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Özetçe

Haber videolarının etkin erişimi için, haberlerdeki enönemli
ög̃e olan kişilerin bulunması oldukçaönemlidir. Literaẗurde çok
çeşitli yüz bulma ÿontemi yer almasına rag̃men, kontroll̈u or-
tamlarda çok iyi sonuçlar veren bu yöntemler, haber videolarında
verilerin çeşitlilig̃i ve g̈orüntülerin gürültülü olması nedeniyle
çok iyi çalışmamakta ve oldukça hatalı sonuçlar vermektedir.
Ayrıca her bir ÿontem farklıözellikte ve sayıdaki ÿuzleri bula-
bilmektedir. Bu çalışmada var olan yöntemlerden en iyi verimin
alınabilmesi amacıyla, ÿuz bulma ÿontemlerinin sistematik bir
dẽgerlendirmesi yapılmıştır. Deneylerde, haber videolarından
oluşan TRECVID 2006 veri k̈umesi kullanılmış ve d̈ort farklı
yüz bulma ÿontemi dẽgerlendirilmiştir.

Abstract

People are the most important subjects in news videos and for
proper retrieval of people images; face detection is a very cru-
cial step. However, face detection and recognition in news vi-
deos is a very challenging task due to the huge irregularities and
high noise level in the data. In addition to that, with different
face detection algorithms, the number and the type of the faces
may differ. In this study, in order to get the best performance
from existing methods, systematic evaluation of these methods
is performed. In the experiments, news videos from TRECVID
2006 data set are used and for evaluation four different face de-
tection methods are chosen.

1. Giriş

Gelişen teknoloji ile birlikte çok b̈uyük resim ve video arşivleri
ortaya çıkmış, bu arşivlere etkin ve hızlı bir şekilde erişmek
büyük önem kazanmıştır [1]. Haber videolarından oluşan arşivler,
sosyal ve k̈ultürel etkisinin yanında, resim, video, ses ve me-
tin gibi farklı birçok veriyi bir arada bulundurmalarından dolayı
oldukçaönemli bir veri kaynãgıdır. Bu önemi dolayısıyla ha-
ber videoları, NIST (Amerikan Standartlar Enstitüs̈u) tarafından
düzenlenen TRECVID video erişimi deg̃erlendirme yarışmasının
da konusunu oluşturmaktadır [2]. Bu yarışmada amaç verilen
bazı sorgu c̈umlelerine denk gelen video bölümlerini kullanıcıya
sunmaktır.

Haber videolarında en çok rastlanan sorgular kişiler ile il-
gili olanlarıdır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, sorgu sadece
metinüzerinde yapılıp g̈orsel bilgi kullanılmadı̃gı zaman yanlış
sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.Örnẽgin, bir kişi ile ilgili bir
haber spiker tarafından sunulurken kişinin ismi geçmekte, oysa
kişinin görüntüs̈u ilerleyen dakikalarda, belki o kişi konuşurken

verildig̃inden, kişi ve isim arasındaki ilişki kaybedilmektedir.
Bu nedenle çõgu zaman ses tanıma yöntemlerininürettig̃i me-
tinler üzerinde yapılan sorgular hatalı sonuçüretmekte, istenilen
kişinin görüntüs̈u yerine spikerin g̈orüntüs̈u kullanıcıya sunul-
maktadır.

Sorgulanan kişi ile ilgili dõgru haber g̈orüntülerinin bulu-
nabilmesi için g̈orsel verilerin kullanılması ve otomatik olarak
yüzlerin tanınması gerekmektedir. Ancak, yüzü tanıma prob-
lemi, yapay zeka ve bilgisayarla görüntü alanlarında çok çalışılmış
bir konu olmasına rãgmen, hen̈uz ç̈ozülmüş dẽgildir. Elde edi-
len başarılı tanıma oranları kontrollü ortamlarda çekilmiş re-
simler içeren veri tabanlarında sınırlı kalmaktadır [3].Özellikle
video gibi poz ve aydınlatmanın çeşitlilik gösterdĩgi ve resim
çözünürlüg̃ünün d̈uş̈uk oldũgu veri arşivlerinde ÿuz tanımak çok
daha zor bir problem haline gelmektedir. Gerçek zamanlı ortam-
ları daha iyi yansıtan bu gibi veri tabanlarıüzerinde ÿuz tanıma
problemini incelemek, kontrollü ortamlarda elde edilmiş resim-
leri incelemekten çok daha farklı ve geniş kullanım alanlarına
sahiptir.

Yüz tanıma ÿontemlerinin en̈onemli aşaması g̈orüntüde yer
alan ÿuzlerin bulunmasıdır. Bulunan yüzlerin sayı ve kalitesi
yüz tanıma ÿonteminin başarısını dog̃rudan etkilemektedir. Li-
teraẗurde ÿuz bulma amaçlı birçok ÿontem yer almakta [4], an-
cak çõgu sistem video arşivinin g̈urültülü yapısı ve d̈uş̈uk çözünürlüg̃ü ne-
deniyle yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, farklı yöntemler farklı sayı
ve özellikteki yüzleri bulmakta, hiçbir ÿontem tek başına iyi bir
sonuçüretememektedir. Sonraki aşamalarda yüz bulma ÿontem-
lerinden en iyi verimin alınabilmesi için, kullanılacak yöntemin
çok iyi deg̃erlendirilmesi, eksik yanlarının anlaşılabilmesi ge-
rekmektedir.

Bu çalışmada, ÿuz bulma ÿontemlerininözelliklerinin anlaşılabilmesi
ve ileriki aşamalarda birleştirilebilmesi amacıyla farklı yöntem-
lerin detaylı bir dẽgerlendirmesi yapılmıştır. Literatürde var olan
çok sayıda ÿontem arasından seçim yapılırken probleme uygun-
luk ve daha sık kullanım g̈oz önünde bulundurularak d̈ort farklı
yöntem seçilmiştir. Bunlar en sık kullanılan yöntemlerden biri
olan ten bulma ÿontemi [5], literaẗurde var olan oldukça başarılı
yöntemlerden biri olan Rowley, Baluja ve Kanade tarafından
geliştirilmiş olan ÿontem [6], haber video ve fotog̃rafları üze-
rinde dahäonce başka çalışmalarda da kullanılmış olan bir yöntem
[7] ve erişiminin kolaylı̃gı nedeniyle oldukça sık kullanılan OpenCV
tarafından sãglanan ÿontemdir [8].

Deneyler, TRECVID 2006 haber videolarıüzerinde yapılmış
ve sonuçlar oldukça geniş bir çerçeveden seçilen 1000 resim
üzerinde sunulmuştur.



Şekil 1: Videodan ÿuz örnekleri

2. Yüz Bulma Problemi

Yakın tarihli bir çalışmada, gerçek hayattaki fotog̃rafları daha
iyi yansıtması amacıyla Yahoo haber kanalıüzerinden topla-
nan fotõgraflarda var olan ÿuz tanıma algoritmalarının başarısız
oldug̃u gözlenmiştir [9]. Bu çalışmada verilen yüz tanıma oran-
ları %10-17 aralı̃gındadır. Bu sonuçlardan da anlaşılacag̃ı üzere,
gerçek veri arşivlerinde ÿuz tanıma çok daha zor bir problemdir.
Buna neden olarak, resimlerdeki poz deg̃işiklikleri, aydınlatma
farklılıkları, ifade dẽgişiklikleri, resimdeki d̈uzeltmeler ve re-
simlerin ç̈ozünürlüg̃ü gösterilebilir. Aynı etmenler ÿuz bulma
yöntemlerinin başarısını da benzer şekilde etkilemektedir.

Videodaki ÿuzörneklerinin çeşitlilĩgi Şekil 1’de g̈osterilmiştir.
Örneklerden de g̈orüldüg̃ü üzere, videodaki resimler çok farklı
ortamlarda çekilmiş, farklı boyutlarda yüzleri içermektedir. Poz
ve ifadeler çokça dẽgişiklik göstermektedir. Ÿuzler çok k̈uçük
olabilmekte;̈onden ya da yandan deg̃işik açılarda çekilebilmekte;
sakal, bıyık, g̈ozlük, şapka ya da eşarpla bir kısmı kapatılabilmekte;
ırksal ten rengi farklılıkları g̈osterebilmekte; ya da ışıg̃ın farklı
açılardan vurması nedeniyle gölgelenebilmektedir. B̈utün bu et-
menler, g̈orüntülerde yer alan ÿuzlerin bulunmasını zorlaştırmaktadır.
Bu nedenle video arşivleri, yüz bulma ve tanıma algoritmaları
için çok zor bir uygulama ortamı oluşturmaktadır.

3. Dẽgerlendirilen Yöntemler

Bu çalışmada probleme uygunluk, başarı ve sık kullanım kriter-
leri gözönünde bulundurularak deg̃erlendirilmeküzere aşãgıdaki
dört yötem seçilmiştir.

3.1. Yöntem 1

Ten bulma tabanlı ÿontemler ÿuz bulmada oldukça sık kullanılmaktadır.
Başarı oranları dig̃er ÿontemlere g̈ore daha d̈uş̈uk olmasına rãgmen,
karşılaştırmada bir taban çizgisi oluşturabilmek ve ileriki çalışmalarda
dig̃er ÿontemlerle birleştirebilmesi için iyi ve k̈otü yanlarını g̈ore-
bilmek amacıyla seçilmiştir. Bu calismada [10]’da tanımlanan
ten rengi tabanlı ÿuz bulma ÿontemi kullanılmıştır. Bu çalışmada
RGB renk uzayının ışık parlaklıg̃ına olan hassaslıg̃ı nedeniyle
RGB renk dẽgerleri YCbCr uzayına çevrilmiştir. Yapılan araştırmalarda
ve veri arşivinde yapılan incelemeyle ten renginin Y bileşenine
bãglı olmadı̃gı, Cb ve Cr dẽgerlerinin ise ten rengi için k̈uçük bir
aralıkta k̈umelendĩgi görülmüşẗur. Kullanılan ÿontem bu veri-
lerden yola çıkılarak, tek bir Gauss modeli kullanılarak geliştirilmiştir.

Şekil 2: Elle etiketlenmiş dõgru yüz bölgeleri.

3.2. Yöntem 2

Yöntem 2 olarak tanımlayacag̃ımız Mikolajczyk [7] tarafından
geliştirilmiş yüz bulma yontemi, ÿuzlerin pozisyonu hakkında
bir kısıtlaması olmayan, karşıdan veya yandan bakan yüzleri
iki adet detekẗorle bulabilen bir ÿontemdir. Dahäonce haber
video ve fotõgrafları üzerindeki benzer başka çalışmalarda da
kullanıldıg̃ı için tercih edilmiştir.

3.3. Yöntem 3

Yöntem 3 olarak tanımlayacag̃ımız ÿontem birçokönemli re-
sim işleme ve bilgisayarlı g̈orme algoritmalarını gerçekleştiren
C++ sınıflarının bir koleksiyonu olan OpenCV’den seçilmiştir
[8]. Yöntemde nesneler için istatistiksel bir model(tanımlayıcı)
eg̃itilir ve nesneleri bulmak için kullanılır.̈Oncelikli olarak ÿuz
tanımlamak için kullanılmış olan bu yöntem, istatistiksel mo-
del için basit Haar tipiözellikler ve kademeli hızlandırılmış
sınıflandırıcılar kullanmaktadır.

3.4. Yöntem 4

Yöntem 4 olarak tanımlayacag̃ımız Rowley ve ekibi tarafından
geliştirilmiş olan ÿontem [6] iki aşamalı bir n̈oral ãg kullanmak-
tadır. Literaẗurdeki başarılı ÿotemlerden biri oldũgu için seçilmiştir.

4. Dẽgerlendirme
Bu yöntemlerin sistematik bir şekilde deg̃erlendirilebilmesi amacıyla,
TRECVID 2006 veri k̈umesi içerisinden farklı boyut, poz ve
özellikte ÿuzler içeren 1000 video karesi seçilmiş ve yüz bölge-
leri elle işaretlenmiştir. Şekil 2’de bu küme içerisinden 10 re-
simüzerinde elle etiketlenen bölgeler g̈osterilmektedir. Bu 1000
resim üzerinde d̈ort yöntem ayrı ayrı çalıştırılmış ve her bir
yöntem için başarı oranı, bulunan yüz bölgeleri ile dõgru yüz
bölgeleri karşılaştırılarak yapılmıştır. Ancak, bulunan ve işaretlenen
yüz bölgeleri her zaman tam olaraküstüste gelmedĩgi ve farklı
büyüklükte olabildĩgi için deg̃erlendirme yapılırken k̈uçük de
olsa bir çakışma varsa dog̃ru sayılmış, dẽgilse sonuç yanlış ola-
rak yorumlanmıştır. Bu varsayım ile alınan sonuçlar Tablo 1’de
özetlenmiştir. Sonuçlar ÿuz olan bir b̈olgenin dõgru olarak işaretlenmesi
(Dog̃ru/Dõgru), yüz oldũgu halde ÿontem tarafından buluna-
maması(Dõgru/Yanlış) ve ÿuz olmayan bir b̈olgede ÿontem ta-
rafından ÿuz bulunması (Yanlış/Dõgru) şeklinde verilmiştir.

Görüldüg̃ü üzere bu ÿontemler sırası ile şu geri çag̃ırma
ve kesinlik dẽgerlerini vermektedir: (0.539, 0.672), (0.264, 1),
(0.551, 0.876), (0.454, 0.954). Bu sayılar, bu deg̃erlendirme ile
Yöntem 3’̈un daha iyi oldũgunu g̈ostermektedir.

Yukarıda açıklandı̃gı üzere bulunan ve gerçek yüz b̈olgeleri



Yöntem 1

Yöntem 2

Yöntem 3

Yöntem 4

Şekil 3: Her bir ÿontem tarafından çıkarılan dog̃ru yüz b̈olgeleri.

arasındaki k̈uçük bir çakışma dahi dõgru olarak dẽgerlendirilmektedir.
Oysa çakışma ÿuzdesi de ÿontemin başarısı hakkında oldukça
önemli bir etkendir. Bu dẽgerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla
Şekil 4’te g̈osterildĩgi üzere çakışan b̈olge B, dõgru yüz bölge-
sinde geride kalan kısım A, bulunan yüz bölgesinde geride ka-
lan kısım ise C olarak adlandırılmış ve B/(A+B) ve B/(B+C)
oranları hesaplanmıştır. B/(A+B) var olan bir yüzün ne kadar
dog̃rulukla bulunabildĩgini, B/(B+C) oranı ise ÿontemin ne ka-
dar dõgrulukla bir ÿuzü bulabildĩgini göstermektedir. Şekil 5’de
yöntemlerin bu oranlara göre başarı ÿuzdelerinin dãgılımını göster-
mektedir. Bir ÿontemin başarısı grafiklerin ne kadar sag̃a (b̈uyük
yüzdelere) yakın oldũguna bãglıdır.

1000’lik veri tabanı̈usẗunde yapılan testlerde, kesişme oranı
sadece 0.01 verilse bile, bulunan yüz oranlarının 0.55 in̈usẗune
çıkmadı̃gı görülmüşẗur. B/[A+B] olarak bakıldı̃gında Ÿontem
3’ün iyi bir performans g̈osterdĩgini görmekteyiz. Fakat Ÿontem
3 ile bulunan alan, dõgru yüz alanının dışına fazla çıktıg̃ı için,
geri kalan alan oranı (B/[B+C]) olarak bakıldıg̃ında Ÿontem 4
daha dõgru sonuçlara ulaşmaktadır. Bunun nedeni Yöntem 4’te
bulunan ÿuz alanının g̈oz üsẗunden hemen kesilip, dudak son-
rasında son bulmasıdır. Yöntem 2’de ise bunlardan daha farklı
ama aynı zamanda daha kesin sonuç veren bir algoritma bulun-
maktadır, ama bu durum birçok yüzün atlanmasına neden ol-

Tablo 1: Yüz olan bir b̈olgenin dõgru olarak işaretlenmesi
(Dog̃ru/Dõgru), yüz oldũgu halde ÿontem tarafından buluna-
maması(Dõgru/Yanlış) ve ÿuz olmayan bir b̈olgede ÿontem ta-
rafından ÿuz bulunması (Yanlış/Dõgru)

Dog̃ru/Dõgru Dog̃ru/Yanlış Yanlış/Dõgru
Yöntem 1 663 567 324
Yöntem 2 325 905 0
Yöntem 3 678 552 96
Yöntem 4 558 672 27

Şekil 4: Kesişim alanları g̈osterimi.

maktadır. Ÿontem 1 ise ÿuzün duruş açısına bag̃lı olmadı̃gı için
yandan çekilmiş olan ÿuz resimlerinde daha iyi sonuç vermiştir.
Fakat ten rengi b̈olümlemesinde iyi bir algoritma kullanılmadıg̃ı
için çıkan sonuçlar dõgrultusunda bu algoritmanın sadece yardımcı
amaçlı kullanılması gerektig̃i sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu-
lar sonucunda ve grafikler dog̃rultusunda, Tablo-1’de de alınan
sonuç ile uyumlu olarak, bu veri kümesi için Ÿontem 3’̈un en
başarılı algoritma oldũgunu g̈ormekteyiz.

Şekil 3’de ÿontemlerin yukarıda g̈osterilen 10 resim̈uzerin-
deki sonuçları g̈osterilmektedir. G̈orüldüg̃ü üzere Ÿontem 1, ten
renginin ÿuz dışında başka bölgelerde geçmedig̃i ve ten rengi-
nin net g̈orüldüg̃ü resimlerde başarılı olurken, Yöntem 2 ÿuzün
açık bir şekilde g̈orüldüg̃ü ve aynı zamandäon cepheden ÿuzü gören
resimlerde başarılı olmaktadır. Yöntem 3 ise yinëon cephe-
den çekilmiş ÿuzlerde ve dĩgerlerine oranla daha küçük pik-
sellere sahip ÿuzlerde başarılı olmaktadır, buna rag̃men şekilde
görüldüg̃ü üzere bazı resimlerde fazladan yüz bulabilmektedir.
Yöntem 4önden çekilmiş ÿuz resimlerinde ve ÿuzlerin fazla
yan yana gelmedig̃i resimlerde başarılı olmaktadır.

5. Sonuç ve Dẽgerlendirme

Bu çalışmada ÿuz bulma ÿontemleri oldukça zor bir veri k̈umesi
olan TRECVID 2006 haber videolarıüzerinde karşılaştırılmıştır.
En çok kullanılan ÿontemlerden biri olan ten bulma yöntemi,
farklı veri kümelerinde başarısını ispatlamış olan Rowley-Baluja-
Kanade ÿontemi, benzer çalışmalarda kullanılmış olan Miko-
lajczyk yöntemi ve ulaşılabilirlĩginin ve kullanımının kolaylı̃gı
nedeniyle seçtig̃imiz OpenCV’den seçilen d̈ort yöntem karşılaştırılmış
ve sonuçlar elle etiketlenmiş 1000 resimüzerinde dẽgerlendirilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, yüz tanıyabilmek amacıyla en dog̃ru yüz
bölgelerinin bulunmasıdır. Elde edilen sonuçlar Yöntem 3’̈un
bu veri k̈umesinde en dõgru sonuçları verdig̃ini göstermektedir.
Ancak ÿontemlerin artı ve eksi ÿonleri g̈oz önüne alındı̃gında
yöntemlerin birleştirilmesinin de daha iyi sonuçlar verebilme
ihtimali görülmüşẗur.
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