen araítõrõcõlarõn
kullanõmõna açõlmõítõr.[9] ìekil 5’te karikatür-fotoðraf veritabanõndan [4], ìekil 6’da da “montaj portreler” adõ verilen çeíitli
malzemeler kullanõlarak yapõlmõí portreler ile fotoðraflardan
oluían veritabanõndan [6] örnekler gösterilmektedir.

Yüz tanõma konusunda sõnõrlarõ zorlayõcõ bazõ ilginç çalõímalar da mevcuttur. Örneðin parmak izi kullanõlarak
yüz kestirimi yapan bir çalõíma [10] ile DNA verileri [11]
kullanarak yüz kestirimleri yapan deðiíik çalõímalar da
mevcuttur. Bu konunun uzun süre gündemde kalacaðõ
söylenebilir.

Kaynaklar

ìekil 6: Montaj portre veritabanõndan örnekler.
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