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ünlük yaíamda önemi giderek artan biyometrik sistemler, kiíinin sahip olduðu fizyolojik ve davranõísal
özellikleri kullanarak kiíinin tanõnmasõnõ ve onaylanmasõnõ
saðlarlar. Bu amaçla, parmakizi, iris, yüz, ses, avuçiçi ve
hatta kulak gibi kiíinin fizyolojik özelliklerinin yanõsõra
yürüyüí, imza, konuíma gibi davranõísal özellikleri de
biyometrik sistemlerde sõkça kullanõlmaktadõr. Bu farklõ
biyometrik kipler; doðruluk, güvenilirlik ve eriíebilirlik
açõlarõndan farklõlõklar göstermekte ve uygulama alanõna
göre bir kip diðer kipe kõyasla avantajlõ olabilmektedir. Örneðin tanõma doðruluðunun çok önemli olduðu bankacõlõk
sektöründe parmakizi ve iris tanõma yüz tanõmaya kõyasla
daha çok tercih edilmesine karíõn, yüz tanõma kendine
özgü avantajlarõndan dolayõ önemi giderek artan biyomerik
kiplerden biridir.
Yüz tanõmada girií verisi, yani yüz görüntüsü pasif bir algõlayõcõ olan kamera ile fiziksel temas olmadan alõnabilmektedir. Verinin bu íekilde temassõz alõnabilmesi, hatta birçok
durumda tanõnacak kiíinin haberi olmadan alõnmasõ, diðer
kiplere kõyasla yüz tanõmayõ oldukça avantajlõ durumu getirmekte; uygulama alanlarõnõ íaíõlacak ölçüde artõrmaktadõr.
Çünkü yüz her yerdedir ve yüz görünen her yerde yüz tanõma
yapõlabilmektedir. Fabrikalarõn, ofislerin, okullarõn, apartmanlarõn girií çõkõílarõnda, metroda, AVM’de, bankalarda,
stadyumlarda, bilgisayar baíõnda yüz tanõma; güvenliði saðlamak veya istatistik oluíturmak için kullanõlabilmektedir.
Yine kiíisel foto albümlerinin düzenlenmesinde, yüzlerin
etiketlenmesinde yüz tanõma çözümleri büyük kolaylõk
saðlamaktadõr. Havaalanõ, hastane, metro gibi kamusal
alanlarõn güvenliðinin saðlanmasõnda, aranan kiíilerin bu
alanlara girmesi durumunun saptanmasõnda yüz tanõma
sistemleri sõkça kullanõlmaktadõr.

Yüz tanõmada ikinci en önemli zorluk, aydõnlatma deðiíimlerinden kaynaklanmaktadõr. Yüz, farklõ yerlerden aydõnlatõldõðõnda oluían görüntü büyük ölçüde deðiímektedir. Öyle
ki, õíõk kaynaðõnõn yeri deðiítiðinde aynõ kiíinin görüntüleri arasõndaki fark aynõ yerden aydõnlatõlmõí farklõ kiíiler
arasõndaki farktan daha fazla olmaktadõr. Bu nedenle yüz
tanõma sistemlerinde ya aydõnlatma deðiíimlerinden fazla
etkilenmeyen öznitelikler kullanõlmakta ya da görüntüler
iílenerek aydõnlatma etkisi yok edilmeye veya azaltõlmaya
çalõíõlmaktadõr.

Havaalanlarõnda, metrolarda,
sokaklarda elde edilen kiüisel
bilgilerin güvenliùi ancak yerli
çözümlerle saùlanabilir. Bu tür
bilgiye dayalõ teknolojik ürünlerin
yerli olarak geliütirilmesi ve
uluslararasõ markalarõn yaratõlmasõ
periyodik olarak ekonomik kriz
yaüayan ülkemiz için de oldukça
önemli bir konu.

Bu kadar genií uygulamasõ olmasõna raðmen yüz tanõma
sistemleri günümüze kadar neden yaygõnlaíamamõítõr? Yüz
tanõma sistemlerinin günümüze deðin çok fazla yaygõnlaíamamasõnõn en önemli nedeni, problemin zor bir problem olmasõ ve yakõn zamana kadar geliítirilen çözümlerin
beklentileri tam olarak karíõlayamamasõdõr. Uygulamalarõn
gerektirdiði hõz ve doðrulukta yüz tanõma sistemlerine son
birkaç yõlda elde edilen çözümlerle yeni yeni eriíilmeye
baílanmõítõr.
Yüz tanõmayõ zorlaítõran en önemli etkenlerden biri yüzün
göz çukurlarõ ve burun çõkõntõsõ gibi iniíli çõkõílõ üç boyutlu
geometrisinden kaynaklanmaktadõr. Bu geometri nedeniyle,
yüzün (burun doðrultusunun) kamera ekseniyle arasõndaki
açõ deðiítiðinde görüntüde büyük deðiíim oluíturmaktadõr. Bu da galerideki görüntünün bakõí açõsõyla, tanõnacak
kiíinin bakõí açõsõ farklõ olduðunda eíleítirilememelerine
neden olmaktadõr.
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ìekil 1: Yüz Her Yerde
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Yüz tanõmanõn diðer zorluklarõ arasõnda, yüz ifadesinin deðiíimiyle oluían farklõlõklar, yaílanmayla oluían farklõlõklar, tanõnacak kiíi sayõsõnõn çok artmasõ durumunda performansõn
düímesi ve tanõma zamanõnõn uzun olmasõ yer almaktadõr.
ìekil 2 bu zorluklarõ göstermesi açõsõndan önemlidir. Bu
íekilde tüm görüntüler Madonna’ya ait olmasõna karíõn tüm
bu yüz görüntülerinin aynõ kiíinin görüntüleri olduðunu
söylemek oldukça zordur.

Yüz Tanõma Sistemlerinin Yapõsõ
Tipik bir yüz tanõma sistemin blok yapõsõ incelendiðinde;
íu aíamalardan oluítuðu görülür:
1- Resim elde etme
2- Ön iíleme
3- Yüz saptama ve izleme
4- Yüz hizalama ve normalizasyon
5- Öznitelik çõkarõmõ
6- Sõnõflandõrma
Kõsaca açõklamak gerekirse; resim elde etme aíamasõnda,
kameradan alõnan canlõ video görüntüsü veya durgun fotoðraf okunup belleðe aktarõlõr. Öniíleme aíamasõnda, gürültü
azaltma ve kontrast iyileítirme yöntemleri ile görüntü sonraki iílemlere hazõrlanõr. Yüz saptamada yüzün fotoðraftaki
yeri bulunur ve yüzü çevreleyen dikdörtgen belirlenir; video
görüntülerinde yüz çerçeveden çerçeveye izlenir. Yüz hizalamada ve normalizasyonda tüm yüz görüntüleri, gözler
aynõ kooordinatlara gelecek íekilde ötelenir, döndürülür ve
ölçeklenir. Öznitelik çõkarõmõ aíamasõnda yüzden tanõma
amacõyla kullanõlacak öznitelikler elde edilir, boyut azaltõlõr
ve son olarak sõnõflandõrma aíamasõnda sõnõflandõrõcõ kullanõlarak yüzün galerideki hangi kiíinin görüntüsüne benzer
olduðu saptanõr.
Genelde yüz tanõma iíleminde; tanõnacak kiíilerin görüntülerinin bu íekilde iílenerek öznitelikleri galeride tutulur,
daha sonra verilen bir yüzün kime ait olduðunu bulmak
için de yukarõdaki adõmlar yinelenir, galerideki özniteliklerle karíõlaítõrarak veya sõnõflandõrõcõ kullanõlarak tanõma
gerçeklenir.
Yukarõda kõsaca açõklanan yüz tanõma sisteminde en önemli
aíamalardan biri tanõma amacõyla kullanõlacak özniteliklerin
elde edilmesi aíamasõdõr. Bu aíamada kullanõlan öznitelik
çõkarõm yönteminin, yüz tanõma baíarõmõ üzerinde büyük
etkisi bulunmaktadõr. Bu amaçla en çok kullanõlan yöntemler arasõnda, Temel Bileíenler Analizi (TBA, ñng. PCA) ile
elde edilen öznitelikler, Gabor Dalgacõk Dönüíümü ile elde
edilen öznitelikler ve Yerel ñkili Örüntülerden (YñÖ, ñng.
Local Binary Patterns-LBP) elde edilen öznitelikler yer almaktadõr. Gabor yönteminde, verilen bir yüz görüntüsünden
farklõ ölçekte ve doðrultuda 40 adet görüntü elde edilerek
yüz görüntüsü ayrõítõrõlmaktadõr. YñÖ yönteminde ise her
bir gözenek deðeri, çevresinde komíu deðerlerle karíõlaítõrõlarak 8 bit uzunluðunda ikili bir katar elde edilmekte; ikili
tabandaki bu sayõ onluk tabanda dönüítürülerek gözenek
deðeri bu sayõyla deðiítirilmektedir. Bu sayede elde edilen
gösterimin aydõnlatma deðiíimlerinden daha az etkilendiði
görülmektedir.
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ìekil 2: Yüz Tanõmanõn Zorluklarõ

Bu Konuda Biz Neler Yaptõk ve Yapõyoruz?

ñTÜ Bilgisayar Mühendisliði Bölümü’nde oluíturduðumuz ve daha sonra MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü’nde devam ettiðimiz Ar-Ge çalõímalarõmõzla yüz tanõmanõn deðiíik problemleri üzerinde
TÜBñTAK destekli 3 proje tamamladõk. Bu projeler
kapsamõnda geliítirdiðimiz özgün yöntemleri bilimsel
dergilerde ve yurtiçinde ve yurtdõíõndaki konferanslarda
yayõmladõk. Yakõn zamanda geliítirdiðimiz “Yerel Zernike
Momentleri (YZM)” (ìekil 3) gösterimine dayalõ özgün
yöntemimizin patentini aldõk. Bu yöntemi kullanarak
yapõlan akademik çalõímalarõmõz konferanslarda en iyi
öðrenci bildirisi ödülleri aldõ. Elde ettiðimiz baíarõlõ
sonuçlarõ, katma deðeri yüksek teknoloji ürünlerine
dönüítürmek için yoðun çaba sarf ettik.

ìekil 3: Yerel Zernike Momentleri
2015 Temmuz • Sayõ-454

ELEKTRñK MÜHENDñSLñïñ

Canlõ videodan yüz tanõma sisteminde, kamera ile alõnan canlõ videoda yüzler bulunmakta
ve galerideki yüzlerle karíõlaítõrõlmaktadõr.
Oluíturulmuí beyaz veya kara listedeki bir
kiíi görüldüðünde alarm üretilmektedir.
Bina giriílerinde, metrolarda, havaalanlarõnda, stadyum giriílerinde kullanõlmak üzere
geliítirilmií bu ürün gerçek zamanda sonuç
üretmektedir.
Durgun fotoðraflarõn eílenmesi için geliítirdiðimiz yüz eíleme sistemi ise verilen
fotoðraflarda daha önce oluíturulmuí aríivlerden yüzlerin olup olmadõðõnõ belirlemektedir. Bu sayede fotoðraflarda aríivdeki
kiíilerden birinin bulunup bulunmadõðõ
kolayca bulunabilmektedir. Diðer bir yüz
tanõma sistemi olan mobil yüz tanõmada
cep telefonu ile alõnan veya önceden alõnmõí
fotoðraflardaki kiíiler tanõnarak kullanõcõya
aktarõlmaktadõr.
Yüz tanõma konusunda yakõn zamanda geliítirdiðimiz önemli bir yüz tanõma çözümü ise
AWS bulut üzerinden kullanõma sunduðumuz
divit yüz tanõma API’dõr. Bu çözüm ile uygulama geliítiricilerin uygulamalarõna yüz tanõma
modüllerini kolayca eklemelerini saðlamaktadõr. www.divitface.com sayfasõnda yer alan
demo programlarõnda kullanõcõlarõn kendi
fotoðraflarõ üzerinde yüz saptama, nirengi
noktalarõnõ bulma, fotoðraftaki kiíilerin cinsiyetini, yaíõnõ ve gülüp gülmediðini saptayan
analiz yöntemleri, yüz tanõma, yüz onaylama
ve verilen yüzün fotoðraflar içinde olup olmadõðõnõ belirleyen yüz arama fonksiyonlarõnõ
deneyebilmeleri saðlanmaktadõr. Yine bu sayfada, “Kaç yaíõnda görünüyorsunuz? Hangi
ünlüye benziyorsunuz? ñki görüntü birbirine
ne kadar benziyor?” gibi ilginç uygulamalar
yer almaktadõr. Benzer bir API ve çözümleri
yakõn zamanda tanõtan Microsoft’tan 6 ay önce
kullanõma sunmamõz, bu konuda epeyce yol
kat ettiðimizi göstermektedir.
Son olarak, yüz tanõma gibi güvenlikle ilgili
çözümlerin yerli ürün olarak üretilmelerinin
ne kadar önemli olduðunu vurgulamaya gerek yok diye düíünüyorum. Havaalanlarõnda,
metrolarda, sokaklarda elde edilen kiíisel
bilgilerin güvenliði ancak yerli çözümlerle
saðlanabilir. Bu tür bilgiye dayalõ teknolojik
ürünlerin yerli olarak geliítirilmesi ve uluslararasõ markalarõn yaratõlmasõ periyodik olarak ekonomik kriz yaíayan ülkemiz için de
oldukça önemli bir konu. Herkesi geliítirilen
bu yerli çözümleri kullanmaya ve tanõtmaya
davet ediyorum.
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ìekil 4: Divit Yüz Saptama

ìekil 5: Divit Yüz Eíleme

ìekil 6: Divit Mobil Yüz Tanõma
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