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Önsöz 

İnsanlar birbirlerini yüzlerine bakarak kolayca tanırlar. Bunun en güzel kanıtı bebeklerin 

ebeveynlerinin yüzlerini kolayca öğrenip tanımalarıdır. Bilgisayarın bir kimsenin yüzüne bakarak 

tanımayı öğrenmesini düşünmek oldukça mantıksaldır. Aynı zamanda bilgisayar ancak bir bilgisayar 

gibi öğrenebilir, bir insan gibi değil. 

 

Bilgisayarların yüksek tekrarlı görevleri yürütebildikleri bilindiğinden beri onlara insan yüzlerini 

tanıyabilmeleri için birçok çaba harcanmıştır. Otomatik insan yüzü tanıma normal olarak iki probleme 

sahiptir : İnsan yüzlerine göre tanıma ve doğrulama. Tanıma görevinde yeni bir insan yüzü geldiğinde, 

veri tabanında saklanan ve kimlik bilgileri bilinen insan yüzleriyle karşılaştırılır Her bir karşılaştırma 

benzerlik değeri üretir ve bunlar karşılaştırılan  insan yüz çiftleri için benzerlik dereceleri oluşturur. 

Sonuçta, çakışan aday listesi büyükten küçüğe oluşturulur. Doğrulama görevinde ise kişinin yüz resmi 

ve iddia ettiği kimliği girilir ve bilgisayarda ile iddia edilen kimliğe ait yüz bilgileri veri tabanından  

çekilir ve kişinin yüz resmi ile karşılaştırılır sonuç olarak, bilgisayar iddia edilen kimliği kabul eder 

veya reddeder.  

 

Bu projede yapılan çalışmalar insan yüzünün real-time olarak tanınması hedef alınmıştır. Tanıma 

yöntemi olarak “principal component analysis” kullanılmıştır. 
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Preface  

 
People easily recognise one another by looking at each other‟s face. There is an evidence that infants 

quickly learn to identify the faces of their parents. Hence, it is logical for us to imagine that a 

computer easily can be taught how to recognise an individual by looking at his/her face. After all, a 

computer learns like a computer and not yet like a human. 

 

Since computers are known for being capable of performing highly repetitive tasks, many efforts are 

still being made to “teach” them to recognise human faces. The automated human face-recognition 

tasks normally are formulated into two categories of problems: identification and verification based 

on human faces. In an identification task, a human face is presented and compared with each of the 

human faces stored in a data base, whose identities are known. Each comparison produces a similarity 

score, which indicates the degree of similarity between the pair of human faces compared. As a result, 

a matching candidate list can be produced in descending order of the similarity scores. In a 

verification task, a human face is presented together with the claimed identity for comparisons. The 

computer retrieves the stored human face (or faces) of the claimed identity and compares that with the 

presented face. A similarity score is again produced for each comparison. This similarity score is then 

used to determine whether the individual is of the identity he/she claims. 

The aim of the work performed in the project is to develop a real time face recognition system and the 

method used in the project is principal component analysis. 
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Özet 

Günlük hayatta yapılan her türlü işlemlerde zaman, hız ve güvenilirlik önem taşır. Büyük bir 

şirketin girişinde, çalışanların her giriş ve çıkışlarında kart okutmaları ya da benzeri yöntemler 

kullanmaları kaçınılmaz olmaktadır. Fakat kullanılan bu yöntemlerin güvenlik zincirinin 

kırılmaması gerekmektedir. Bunun içinde her geçen gün daha yeni ve performansı yüksek 

methodlar  ortaya atılmaktadır. Otomatik insan yüzü tanımada bunlardan biridir. İnsan 

yüzündeki özelliklerin değişmez ve kolay ayırt edilebilir olmasından ötürü gelecek vadeden 

bir yöntem olarak görülmektedir. 

Daha önceden yapılan çalışmalar ışığında, günümüz ihtiyaçları da göz önüne alınarak 

otomatik insan yüzü tanıma, Principal Component Analiz kullanılarak yapılmış ve sonuç 

olarakta oldukça  yüksek performans elde edilmiştir.   
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Teşekkürler 

Projenin geliştirilmesinde yardımı geçen ve yüz veri tabanını oluşturabilmemiz için 

görüntülerini alığımız herkese teşekkür ederiz. 
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1. Giriş 

 

Sayısal  Görüntü  İşleme  tıp,  basın,  endüstri,  uzay  ve  bilimde  uygulanan, her geçen  gün  

gelişen  ve  yeni  araştırmalar  yapılan  bir  alandır.  Bilgisayar  teknolojilerindeki  hızlı  

gelişim   araştırma  konularının  uygulanabilirliğini  artırmıştır. İnsan yüzü tanıma, sayısal 

görüntü işlemeye daynmaktadır ve temel son zamanlarda çaok fazla ilgi görmektedir. 

  

İnsan yüzü tanıma başlıca iki alanda kullanılmaktadır. Birincisi ticari amaçlı uygulamalardır. 

Büyük çaplı şirketlerde kapı girişi kontrollerinde, banka kartları, kredi kartları ve ATM 

kartlarında kimlik tespitinde kullanım alanı bulabilmektedir. İkincisi ise kanun içerikli 

konulardır. Suçlu tespiti, resimli kimlik kartları, ehliyet ve pasaporttan kimlik tespiti, 

videodaki hareketli görüntülerden şüphelilerin tespit edilmesinde kullanılabilmektedir. 

Anlaşılacağı gibi kullanım hedefi tekdir : Güvenlik. 

 

90‟lı yıllardan sonra insan yüzü tanıma teknolojisinde önemli bir gelişme gözlenmiştir. 

Araştırmalar çoğunlukla vesikalık fotoğraf gibi sabit resimlerden tanıma üzerine 

yoğunlaşmıştır. Bu fotoğraflar profil görüntüleri olabileceği gibi, tam karşıdan alınan 

görüntüler de olabilmektedir. Ayrıca gülme, ağzı açma gibi yüzün değişik biçimlerinde tanıma 

için çalışmalar yapılmıştır. Fakat bütün çalışmalarda temel olarak, alınan görüntünün içinde 

yüzün belirlenmesi ve bölümlere ayrılmasından başlayarak göz, burun, ağız gibi kısımların 

yerinin tespiti yapılmıştır. Bunun yanı sıra son zamanlarda istatistiksel ve nöron ağları 

kullanarak yüzün tanınması üzerine araştırmalar yapılmaktadır.  

 

Bu çalışmada hedefimiz video kameradan alınan görüntüleri kullanarak kimlik tespiti 

yapabilmektir. Alınan görüntüler ile ilgili bilgiler bir veri tabanında tutulacaktır. Yeni bir 

görüntü alındığında veri tabanıyla karşılaştırılacak eğer bulunursa kimliği tespit edilecek, 

bulunamazsa sistem tanımayacaktır. Alınan görüntünün farklı açılardan olabileceği göz önüne 

alınarak insan yüzünün bilgileri çeşitli yöntemler uygulanarak bulunacaktır. 

 

Bir insanı tarif edebilmek için birçok özellik sayılabilir. Boyu, kilosu, saç rengi bunlardan 

bazılarıdır. Fakat yapılan çalışmalara göre kimlik belirlemede bu sayılanlar yeterli 

olmamaktadır. Saç rengi kolayca değiştirilebilir. Ayrıca aynı boy ve kiloda birçok insan 

vardır. Oysa tanımada insan yüzünü kullanma hem avantajlı hem de daha belirgindir. Çünkü 

insan yüzü gözler, burun, ağız, kaşlar gibi değişmeyen kısımlara sahiptir ve bu nedenle 

tanımada hız ve kolaylık sağlanmaktadır.  

 

İnsan yüzü tanımada kullanılan teknikler iki grupta toplanabilir : statik (kontrollü ve düzenli 

fotoğraflardan tanıma) ve dinamik (kontrolsüz video görüntülerinden tanıma) uyumu. Bu 

gruplar arasında görüntü kalitesine ve arka planın karmaşıklığına bağlı olarak önemli 

farklılıklar vardır. Eğer görüntü kalitesi iyi değilse yapılabilecekler : parlaklık ayarı, uygun 

filtreleme yöntemini kullanma ya da uygun eşik değerini uygulamaktır. Eğer arka plan ile ilgili 

sorunlar varsa uygun bölümleme ve sınıflama teknikleri kullanılarak iyi sonuçlar alınabilir.  
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İnsan yüzü tanıma teknikleri kısaca aşağıda özetlenmiştir : 

 

Uygulama  Avantajları  Dezavantajları 

Kredi Kartları, Ehliyet, 

pasaport ve kimlik  kartları 

Kontrollü görüntü 

Kontrollü bölümleme 

Kaliteli görüntü 

Hazır veri tabanı  

Büyük veri tabanına sahip 

olmaması 

Suçlu tespiti Karışık görüntü kalitesi 

Birden fazla görüntü 

Nadiren arama 

Banka/Şirket güvenliği Kolaylık,hız  

Bölgesel aramalar 

Kontrolsüz bölümleme   

Düşük görüntü miktarı 

Kalabalık gözetimi Kolaylık, hız  

Küçük dosya boyutu Video 

görüntü uygunluğu 

Kontrolsüz bölümleme 

Düşük görüntü miktarı 

Gerçek-zamanlı 
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2. Sistem Analizi 

2.1. İhtiyaçların Belirlenmesi 

Günümüze kadar kimlik belirlemede çok değişik metotlar kullanılmıştır. Bunlardan bazıları : 

Parmak izi ile tanıma, gözle tanıma, elle tanıma, manyetik kartla geçiştir. Hepsinin de olumlu 

ve olumsuz sonuçları olmuştur. İnsan yüzü ile tanıma bu sayılanlara göre daha yeni 

kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Bu nedenle her türlü gelişmeye açıktır. İnsan yüzü göz, 

ağız, burun gibi belirli ve değişmeyen kısımlara sahip olduğundan tanımada kolaylık ve hız 

sağlamaktadır. Bu kısımların birbirleriyle olan uzaklıkları ve oranları sayesinde sabit sonuçlar 

elde edilebilmektedir. Bu da alınan sonucun güvenilir olmasını garantilemektedir.  

2.2. Fizibilite Çalışması 

Kimlik belirleme için yüz tanıma kullanılarak yapılmış araştırmalar yüzde 98‟lere varan 

başarıya ulaşmıştır. Buna rağmen, kimlik belirlemede yüz tanımanın yeni bir yöntem olması 

ve yazılım maliyetinin yüksek olması nedeniyle pek yaygınlaşmamıştır. Günümüzde bu 

yöntem yazılım maliyetinin düşmesi ve teknik gelişmeler sonucunda uygulanabilirlik 

kazanmıştır. 

2.3. Ekonomik Analiz 

Sistemin üzerinde çalışacağı varsayılan donanımın maliyeti:  

 

Açıklama Tutar(USD) 

Pentium-II 233 MMX 386 

Intel P-II Mainboard Asus Onboard SCSI 305 

128MB DIM RAM Texas Intruments 304 

4.5GB SCSI Segate Hawk Hard Disk Sürücü 349 

ATX Kasa  75 

Q Türkçe Klavye 9 

1.44” Disket Sürücü 17 

Serial Mouse 4 

15” .27 dpi Panasonic Digital Monitor 299 

  

32X Creative Infra CDROM Sürücü 107 

Creative Sound Blaster 16 Pnp 73 

Sony OEM CCD Camera 132 

PixelView ComboTv pro 4MB SGRAM VGA Capture Card 154 

HP 690C+ InkJet Printer 241 

  

3.2 GB SeagateTape Back-up Sürücü 242 

1200 VA UPS AVR Powercom  208 

 

 

Toplam 2905 

 

Güvenlik amaçlı olarak kullanılacak bir sistem için düşünüldüğünde maliyet normal 

seviyededir. 
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2.4. Teknik Analiz 

Yüz tanıma sistemi için gereken teknolojiler günümüzde makul maliyetler ile elde 

edilebilmektedir. Görüntüyü sayısal halde elde etmek için temel olarak bir CCD kamera ve 

Video Capture kartına ihtiyaç duyulmaktadır ve her biri yaklaşık 150$ civarında maliyete 

sahiptir. Sistemin üzerinde çalışacağı donanımın güçlü olması daha iyi sonuçlar getirecektir, 

bu nedenle maliyet-performans analizine dayanarak ekonomik analizde sunulan sistem uygun 

görülmüştür. 

İşletim Sistemi: 

Video capture arabirimi sağlaması, görsel sistem geliştirme uygun olması ve real-time 

öncelikli processlerin çalışmasına imkan tanıması gibi temel fonksiyonları sağlaması ve 

popüler olması nedeniyle işletim sistemi olarak Windows95/NT 4.0 seçilmiştir. 

Geliştirme Aracı ve Veri Tabanı: 

Projede Windows95/NT işletim sistemi üzerinde çalışacak uygulama geliştirme aracı olarak 

Borland Delphi 3.0 kullanılacaktır. Optimum kod üretmesi, Win32 API fonksiyonlarının 

hemen hepsine erişebilmesi ve kullanıcı arabiriminde sağladığı görsel geliştirme ortamının 

kullanılır olması ve object-oriented pascal tabanlı olması bu seçime neden olmuştur. Delphi 

3.0 Professional ile entegre olan Paradox 7.0 veri tabanı olarak belirlenmiştir. 

Network: 

Gerektiğinde network ortamında kullanım mümkün olabilmektedir. Bu işlem için programdan 

erişilen veritabanı bir file serverda tutulmalıdır. Kullanıcılara program kurulduktan sonra 

“BDE Administrator” aracı kullanılarak ortak veritabanı ve ayarları elle yapılmalıdır.  
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2.5. Sistemin Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

Yüz resmleriniz 

kaydediliyor. 

Tanındınız. 

Geçebilirsiniz. 
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2.6. Sistemin Özellikleri 

Yukarıda varsayılan donanım üzerinde sistemin aşağıdaki özellikleri karşılaması 

gerekmektedir. 

a. Videodan alınan görüntüde bulunan insan yüzünü kısa süre içinde veri tabanında bulunan 

yüzler ile karşılaştırıp eğer varsa bulunan kişinin kim olduğu belirtilecek.  

b. Sistemin Real-Time olarak gerçeklenmesi. 

c. Kayıtlı olan kişilerin ad, soyad ve fotoğraf bilgilerinin saklandığı bir veri tabanı içerecek. 

Başka uygulamalar ile entegrasyon sağlayabilmek için imkan sağlanmalı.  
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3. İnsan Yüzü Tanımada Daha Önceden Yapılmış Çalışmalar 

İnsan yüzü tanıma konusunda değişik yaklaşımlarla, değişik çalışmalar yapılmıştır. Bu 

yaklaşımların her birinin önemli avantajları olmuştur. Fakat şu ana kadar mükemmel bir metot 

geliştirilememiştir. 

3.1. İnsanların Kullandıkları Yüz Karakteristikleri 

İnsanlar birbirlerini genellikle yüzlerinden tanırlar. Bazen bir insanı arkasından, tanıdığımız 

birisine benzetebiliriz. Fakat sadece yüzüne bakarak tahminimizin doğru olup olmadığını 

anlayabiliriz. Ressamlarda genellikle insan yüzü portreleri yaparlar. 1973 yılında bir Bilimsel 

Amerikan yayınında bu konuda ilginç bir yazı yayınlanmıştır. 

Bir ressama gösterilen önden çekilmiş bir fotoğraf ışığında, ressam kişinin yüz özelliklerini 

bir kağıda tarif etmiştir.  Bu tarifler başka bir ressama gösterilerek onun fotoğraftaki kişinin 

resmini yapması istenmiştir. Elde edilen sonuç, bazı özelliklerin aynen, bazılarının ise 

belirginsiz olarak tarif edilmesidir. 

3.2. Template Matching 

Template matching,bilgisayar yardımı ile yüz tanıma işlemine bir yaklaşım olarak,tüm resmin 

grilik seviyesi kalıplarını kullanmaya dayanan çok basit bir tanıma metodur. Resim  template 

matching yönteminin en basit versiyonunda koyuluk değerlerini içeren  bir matris olarak 

gösterilir ve bütün yüzü belirten tek bir kalıpla karşılaştırılır. Elbette template matching 

yöntemini uygulayabileceğimiz daha akıllıca yollar vardır. Mesela,grilik seviyelerini içeren  

bir matris farklı bakış yönlerinden tanıma yapmak için kullanılabilir. Diğer önemli bir metot 

ise ,tek bir bakış yönü için çoklu kalıplar kullanmaktır.  

3.3. Özellik Tabanlı Denkleştirme 

Yüz tanıma işlemi,yüz kısımları  detaylar halinde çıkarılarak kaba bir şekilde yapılabilir. 

Ayırım için yüz kısımlarının kapsam-geometrik konfigürasyonu yeterlidir. Kapsamlı 

konfigürasyon yüzün ana kısımlarının boyutunu ve yerini belirten bir nümerik data vektörü 

tarafından belirtilebilir. Elde edilmiş yüz kısımlarının,yüzün dönmesinden,ölçüsünden ve 

yerinden bağımsız olabilmesi için,uygun bir şekilde normalize edilmiş olması lazımdır. Yüz 

tanıma zor olmasına rağmen, sunduğu ilginç avantajları yüz kısımlarının iyileştirilmesinde 

kullanıyoruz. İlk önemli avantajı iki taraflı simetridir. Diğer kolaylıklar için ise, her yüzün 

benzer bir şekilde iki göz ,bir burun ve bir ağızdan oluşması gerçeğinden çıkartılabilir. Bu 

durum sınıflandırma işlemini zorlaştırmasına rağmen yüz kısımlarının çıkartılması işlemini 

kolaylaştırır. Yüz kısımlarını çıkartılması için en kullanışlı yöntem integral izdüşümüdür. 

Elimizdeki resim T(X,Y) matrisi olarak ifade edilir  

 

T(X,Y) nin  integral izdüşümleri : 

T(X,Y) nin (x1,y1)*(x2,y2) dikdörtgeni içerisindeki düşey integral izdüşümü : 

V(X),  y nin y1 den y2 ye kadar olan değerleri için T(X,Y) lerin toplamına eşittir. 

T(X,Y) nin yatay integral izdüşümü: 

V(Y),  x in x1 den x2 ye kadar  olan değerleri  için T(X,Y) lerin toplamına eşittir. 

Dikdörtgen pencere yüz kısımlarının üzerinde uygun bir şekilde hareket ettirilerek integral 

izdüşümleri bulunur. Hesaplanan integral izdüşümleri yüz kısımlarının yerini saptamada 

kullanılır. 

Laplacian operatörlerinin kullanılması kenar yönleri hakkında bize bilgi vermez. Yatay 

farklar(gradient) yüzün ve burnun sağ ve sol sınırlarını çıkarmak için ,düşey farklar ise 

gözleri, burun tabanını ve ağzı bulmak için kullanılır. 

Yüz kısımlarını çıkarmak için yapacağımız ilk iş,template matching yöntemini kullanarak 

gözlerin yerini tam olarak saptarız. Yüzün kalan kısımlarının nerede olduğu,aralarındaki 
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uzaklık oranı hakkında bir ön tahmine sahip olduğumuz için diğer kısımların(burunun,ağzın) 

yerini saptamak çok kolay olur.   

3.4. İstatistiksel Yaklaşım 

Bu yöntemde eigenfaces kullanılır. Veri tabanındaki her bir görüntünün gösterilmesinde 

kullanılan ağırlık vektörleri görüntünün eigenfaces bileşenlerinin tasarımıyla elde edilir. Test 

edilen görüntünün tanınması veri tabanındaki referans ağırlıklarının karşılaştırılmasıyla 

gerçekleştirilir. Bulunan en yakın ağırlık test görüntüsüyle adlandırılır. Yine de bu sistem, 

aydınlatma, büyüklük, deneme ve test şartları düşünülerekten küçük bir sapma değerine 

sahiptir.     

3.5. Neural Ağ Yaklaşımı 

Genel olarak ağ, gerekli haritayı girişten çıkışa doğru öğrenir. Öğrenilen harita karşılıklı 

bağlantı ilişki ağırlıklarını değiştirebilmeyi içerir ve bu hata düzeltmede kullanılan bir 

yöntemdir. Her bir giriş sonucunda elde edilen çıkış, istenen çıkışla karşılaştırılır ve doğru 

çıkışı elde edebilmek için kullanılan ağırlıklar değiştirilebilir. 

Neural ağlar sonuç fonksiyonuna göre düğüm karakteristiğindedir. Nöronların yenilenmesi 

kuralı tamamen dinamik yapıdadır. 

En basit yapı eşik nöronlarındadır ki sonuç fonksiyonu sıfırdan biredir. Burada nöron toplam 

girişlerini uygular ve bunu bazı iç eşik seviyeleriyle karşılaştırır. Eğer seviye sağlanırsa onu 

çevirir, sağlanmazsa kaldırılır.  

Nöronlar birbirine bağlanarak bir ağ yapısı oluşturulur. En büyük değişme miktarı deneme ve 

öğrenme kurallarındadır. Bu kurallar giriş ağırlıklarıyla oluşturulur ve daha sonra gerektikçe 

değiştirilir. 

 

3.6. Özellik Vektör Yaklaşımı 

Bu yöntemde öncelikle video kameradan görüntü alınır. Görüntüde yüzü ve yüzdeki diğer 

kısımları belirginleştirmek için başın, gözlerin, ağzın ve burunun etrafı dikdörtgenlerle çizilir. 

Bunun için görüntünün yoğunluğundan ve yüzdeki kısımların dağılımlarındaki simetriden 

yararlanılır. Temel olarak üç dikdörtgen vardır : Birincisi başı arka plandan ayırmak için. 

İkincisi gözleri ve üçüncüsü de ağzı, burunu ayırmak içindir. Gözün yerini bulabilmek için 

aşağıda sayılan metotlar uygulanır. 

1. Eşik Uygulaması : Düşük eşik değeri uygulanarak irisin de içinde bulunduğu karanlık 

bölge ayrıştırılır. 

2. Şablon Uyumu : Yuvarlak bir model her bir göz penceresinde karşılaştırılırken 

merkez ve çap etrafında çakışan noktalar sayılır. Bulunan maksimum değer sonucu 

verir. 

3. Yuvarlak Arama : İris merkezlerini bulabilmek için rasgele noktalar alınır ve 

yuvarlak kenarların bu noktaları çevreleyip çevrelemediği kontrol edilir. Eğer 

yuvarlak içindeki ortalama yoğunluk dışarısına göre küçükse kabul edilir. Yoksa 

reddedilir.     
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4. İnsan Yüzü Tanıma Sistemi 

4.1. Giriş 

Projede insan yüzü tanıma işlemi aşağıdaki bölümlere ayrılarak inceleniyor.  

1- Görüntünün elde edilmesi.  

2- Görüntüde yüzün yerinin belirlenmesi-(Segmentasyon) 

3- Yüzün belirli bir boyuta getirilmesi-(Strecthing) 

4- Yüzde bulunan tanımada kullanılacak özelliklerin çıkarılması 

5- Elde edilen yüz bilgileri ile yapılan arama ile benzeme oranlarının hesaplanması ve en çok 

benzeyen yüzün belirlenmesi. 

1,2 ve 3 sonraki bölümlerden genel olarak bağımsızdır ancak kullanılacak tanıma yöntemine 

göre bazı eklentiler gerektirebilirler.  

  

4 ve 5 için yaptığımız araştırmalar sırasında iki ayrı teknik denendi. Bu teknikler, “Template 

Matching” ve “Principal Component Analysis”„dir. Her iki teknik için ayrıntılı açıklama, 

kullanılan algoritmalar ve açıklamalar sonraki bölümlerde verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Stretching 
 Yüzün Standart 

boyutlara getirilmesi 

Segmentasyon 

Yüzün yerinin 

bulunması 

Clipboard 

Diğer 

Uygulamalar 

Resim Dosyaları 

BMP,WMF,Jpeg 

Video  

Capture 

Test 

Veritabanı 

Principal 

Component 

Analysis 

Tanıma Sonucu 

  

Çalışma Akışı 
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4.2. Dosya ve Clipboard Arabirimi 

Projede kullanılacak görüntüler 24-bit RGB yapısında kullanılmaktadır. Görüntü nasıl elde 

edilirse edilsin hafızada windows bitmap‟i olarak saklanır ve işlemler bu formata uygun 

olarak yapılmaktadır.  Başka bilgisayarlardan veya kullanıcılardan gelen görüntülerin 

kullanılabilmesi için görüntü dosyaları  kabul edilmektedir. Bu dosyaların BMP,WMF veya 

JPEG formatlarından birinde olması gerekir. JPEG dosyalar daha az yer kapladığından tercih 

edilebilirler. 

Projede kullanılacak giriş birimlerinin kısıtlamamak için standart clipboard arabirimi  

kullanılmaktadır. Hangi giriş birimi olursa olsun görüntü clipboard‟a kopyalanıp oradan 

işlemek üzere elde edilmektedir. Clipboard arabirimi sayesinde diğer Windows 

uygulamalarından da görüntü elde etmek mümkündür. 

 

4.3. Yüz Veri Tabanı 

Kayıtlı kişilerin yüz resimleri ve yüz özelliklerinin saklandığı bir veri tabanına 

saklanmaktadır. Kullanılan veri tabanı tabloları şekilde gösterilmiştir. 
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Tablo İsmi Field Adı Type Size Key 

EigenFaces.db EFaceNo I  * 

 EFace B 100  

EigenFaces-f.db EFaceNo I  * 

 EFace B 100  

EigenFaces-m.db EFaceNo I  * 

 EFace B 100  

FaceComponents.db ImafeID I  * 

 Components B 100  

FaceImages.db ImageID +  * 

 FaceID I   

 FaceImage G   

FaceImages-f.db ImageID +  * 

 FaceID I   

 FaceImage G   

FaceImages-m.db ImageID +  * 

 FaceID I   

 FaceImage G   

FacePhotos.db PhotoNo +  * 

 FaceID I   

 Photo G   

MainRecords FaceID +  * 

 Name A 20  

 Surname A 20  

 Info M 200  
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Program içerisinden yeni kayıt ekleme , arama , değiştirme , silme , resim  ekleme/silme 

imkanı sağlayan formlar kullanılmaktadır. Programda test amaçlı saklanan görüntüler ve  bu 

görüntülerin sahiplerinin bilgilerine ulaşmayı sağlayan  form aşağıda bulunmaktadır. Form 

üzerinde bulunan “?” tuşlarıya kayıt arama yapılmaktadır.  

 

 
 

 

Tanımada referans olarak kullanılacak yüz resimlerine ve yüz özelliklerine ulaşmak için 

aşağıdaki form kullanılmaktadır.  
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4.4. Video Capture Arabirimi 

Projenin asıl amacı gerçek zamanlı gelen video görüntüsünden insan yüzü tanıma olduğundan 

videodan görüntü yakalama arabirimine ihtiyaç duyuldu.  Bu amaçla TCapture class‟ı 

tanımlandı ve düşük seviyeli sistem çağrılarını bu class tarafından yapıldı.  
 

TCapture = class 

  private 

    x,y,width,height:integer; 

    overlay,preview:boolean; 

    parent:HWND; 

    handle:HWND; 

    connected:boolean; 

  public 

    DrvCount:integer; 

    DrvList:array[0..9]of TVideoDrivers; 

    constructor Create(px,py,pw,ph:integer;pparent:HWND); 

    destructor Destroy;override; 

    function ConnectDriver(dno:integer):boolean; 

    function DisconnectDriver:boolean; 

    function GetDriverName:string; 

    function SetOverlayMode:boolean; 

    function SetPreviewMode(interval_ms:integer):boolean; 

    function ResetOverlayMode:boolean; 

    function ResetPreviewMode:boolean; 

    function VideoFormatDlg:boolean; 

    function VideoSourceDlg:boolean;  //Aşağıdaki “Video Source” için 

    function StillImageCapture(Bitmap:TBitmap):boolean; 

end; 

 
Bu arabirim kullanılarak bir “Video capture driver”‟ına bağlanılıyor ve gerekli ayarlar 

yapıldıktan sonra sabit resim yakalaması sadece bir ”method”  çağrısı ile yapılabiliyor.  
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4.5. Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri 

Projede aktif olarak treshold, gri tonlama, Robert‟s Gradient ve Low Pass filtreleri 

kullanılmaktadır. Giriş görüntüsü ilk önce gri tonlama uygulanarak 256 gri seviyeye 

çevrilmektedir. 
procedure Treshold_L(Image1: TImage;Lum_tres:Integer); 

procedure GriTonlama(Image1: TImage); 

procedure ROBERT_L(Image1: TImage); 

procedure LowPass_L(Image1:TImage); 

 

4.6. Segmentasyon – Yüzün yerinin bulunması 

Yüz özelliklerinin belirlene bilmesi için alınan görüntülerin içinde yüzün olup olmadığı ve 

varsa konumunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilen Unit (Delphi‟de modül 

anlamında birim) kabaca şu algoritmayı kullanarak yüzün yerini bulmaktadır. 

 

1. Robert‟s Gradient ile kenarlar belirlenir. 

2. Aşağıda gösterildiği gibi belli aralıklarla taranır ve kafanın kenar ve tepe noktaları 

belirlenir. Buna göre tüm kafanın koordinatları çıkarılır. 

 

 

. 



İnsan Yüzü Tanıma Sistemi 22 

 

4.7. Stretching - Yüz Görüntüsün Standart Boyuta Getirilmesi 

Alınan görüntüler farklı boyutlarda olabileceğinden bulunan yüz görüntüsünün rahat 

kullanılabilmesi için belli bir boyutta getirilmelidir. Bu amaçla bir büyütme/küçültme 

algoritması kullanılmaktadır. Değişim oranının ondalık değerler içermesi kayan noktalı hesap 

yapmayı gerektirir gibi gösterse de hızlı işlem amacıyla ve noktadan sonra 3 haneli bir 

yaklaşımın yeterli olması sabit-noktalı hesapla da yapılabileceği açıktır. Önceden kayan 

noktalı olarak geliştirdiğimiz sistem tamsayı kullanılarak yapıldığında %50 daha hızlı çalıştı. 

Genel mantık olarak genişletmek için bir pikseli birden çok piksele dağıtmak olarak 

düşünülebilir. Örneğin büyütme oranı 1.5 olsun orijinal resimde bulunan bir piksel aynen yeni 

görüntüye aktarılır sonra yarım piksel orijinal görüntüdeki ikinci pikselin yarısı ile toplanır ve 

yeni resmin ikinci pikseli olur ve işlem tüm pikseller için devam eder.  

 

Orijinal Pikseller  Yeni Pikseller 

100 80 60 90  100 90 80 60 75 90 

... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... 

 

      
     

Orijinal resim     1.5 katına büyütülmüş resim 
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4.8. Template Matching 

 
 

Özellik Mesafe Özellik Mesafe 

1 0.5*((1,2)+(11,12)) 16 0.5*((25,30)+(24,29)) 

2 0.5*((5,6)+(15,16)) 17 0.5*((30,34)+(29,35)) 

3 (3,13) 18 0.5*((1,22)+(11,21)) 

4 (24,25) 19 ((10,19) 

5 (29,30) 20 0.5*((2,9)+(12,20)) 

6 (34,35) 21 0.5*((9,10)+(19,20)) 

7 (26,34) 22 0.5*((11,19)+(1,10)) 

8 (28,35) 23 0.5*((6,7)+(16,17)) 

9 (26,28) 24 0.5*((7,8)+(17,18)) 

10 (27,31) 25 0.5*((18,19)+(8,10)) 

11 (27,32) 26 0.5*((18,20)+(8,9)) 

12 (32,33) 27 (11,23) 

13 (23,31) 28 (1,23) 

14 (21,22) 29 0.5*((1,28)+(11,26)) 

15 0.5*((13,25)+(3,24)) 30 0.5*((12,13)+(2,3)) 

 

Özellik tabanlı yaklaşım yönteminde, yüz karakteristikleri insan yüzü tanımada kullanılır. 

Özellik kümesinin seçimi tanımadaki performansı etkileyeceğinden en uygun seçim 

yapılmalıdır.  
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İncelemelerde kullanılan noktalarla ilgili ölçümler: 

 

 
 

Resim No a b c d e g h ı j k p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 

1 25 20 18 15 9 9 16 18 21 26 21 30 32 37 39 45 55 

2 19 16 14 13 9 9 11 13 15 18 15 23 24 28 31 34 41 

3 23 19 16 13 9 9 13 15 18 23 19 27 30 33 36 41 48 

4 24 19 16 12 9 9 14 17 19 25 24 31 34 39 42 46 54 

5 23 19 15 13 9 9 12 15 17 21 21 28 31 36 39 42 49 

6 19 16 13 11 8 8 12 14 17 20 13 20 23 26 30 36 45 

7 20 16 14 11 8 10 13 16 18 23 21 28 30 34 38 43 50 

8 21 18 15 12 9 9 13 16 18 22 18 25 27 31 35 38 46 

9 21 17 15 13 10 9 12 14 17 21 14 21 24 28 31 35 43 

 

Şekillerde kullanılan birimler piksel cinsinden ve f ile p0 noktasının kesişiminden uzaklıkları 

ifade etmektedir. 
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Yukarıdaki tablodan hesaplanan bazı oranlar aşağıda gösterilmiştir. 

 
Resim No (c+i)/

p1 

p6/p1 p3/p1 i/p1 ArcTan(i/p1) Derece 

1 1,714 2,143 1,52 0,8571 0,70862627 40,601 

2 1,8 2,267 1,6 0,8667 0,7140907 40,914 

3 1,632 2,158 1,58 0,7895 0,66828942 38,29 

4 1,375 1,917 1,42 0,7083 0,61629694 35,311 

5 1,429 2 1,48 0,7143 0,62024949 35,538 

6 2,077 2,769 1,77 1,0769 0,82241828 47,121 

7 1,429 2,048 1,43 0,7619 0,65107672 37,304 

8 1,722 2,111 1,5 0,8889 0,72664234 41,634 

9 2,071 2,5 1,71 1 0,78539816 45 

 

Görüldüğü gibi şablon uyumu sonucunda elde edilen uzaklıklar ve oranlar kişileri tanımada 

yardımcı olmaktadır. Birden fazla özellik kullanılarak daha iyi sonuçlar alınabilir. 

 

4.8.1. Gözler 

Büyüklükleri farklı iki şablon seçilerek, tanınacak insan yüzü üzerinde gözlerin olduğu bölge 

bulunmaktadır. Bu işlem için şablon yüz resminin üst yarısında dolaştırılır ve çakışan 

piksellerdeki farkların karelerinin ortalaması bulunur. En küçük ortalamayı veren nokta 

gözlerin bulunduğu bölgeyi belirler.  

 

  

Kullanılan Göz Şablonları 

 

Daha sonra bu bölge içinde irisler aranmaktadır. İrislerin bulunması iki yolla olabilir: 

1. İrisler için uygun şablonlar kullanılarak bulma. 

     Bu yöntemde farklı büyüklükte şablonlar daha önce bulunan göz bölgesinde aranır. 

2.   a. Eşik Uygulaması : Düşük eşik değeri uygulanarak irisin de içinde bulunduğu 

karanlık bölge ayrıştırılır. 

b. Şablon Uyumu : Yuvarlak bir model her bir göz penceresinde karşılaştırılırken 

merkez ve çap etrafında çakışan noktalar sayılır. Bulunan maksimum değer sonucu verir. 

c. Yuvarlak Arama : İris merkezlerini bulabilmek için rasgele noktalar alınır ve 

yuvarlak         kenarların bu noktaları çevreleyip çevrelemediği kontrol edilir. Eğer yuvarlak 

içindeki          ortalama yoğunluk dışarısına göre küçükse kabul edilir. Yoksa reddedilir. 

4.8.2. Dudaklar 

Gözler için uygulanana benzer bir şablon uydurma algoritması uygulanır ancak bu sefer yüzün 

alt yarısı taranır.  

 
4.9. Değerlendirme 

Template Matching‟in Avantajları: 

1.  Yüzün konumundan bağımsız olması. 

2.  Işığa duyarlılığının az olması. 
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Template Matching‟in Dezavantajları: 

1.  Yüzdeki özelliklerin yerlerinin bulunmasında hatanın oluşma olasılığının yüksek olması. 

2.  Real Time sistemlerde ön cepheden ve düzgün görüntü alınmasının zor olması. 

3.  Yaptığımız çalışmalarda sistem real time olarak gerçekleştirileceğinden ön cepheden alınan  

görüntüler arasında oluşan bakış açıları farklılıkları nedeniyle hatalı sonuçlar oluşmaktadır. 

Ayrıca gözlük kullanan insanların göz özelliğinin bulunmasında sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. 

Yukarda geçen dezavantajlara ek olarak Eigenfaces yöntemiyle elde edilen performansın 

yüksek olması nedeniyle Template Matching yönteminin kullanılmamasına karar verilmiştir. 

Eigenfaces Avantajları:     

1.  Yüksek tanıma hızına sahip olması. 

2.  Real Time uygulamalarında kullanım imkanı. 

3.  Reconstruction‟a izin vermesi. 

4.  Doğru tanıma oranının % 90 dan fazla olması. 

Eigenfaces Dezavantajları:     

1.  Işığa karşı çok duyarlı olması. 

2.  Yüzün yerinin sabit olmasını gerektirmesi. 

Sonuç: Yukarda geçen avantajlar nedeniyle Eigenfaces yönteminin kullanılmasına karar 

verilmiştir.  
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4.10. Principal Component Analysis 

Proje kapsamında kullanılan başka bir tanıma yöntemi de (Principal Component Analysis) 

PCA‟dır. PCA‟nın “Template Matching”‟den en büyük farkı yüz resminin tamamını 

kullanması ve kısmi deformasyonlara izin vermesidir.  

4.10.1. Yüz Görüntünün Vektör Olarak Gösterimi 

Bir görüntü vektör olarak ifade edilebilir. Bu işlem görüntünün her satırını arka arkaya geldiği 

bir dizi olarak göstermekle mümkündür. Eğer resmin eni w boyu h vektörün uzunluğu w*h 

olur. Burada dizinin her elemanı grilik seviyelerinden oluşmaktadır. 

 

 

4.10.2. Görüntü Uzayı 

Görüntü vektör olarak ifade edildiğinde aslında w*h boyutlu sınırlı bir uzayda bir nokta ifade 

edilmiş olur. Bu açıdan bir resmin piksel sayısı kadar özelliği olmuş olur. Yüz resimlerini 

düşündüğümüzde her resimde iki göz, bir ağız ve burun aşağı yukarı aynı yerlerde 

bulunmaktadır. Buna göre tanımada bütün pikselleri kullanmak anlamsız olacaktır. Ayrıca 

eğer her yüzde benzer şekiller varolduğundan bu resimler görüntü uzayında belirli bir bölgede 

toplanacaklardır. Bu resimleri daha efektif olarak başka bir uzayda tarif etmek mümkündür. 

Bu  yeni uzayın bileşenlerine “Principal Components” adı verilmektedir. 

 

PCA‟daki asıl amaç özellik uzayının boyutu küçültmek ve modellerin daha iyi tarife edilmesi 

için yeni bir uzayın bileşenlerinin bulunmasıdır. Yüz tanımada  modeller alıştırma yüzlerden 

oluşur. PCA ile ulaşılmak istenen hedef alıştırma yüzlerinde bulunan toplam varyansı bulmak 

ve bu varyansı az sayıda değişkenle ifade edebilmektir. Burada söz konusu olan olay çok fazla 

özelliği olan ve aralarında lineer bağımlılık içeren bir çok değişkenin lineer bağımsız olan az 

sayıda özellikle ifade edilmesidir. 

 

4.10.3. Dönüşüm Matrisi 

Yukarıda açıklandığı gibi görüntü uzayı yüzü ifade edebilmek için yeterli kadar efektif değil. 

Buna göre yüzü efektif olarak ifade edecek bir yüz uzayının oluşturulması gerekmektedir. 

Yüzün görüntü uzayında bulunan bileşenleri yani pikselleri komşu piksellerle bağımlılık 

taşıdığından, bu bileşenlerin “covariance”‟ matrisi diyagonal olmayacaktır. 

 

X = X*X
T
 = 
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21 22 22

1 2

X X
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X X X

w h

X

w h
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ij i ve j nolu pikseller arasındaki “covariance”dır.  
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Korelasyon katsayısı ile “covariance” arasındaki ilişki : rij = 


 

ij

ii jj
 ,şeklindedir. 

Korelasyon katsayısı  normalize “covariance” katsayısı olarak tanımlanır. 

 

Daha önceden de söylendiği gibi buradaki amaç bileşenleri birbirlerinden lineer bağımsız bir 

yüz uzayı oluşturmak. Sonuç olarak yeni bileşenlerin “covariance” matrisi diyagonal 

olmalıdır: 

 

Y = Y*Y
T
 = 
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0 0
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Y
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burada, 

 yi sütunu, xi sütunundaki alıştırma yüzü vektörünün yüz uzayındaki ifadesi yani “Principal 

Components”dir. 

 X matrisi xi vektörlerinden yani alıştırma yüzlerinden oluşmaktadır. 

 Y matrisi yi vektörlerinden oluşur. 

Daha önceden bahsedildiği gibi transformasyon lineer olarak yapılmaktadır. P transformasyon 

matrisi olursa: 
Y = P

T
 * X ve X = P * Y 

P = P
-1

, çünkü  P‟nin sütunları bir birlerine göre “orthonormal”dır. Yani:  P
T
*P = I 

 

Burada P , Y„nin diyagonal matris olmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. 

Y  = Y*Y
T
 = P

T
 * X * X

T
 * P 

 = P
T
 * X * P 

P , X‟in öz vektörlerinde oluşturulursa: 

X * P =   * P 

 , X‟in  öz değerlerinden oluşan diyagonal bir matristir. Böylece: 

Y = P
T
 *   * P =  * P

T
 * P =   

Y X‟in  öz değerlerinden oluşan diyagonal bir matris olarak bulunmuş olur. Y„nin diyagonalinde 

bulunan elemanları varyansları verir, bunlarda aslında X „in öz değerleridir. Bu varyanslardan en 

büyükleri en iyi ayrımı veren bileşenlerin hangileri olduğu hakkında bilgi verir. 

4.10.4. Boyut Azaltma 

PCA‟nın amacı çalışma alanın boyutunu azaltmaydı. Principal Component sayısı en fazla 

orijinal uzayda(yani görüntü uzayında) kullanılan değişken sayısına eşittir. Boyut azaltmak 

için bazı “principal component”ler   elimine edilmelidir. 

 

Eğer alıştırma yüz sayısı kullanılan piksel sayısından azsa(çoğu zaman böyle olur) yüz uzayını 

boyutları otomatik olarak görüntü uzayınınkinden çok daha az olur. 

dim(Y) = col(P) x col(X) = rank(X*X
T
) x K, 

dim(yi) = rank(X*X
T
) x 1 

Yukarıda anlatıldığı gibi rank(X*X
T
) genelde K‟ya eşit olur. Böylece boyut azaltma yapılmış 

olur ve hiç bir veri kaybı olmadan yi‟ler xi‟lerde saklanan bilgiyi ifade eder. Bu boyut 

azalmasına ek olarak daha azaltmada yapılabilir ancak burada temel alınacak bir kural pek 



İnsan Yüzü Tanıma Sistemi 29 

bulunmaz. İnsanların benzer bir yöntemle tanıdığı düşünülürse ve tanımayı oldukça kısa 

sürede yaptığından yola çıkılırsa bu sayı 20-30 civarında olmalıdır. 

Başka bir problemde hangi bileşenlerin atılacağıdır. xi‟lerin yi‟lerden tekrar oluşturması: 

 
xi = P * yi 

pi„ler,  P‟nin sütun vektörleridir. Yüzlerin sadece bazı yij lerde n oluşturulması : 

xi  = y p y pij j
j

M

ij j
j M

K

  
  

 
1 1

 

 = y p a pij j
j

M

j j
j M

K

  
  

 
1 1

 ,burada aj değeri belirlenecek sabit bir değerdir. 

Bu işlem bir hata oluşturur. Hata vektörü : 

e = xi - xi  

 = ( )y a pij j j
j M

K

 
 


1

 

Hata vektörü random bir vektördür ve efektifliği , hata karelerinin ortalaması ile bulunur: 

<e
2
> = (e

T
*e) 

 =  ( ) ( )y a y a p pij j il l
l M

K

j M

K

i

T

l  
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 = 
i M

K

 


1

   y ai i
2

 

Burada amaç hatayı minimum yapmaktır. Bunun için aşağıdaki denklem çözülür: 



ai
<e

2
> = 0    

-2 * ((yi - ai)) = 0   

ai = (yi)  , M+1  i  K 

Bunun anlamı ihmal edilen yi değerlerinin ortalama değerle değiştirilmesi tekrardan oluşturma 

hatasını minimum kılar. Hata vektörü : 

<e
2
> = 

i M

K

 


1

    y yi i 
2

 = ihmal edilen bileşenlerin varyanslarının toplamı 

 = 
i M

K

 


1

i 

Böylece, eğer öz değerler ve onlara ait öz vektörler azalarak sıralanırlarsa sondaki öz değerler ihmal 

edilebilirler. Asıl boyut küçültme burada yapılmış olur. Aslında bu işlemin anlamı bazı bileşenlerin 

çok az anlamlı bilgi içerdiğinden ihmal edilebileceğidir.  
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4.10.5. İhtiyaç Duyulan Boyut Sayısı 

Yukarıda da anlatıldığı gibi yüz uzayının boyutları kesin olarak belli değildir. Ancak,  basit bir 

test ile tahmini bir değer elde edilebilir. Öz değerler üstel olarak azaldığından belli bir 

noktadan sonra alınacak  öz değerler birbirlerine çok yakın olacaktır: 

N = N+1 = N+2 = ... = K ,1 < N < K. 

Buna göre boyut sayısı N olur. 

4.10.6. EigenFaces 

Önceki bölümlerde teorik yanı verilen PCA ile bulunan öz vektörler, yüz benzeri resimler 

olduğundan eigenface adını almıştır. 

 

        
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

 

Her bir eigenface bir özellik gibi düşünülebilir. Bir yüz resmi yüz uzayına transform 

edildiğinde o yüze ait bir vektör oluşturulur. Bu vektör her bir eigenface için olan ağırlıkları 

içerir. Örnek olarak: 

 

 

 

= 

 

 

0.9797* 

 

 

 

-0.0834* 

 

 

 

-0.1044* 

 

 

 

+0.0246* 

 

Bir yüzün yüz uzayında oluşturulması. 
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4.10.7. Yeniden Oluşturma (Reconstruction) 

Eigenface‟ler hesaplandıktan sonra, görüntü uzayındaki her yüz resmi yüz uzayına transform 

edilebilir.Transformasyon işlemi şu şekilde olur:  

 

 E, eigenface matrisi, 

 fI , görüntü uzayında bir yüz resmi 

 fF , aynı yüzün yüz uzayındaki gösterimi olsun. 

 

     fF = fI * E
T
       

 

Burada yapılan dönüşüm çoktan tekedir. Bu nedenle transformasyon bir hata oluşturmuş olur, ve bu 

hata yeniden oluşturulacak yüzde görülebilir. Yeni den oluşturma için 

 

     fI = fF * E 

 

kullanılır.  

 

   
Orijinal 99.340 % 

 

Örnek olarak yukarıdaki resimde yapılan reconstruction resimde bir değişime(kararma ve bulanıklık) 

neden olmuştur. Bunun nedeni PCA‟nın her yüzü için bir birinden olan varyansı bulmasıdır. Eğer 

alıştırma yüzleri aynı boyut ve düzende olmazsa bu durum ortaya çıkıyor. Bütün bunlara ek olarak 

PCA arka planı da yüz ile eşit öncelikli kabul ediyor. Orijinal yüz ile yeniden oluşturulan yüz arasında 

oluşan hataya, yeniden oluşturma hatası denir ve şu şekilde hesaplanabilir. 

 

f'I  yeniden oluşturulacak yüz ,  fI  orijinal yüz ve  yeniden oluşturma hatası olsun: 

 

    f’I = E
T
 * E * fI  and  = | fI - f’I | 
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4.10.8. Tanıma 

 
 

Alıştırma yüzlerinden eigenface‟ler hesaplandıktan sonra referans yüzler yüz uzayına 

transform edilir ve bileşenleri bulunur. Daha sonra tanınmak istenen yüz alınır ve yüz uzayına 

transform edilir ve bileşenleri bulunur.  

Tanınacak yüzün bileşenleri ile referans yüzlerinin bileşenleri arasında öklid uzaklıkları 

hesaplanır. Bu adımdan sonra tanımada kullanılacak iki ayrı metod kullanılıyor. Birinci 

yöntem en yakın ve threshold değerini aşmayan öklid uzaklığına sahip olan yüzün sahibini 

tanınan kişi olarak belirlemektir. Diğer yöntem ise belirlenen sayıda en yakın yüzler belirlenir 

ve bu yüzlerin en çok kime ait olduğuna bakılır eğer bu oran threshold değerinden büyükse o 

kişi olarak tanınır. 

Yukarıda bahsedilen algoritma ile yapılan tanımanın bazı sakıncaları vardır. Eğer tanınmak 

istenen resim yüz resmi değilse bile bir yüz resmine benzetilebilir. Bu sorundan kurtulmak 

için ilk bileşenin değerine bakılarak karar verilebilir 
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4.10.9. Sınıflandırma(Cinsiyet Ayrımı) 

Yüz resimleri görüntü uzayından yüz uzayına dönüştürüldüklerinde bir hata ile yeniden 

oluşturulabilirler eğer transform edildikleri yüz uzayı resim için daha uygun ise daha az bir yeniden 

oluşturma hatası oluşacaktır. Bu mantığa göre bir erkek yüzünün erkek alıştırma yüzlerinden 

oluşturulmuş bir yüz uzayına transformasyonu , kızlardan oluşmuş bir yüz uzayına 

tranformasyonundan daha iyi sonuç vermelidir. Bu yöntemin grafik olarak ifadesi aşağıda verilmiştir. 
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5. Uygulama ve Test Sonuçları 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız kampüsünde yapılan test çalışmaları ile yüz resimleri 

toplandı. Sistemde 85 kişinin toplam 185 yüz resmi referans olarak şeçildi. Referans 

fotoğraflarda arta kalan 194 resim tanıma testinde kullanıldı. Program içinden ayarlanılabilen 

parametrelerin değişik değerleri için toplu sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 
Normal   Sayı    Yüzde  
EigenFace Threshold Tanınan  Tanınan Tanınmayan  Tanınan  Tanınan Tanınmayan 

Sayısı (Yüzde) (Doğru)  (Hatalı) (Hatalı) Toplam (Doğru)  (Hatalı) (Hatalı) 

30 80 173 19 1 193 89.64 9.84 0.52 

30 85 170 11 12 193 88.08 5.7 6.22 

30 90 137 1 55 193 70.98 0.52 28.5 

40 80 174 17 2 193 90.16 8.81 1.04 

40 85 169 6 18 193 87.56 3.11 9.33 

40 90 126 0 67 193 65.28 0 34.72 

50 80 175 16 2 193 90.67 8.29 1.04 

50 85 165 6 22 193 85.49 3.11 11.4 

50 90 113 1 79 193 58.55 0.52 40.93 
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Light  Invariant: 

PCA ile tanımada parlaklık tanımayı kötü yünde etkiler bu nedenle ışığa aşırı duyarlı olan ilk 

üç en büyük eigenface ihmal edilirse, ışık farklılıklarında  daha iyi sonuçlar beklenebilir. 

 
Light Invariant   Sayı    Yüzde  
EigenFace Threshold Tanınan  Tanınan Tanınmayan  Tanınan  Tanınan Tanınmayan 

Sayısı (Yüzde) (Doğru)  (Hatalı) (Hatalı) Toplam (Doğru)  (Hatalı) (Hatalı) 

30 80 174 18 1 193 90.16 9.33 0.52 

30 85 173 18 2 193 89.64 9.33 1.04 

30 90 142 3 48 193 73.58 1.55 24.87 

40 80 177 15 1 193 91.71 7.77 0.52 

40 85 173 10 10 193 89.64 5.18 5.18 

40 90 132 0 61 193 68.39 0 31.61 

50 80 176 16 1 193 91.19 8.29 0.52 

50 85 166 9 18 193 86.01 4.66 9.33 

50 90 120 1 72 193 62.18 0.52 37.31 
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Yukarıda sunulan test sonuçlarına göre Light Invariant yöntem kullanılan görüntüle için 

tanımayı iyi yönde etkileyebiliyor ancak bu değer oldukça küçük bir fark oluyor. 

En yüksek tanıma oranını Eigenface sayısı = 40 ,Threshold değeri = %80 iken %91.71 olarak 

elde ediliyor. Yapılan testler sonucu eigenface sayısının çok büyük tutulmasının tanımayı hem 

iyi yönde etkilemediğini hem de işlem süresini uzattığını gördük Genel olarak işlem süresi 

uzaması (Eigenface‟lerin oluşturulması ve özelliklerin hesaplanması) zamana lineer olarak 

bağlı bir işlem gibi çalışıyor. 
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5.1. Hafıza Kullanımı 

YS:Yüz Sayısı 

EF:EigenFace Sayısı 

Kullanılan Toplam hafıza  yaklaşık olarak ~ (EF+YS)*6144*8 Bytes. 

Ör: 

YS=185 

EF=40 

Kullanılan Hafıza=(185+40)*6144*8  11MB 

 

5.2. Disk Kullanımı 

 

cp  :Eigenface Sayısı 

k :Kişi Sayısı 

n : (Büyük)Resim Sayısı 

Tablo İsmi Boyut(Bytes) 

EigenFaces.DB 6144*8*cp 

FaceComponents.DB 30*8*k 

FaceImages.DB 6144*3*k 

FacePhotos.DB 232KB*n 

 

 

Tablo İsmi cp k Hesap Boyut(Byte) 

EigenFaces.DB 30 100 6144*8*30 1474560 

FaceComponents.DB 30 100 30*8*100 24000 

FaceImages.DB 30 100 6144*3*100 1843200 

FaceComponents.DB 30 200 30*8*200 48000 

FaceImages.DB 30 200 6144*3*200 3686400 

 

5.3. Zaman Kullanımı 

Eigenface Sayısı EigenFace Hesap Süresi Tanıma Hesap Süresi 

30 134 sn 105 ms 

40 170 sn 137 ms 

50 219 sn 170 ms 
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6. İnsan Yüzü Tanıma Programı  

  

Ana Ekran 
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Minimum Tavsiye Edilen Sistem Özellikleri  

İşlemci Pentium 166 MMX  

Hafıza 64 MB 

İşletim Sistemi  Windows95/NT 4.0 

Video Capture Kartı Overlay Özelliği olan 15fps 320x240 yakalayabilen ve MS Video for 

Windows uyumlu driver. 

Programın Kullanımı  

Ayar Tuşları 

 

  Capture Driver  

 
Video sürücüsü seçilir.  

   

Video Ayarları  

 
Video kaynağının seçimi,yakalanacak görüntünün parlaklık,kontrast ve renk 

ayarları yapılır.  
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Zamanlayıcı  

 
Video kameradan alınacak görüntülerin yakalama aralığını mili saniye 

cinsinden girilmesi için kullanılır.  

 Tanıma Ayarları  

 

Genel Ayarlar sayfası ,ekrandaki değişimi belirleyeceğimiz bir tolerans ile 

kontrol ederek  gerektiğinde tanıma işlemini bekleme moduna alıyor  

   

 
EigenFace değerleri  kısmından "Yeniden Hesapla" tuşuna basılarak 

EigenFace‟ler yeniden katılır ve EigenFaces tablosuna yazılır. EigenFace 

değerleri  kısmından Yeniden Yükle butonu network ortamında çalışmalarda 

kullanılır. Değişen  EigenFaces tablosu yeniden hafızaya yüklenir  

Yüz bilgileri kısmından yeniden hesapla butonu yüz resimleri tablosundaki 

resimlerin tümünün PCA değerlerinin hesaplanmasını sağlar. Yüz bilgileri 

kısmından yeniden yükle butonu yüz resimleri tablosundaki bilgilerin hafızaya 

yüklenmesini sağlar. Tanıma ayarları kısmında reconstrucion kutusunun 

işaretlenmesi reconsrucion işleminin yapılabilmesini sağlar. Threshold 
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kullanılacak  duyarlılık seviyesinin yüzde değerini belirlemek için kullanılır. 

Election kutusu işaretlendiği zaman ,aranan yüzü en çok benzeyen election 

sayısı kadar resmin kaç tanesi o kişiye ait olunduğuna bakılır ve oranı alınır. 

Bu  oran yüzde olarak  threshold değerinden küçükse program bilinmeyen yüz 

mesajı verir. Eşit veya büyükse program bu yüzün kime ait olduğunu bulur.  

 
Memory allocation size programın ne kadar hafıza kullandığını gösterir. 

Memory allocation count kaç defa memory allocate edildiğini gösterir.  

Yüz Resimleri  

 
Yüz resimleri tablosunda, kişinin yüz resimleri tablosunda kaçıncı resim 

olduğunu belirten kişinin ImageID si ,kayıt numarası (FaceID) , ad, soyad  

saklıdır. Kullanılan iki soru işaretinden üstteki kişiyi FaceID sine göre, alttaki 

soru işareti ise kişiyi adına göre tabloda aramak için kullanılır. Kullanılan sarı 

butonlardan üstteki tablodan bir resim kopyalamak için ,alttaki ise tabloya bir 

resim yapıştırmak için kullanılır.  
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Kimlik Bilgileri  

 
Kimlik bilgileri tablosunda, kişinin  kimlik bilgileri tablosunda bulunan kaçıncı 

kayıt olduğunu belirten FaceID si , ad, soyad ve kişinin  bilgisi saklıdır. 

Kullanılan iki soru işaretinden üstteki kişiyi FaceID sine göre, alttaki soru 

işareti ise kişiyi adına göre tabloda aramak için kullanılır. Kullanılan sarı 

butonlardan üstteki tablodan bir resim kopyalamak için ,alttaki ise tabloya bir 

resim yapıştırmak için kullanılır.  

EigenFaces  

 
Hesaplanmış olan EigenFaces lerin grafik olarak gösterimi  

Araçlar  

 

İstatiski bilgi toplama ile yapılan tanımanın doğruluğu kullanıcıya onaylatılır. 

Ve sonuç grafik olarak sunulur. 

Overlay/Preview mode video capture kartlarının capture sırasında kullandıkları 

iki yöntemdir. Overlay mode daha az CPU kullanır. 

Yardım  

Programın kullanılışını anlatır.  

Çıkış  

Programdan çıkmayı sağlar. 



İnsan Yüzü Tanıma Sistemi 42 

Arabirim Tuşları 

 

   

Otomatik Tanıma  

Zamanlayıcıda belirtilen süre aralıklarında otomatik olarak video capture ve 

tanıma işleminin başlatılmasını sağlar.  

Elle Yakalama  

Video capture ve tanıma işleminin   tuşu ile istenildiğinde yapılması  

işleminin  başlatılmasını sağlar.  

Kopyala/Yapıştır  

Clipboard a resim kopyalama ve clipboard dan resim almak için kullanılırlar.  

Görüntü Dosyası Aç/Kaydet  

 

Dosyadan tanıma yapmayı  sağlar.  

  Arka Plan  

Background  düzenlemeyi  aktif hale getirme  
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     Printer  

 
 

Istatistik Bilgi  

Yapılan işlemlerin istatistik sonuçlarını verir. 

 
Segmentasyon işlemleri sonunda kaç tane yüzün doğru bulunduğunu yüzdeleri 

ile ve bir grafikle gösterir. Yukarıdaki grafik,yapılan 194 segmentasyon 

işleminden 193 ünün doğru çalıştığını gösteriyor.  
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Yüz tanıma işlemi sonunda tanıma yapılan yüzler arasından kaç tane yüzün 

doğru bulunduğunu,kaç tanesinin yanlış bulunduğunu ve kaç tanesinin hatalı 

bulunduğunu yüzdeleri ile ve bir grafikle gösterir.  

Sınıflandırma 

   

Test yüzünün erkek sınıfına ve kız sınıfına benzeme oranı bulunur. Benzeme 

oranı büyük olan sınıf sonuç olarak elde edilir.  
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EigenFace' leri Yeniden Hesapla tuşuna basınca veri tabanındaki erkeklerin 

EigenFace değerleri hesaplanır.  

 
EigenFace' leri Yeniden Hesapla tuşuna basınca veri tabanındaki kızların 

EigenFace değerleri hesaplanır.  

 

Hareket Kontrol  
Ekrandaki değişikliklerin otomatik olarak kontrolünü sağlayarak ,değişiklik 

durumunda tanıma işlemimi otomatik olarak  

 

Tanımayı Başlat  
Program tanımayı başlat butonu basılı iken tanıma yapar 

 Sistem Mesajları  
Yapılan işlem sonuçlarının yazıldığı ekran  

Tanıma Sonuçları 

             Bulunan yüz , kime ait olduğu ve reconstucted yüz gösterilir.  
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6.1. Yardımcı Modüller - “Filters.exe”   

“Filters” yapılan çalışmalarda ve araştırmalarda bir görüntü lâboratuarı olarak tanımlana 

bilecek bir program. Bir çok renkli görüntü işleme araçlarına sahip olan program yüz tanıma 

projesinde kullanılmak üzere hazırlandı. Yüz tanıma için geliştirilen modüller bu programda 

test edildikten sonra projenin asıl uygulama programına entegre edilmektedir. Geliştirilirken 

ortak kaynak dosya ve standart modüler bir arabirim kullanıldığından ek bir entegrasyon 

problemi yaşanmamaktadır.  

Her ne kadar bir çok görüntü işleme ile ilgili fonksiyonlara sahip olsa da, hız ve anlaşılırlık 

açısından geliştirme sırasında optimizasyona dikkat edilmemiştir. Sadece asıl uygulamada da 

kullanılacak bölümler kullanım kararı verildikten sonra optimize edilmektedir.  

 

 
 

Programın özellikleri ve sağladığı fonksiyonlar aşağıda sıralanmıştır. 

a- BMP,WMF formatlarında resim dosyalarını açma. 

b- Clipboard‟tan resim okuma, Clipboard‟a resim yazma (Kopyala/Yapıştır) 

c- Gri tonlama 

d- Histogram- en çok kullanılan ton ve ortalama ton 

e- Pencere Analizi- Kısmi histogram 

f- Negatif 

g- Görüntü işleme fonksiyonları parlaklık,RGB, gri tonlu resimler için ayrı yapılmıştır.  

h- Threshold, GrayScale, Inverse-Grayscale, Low Pass, Histogram Eşitleme, Medyan , 

Laplacian, Unsharp Mask, Robert, Sobel , Prewitt, Sobel, Kirsh filtreleri bulunmaktadır. 

i- Gri seviyelere göre 3-D görüntüleme 

j- RGB,XYZ, YIQ gibi çok renk koordinat sistemleri arasında dönüşümler 

k- Belirlenen bir renk aralığının filtreleme 
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7.  Sonuçlar ve Öneriler 

Proje dahilinde geliştirilen İnsan Tanıma Sistemi yazılımı kullanılarak bir çok deneme ve 

inceleme yapıldı. Bu denemeler ve incelemelerin büyük bir kısmı eigenface ve template 

matching ile tanıma başarımının nasıl daha iyi ve pratikte uygulanabilecek bir seviyeye 

getirilebilmesi üzerineydi. Çalışmalar sırasında template matching ile yapılacak tanımanın 

gerçek zamanlı video kaynağından alınan görüntüler üzerinden yüz tanıma yapmak için pek 

uygun olmadığına karar kıldık. Bunu başlıca nedeni insanların kameraya tam dik bakma 

zorunluluğu ve  gözlük vs. kullanılması durumunda tanıma için kullanılacak özelliklerin elde 

edilmesidir. Eğer bu sorunlar giderilebilirse bulunan özellikler PCA kullanılarak tanıma yapıla 

bilir. 

 

Template Matching yönteminden vazgeçilmesi üzerine eigenface ile tanıma tek başına 

kullanıldı. Eigenface yöntemi ile test veri tabanı üzerinde yapılan testler sonucunda tanımada 

yüzde doksanlara varan başarım elde edildi. Yaklaşık 200 yüz resminin bulunduğu testlerde 

tanıma süresi ½ saniyenin altında gerçeklendi.  

 

Eigenface ile tanımada başarımın düşmesinde en büyük etkenler eigenface yönteminin ışığa 

karşı olan aşırı duyarlılığı ve görüntüde yüzün yerinin bulunmasında oluşabilen hatalardır.  

 

Sonuçları iyileştirebilmek için arka plan görüntüsü kullanılarak aydınlatma farklılıklarının 

ortadan kaldırılması kullanılabiliyor ancak CCD kamera kullanıldığında bu yöntem pek etkili 

olmuyor. Parlaklık için alternatif bir çift çözüm pratikte getirilebilir. Birincisi eğer güvenlik 

sisteminde kullanılırsa tanıma yapılan ortamın ışık seviyesi ve dağılımının sabit tutulmasıdır. 

Diğeri ise farklı aydınlatmalar altında kişilerin referans yüzlerinin kullanılmasıdır.  

 

Diğer bir iyileştirme getirilebilecek nokta da yüzün yerinin bulunmasıdır. Eğer saçların yüzün 

yerinin bulunmasında sorun oluşturmayacak bir yöntem kullanılırsa yüz resimleri aynı 

boyutlarda olacağından daha yüksek başarım elde edilebilir. Bir ileri adım ise tanımada yüz ile 

birlikte saçlarında kullanılması yerine sadece kaş, göz, dudak, çeneyi içeren bir görüntü 

üzerinde   çalışılmasıdır. Böylece kişinin saç şeklinin değiştirmesi sorun oluşturmaz. 

 

Yapılan çalışmalar insan yüzü tanıma üzerine olsa da temel alınan PCA yöntemi, doku tanıma 

(ör: kilim deseni) veya üretim aşamasında kalite kontrolün görüntü ile yapılabilecek alanlarda 

da kullanılabilir. 
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8. Ekler 

8.1. Görüntü İşleme Temel Kavramlar 

8.1.1. Pikseller ve Pencere 

Sayısal görüntüler NxM‟lik matrisler olarak ifade edilirle ve bu matrisin her bir gözüne piksel 

adı verilir. N yükseklik, M de genişliktir. Gri tonlu resimlerde her piksel o noktanın 

aydınlanma değerini belirler. 

 
 1 2 3 4 5 6 .. .. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 7 7 7 0 0 

3 0 0 7 7 7 7 0 0 

4 0 7 7 7 7 7 0 0 

.. 0 7 7 7 7 7 0 0 

.. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Bir resmin dikdörtgensel bir alt alanına pencere adı verilir. Yukarıda gri renkli olan alan bir 

pencereye örnektir. 

8.1.2. Histogram  

Histogram bir resimde kullanılan her parlaklık seviyesinin kullanım frekansının grafiksel 

olarak ifadesidir.  

Histogram her grilik seviyesinden kullanılan frekans hakkında bilgi sağlar ancak piksellerin 

konumları hakkında herhangi bilgi taşımaz. 

Bir şeklin döndürülmesinden o şeklin histogramı etkilenmez. Eğer değişiyorsa  görüntünün 

çözünürlüğünün yetersiz olduğunu gösterir. Bir görüntünün tek bir histogramı vardır ancak bir 

hitogram tek bir görüntüye ait olmayabilir. Histogam resimler üzerinde çeşitli işlemler 

yapmaya imkan sağlar.(ör kontrast ayarlaması)  
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8.2. Temel Görüntü İşleme Operatörleri 

8.2.1. Monadic: Tek nokta dönüşümleri 

Monadic operatörler ile yapılan dönüşümlerden elde edilen sonuç görüntün pikselleri orijinal 

görüntünün aynı yerinde bulunan piksellerden birebir olarak elde edilir. 

 

Identity 

Sonuç görüntü başlangıç görüntünün tamamen aynı bir kopyasıdır. 

Inverse 

Çıktı olarak girdi olan görüntünün negatifini verir. Bu yapılırken her pikselin değeri 

maksimum grilik seviyesinden çıkarılarak yeni piksel hesaplanır.  

Threshold  

Belli bir değerden yüksek olan gri seviyelerini 1 diğerlerini 0 yapar. 

Inverted threshold 

Belli bir değerden yüksek olan gri seviyelerini 0 diğerlerini 1 yapar. 

Binary Threshold 

Belli değerler arasındaki gri seviyelerini 1 diğerlerini 0 yapar. 

Inverted Binary Threshold 

Belli değerler arasındaki gri seviyelerini 0 diğerlerini 1 yapar. 

Gray Scale Threshold 

Belli değerler arasındaki grilik seviyelerini korur diğerleri 0 yapar. 

Inverted Gray Scale Threshold 

Belli değerler arasındaki grilik seviyelerinin inversini alır diğerleri 0 yapar. 

Strecth 

Belli iki grilik seviyesini tüm grilik seviyeleri arsında yayar. 

Gray Level Reduction 

Grilik seviyelerin belli değerlere sahip olanları ortak değer atak böylece grilik seviyesini 

azaltmış olur. 

8.2.2. Dyadic: Çift nokta dönüşümleri 

Dyadic çift nokta operatörleri iki resmin aynı pozisyonlarında bulunan piksellerinin birebir 

işlenip üçüncü bir resim oluşturmasıdır. 

Resim Toplama 

Resim toplama resimde bulunan gürültülerin azaltılmasını sağlamak için kullanılabilir. 

Resim Çıkarma 

Resim çıkama bir zaman aralığında iki görüntü arasındaki değişikliğin belirlenmesi amacıyla  

birebir tanımada kullanılabilir. Resim çıkarma yolu ile görüntüde meydana gelen hareketler 

takip edilebilir. 

Resim Çarpma 

Senörlerin lineer olmayan bir görüş alanını düzeltmek amacıyla kullanılır. 

8.2.3. Konvolüsyon :Şablon dönüşümleri 

Şablon filtrelerde elde edilecek yeni görüntü matrisi her pikselin komşuları ile bir fonksiyonu 

olarak elde edilebilir. Kullanılacak şablonun boyu tek sayı seçilir. 

Örnek olarak 3x3 bir pencereye uygulanan bir  filtreyi ele alırsak bu şablon görüntü matrisi 

aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
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A 1 2 3 4 5 6 ..  S     B 1 2 3 4 5 6 .. 

1 0 0 0 0 0 0 0   A B C  1        

2 0 0 0 7 7 7 0   D E F  2  X      

3 0 0 7 7 7 7 0   G H I  3        

4 0 7 7 7 7 7 0       4        

.. 0 7 7 7 7 7 0       ..        

.. 0 0 0 0 0 0 0       ..        

 

3x3  N=3  

Bi,,j=k=-1..1l=-1..1Ai+k,,j+l*Sk,,l 

 

Şablon filtreler kullanıldığında şeklin etrafında N/2 kadar kullanılmayan alan oluşur, eğer 

şeklin son boyutunu belli bir değerde olması isteniyorsa alınacak resmin dışında sabit değerler 

bulunduğu varsayılabilir.  

 

8.3. Görüntü İyileştirme 

8.3.1. Alçak geçiren filtre 

Alçak geçiren filtreler görüntülerde bulunan ani ton değişiklerini eler ve yumuşak geçişleri 

etkilemez. Burada ani değişikler gösteren alanlar gürültü ise bu gürültünün azaltılması için 

kullanılabilir. Yukarıdaki şekilde Alçak geçiren filtrenin çalışması gösterilmiştir. Yüksek 

frekanslı bileşenleri eler ve sadece düşük frekanslı bileşenler resmi oluşturur. Alçak geçiren 

filtreler uygulandığında resimlerde bulanıklık oluşur ve bunun derecesi kullanılacak şablona 

bağlı olarak değişir. 
S     

 A B C  

 D E F  

 G H I  

Alçak geçiren filtreler için iki temel kural vardır. 

a. Şablonun tüm katsayıları pozitif olmalı 

b. Tüm katsayıların toplamı bir olmalı. 

8.3.2. Yüksek geçiren filtre 

Yüksek geçiren filtreler alçak geçiren filtrelerin ters karakteristiklerine sahiptir. Filtre yüksek 

frekanslı bileşenleri değiştirmeyecek ancak alçak frekanslı olanları eleyecektir. 

Yüksek geçiren filtreler için iki temel kural vardır. 

a. Katsayıları pozitif veya negatif olabilir. 

b. Tüm katsayıların toplamı sıfır olmalı. 

Yüksek geçiren filtreler resimlerde bulunan ani geçişleri vurgulaması nedeniyle resmin 

özelliklerinin çıkarılmasında kullanılır. En çok kenar ve çizgi belirlemede kullanılır. 

8.3.3. Kenar belirleme operatörleri 

Gradient Operatorleri 

 h1[nxn ] g1 g=|g1|+|g2| g(m,n)  threshold kenarlar u(m,n)

   

 h2[nxn]  g2 =tan-g2/g1 yön 

 

Robert‟s 

H1 
S 1 2 

1 0 1 

2 -1 0 
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H1 
S 1 2 

1 1 0 

2 0 -1 

Prewitt 

H1 
S 1 2 3 

1 -1 0 1 

2 -1 0 1 

3 -1 0 1 

 

H2 
S 1 2 3 

1 -1 -1 -1 

2 0 0 0 

3 1 1 1 

Sobel 

H1 
S 1 2 3 

1 -1 0 1 

2 -2 0 2 

3 -1 0 1 

 

H2 
S 1 2 3 

1 -1 -2 -1 

2 0 0 0 

3 1 2 1 

 

Isotropic 

H1 
S 1 2 3 

1 -1 0 1 

2 -2 0 2 

3 -1 0 1 

 

H2 
S 1 2 3 

1 -1 0 1 

2 -2 0 2 

3 -1 0 1 

 

 

Laplacian Gradient 

 
S 1 2 3 

1 0 -1 0 

2 -1 4 -1 

3 0 -1 0 

 
S 1 2 3 

1 -1 -1 -1 

2 -1 8 -1 

3 -1 -1 -1 

 
S 1 2 3 

1 1 -2 1 

2 -2 4 -2 

3 1 -2 1 

Pusula Operatörleri 

 

U(m,n)  hk[nxn] gk(m,n)  g(m,n)=maxk=1..8{|gk(m,n)|}   

threshold kenarlar 

 

 

 

Prewitt-a 

S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3 
1 1 1 1  1 1 1 1  1 -1 1 1  1 -1 -1 1 

2 1 -2 1  2 -1 -2 1  2 -1 -2 1  2 -1 -2 1 

3 -1 -1 -1  3 -1 -1 1  3 -1 1 1  3 1 1 1 

 

S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3 
1 -1 -1 -1  1 1 -1 -1  1 1 1 -1  1 1 1 1 

2 1 -2 1  2 1 -2 -1  2 1 -2 -1  2 1 -2 -1 

3 1 1 1  3 1 1 1  3 1 1 -1  3 1 -1 -1 
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Prewitt-b 

S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3 
1 1 1 1  1 0 1 1  1 -1 0 1  1 -1 -1 0 

2 0 0 0  2 -1 0 1  2 -1 0 1  2 -1 0 1 

3 -1 -1 -1  3 -1 -1 0  3 -1 0 1  3 0 1 1 

Sobel 
S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3 
1 1 2 1  1 0 1 2  1 -1 0 1  1 -2 -1 0 

2 0 0 0  2 -1 0 1  2 -2 0 2  2 -1 0 1 

3 -1 -2 -1  3 -2 -1 0  3 -1 0 1  3 0 1 2 

Kirsh 
S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3 
1 -3 -3 -3  1 -3 -3 -3  1 5 -3 -3  1 5 5 -3 

2 -3 -2 -3  2 5 -2 -3  2 5 -2 -3  2 5 -2 -3 

3 5 5 5  3 5 5 -3  3 5 -3 -3  3 -3 -3 -3 

 

S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3  S 1 2 3 
1 5 5 5  1 -3 5 5  1 -3 -3 5  1 -3 -3 -3 

2 -3 -2 -3  2 -3 -2 5  2 -3 -2 5  2 -3 -2 5 

3 -3 -3 -3  3 -3 -3 -3  3 -3 -3 5  3 -3 5 5 

 

8.3.4. Medyan Filtre 

Medyan filtre genelde resimlerde bulunan gürültünün temizlenmesi için kullanılır. Özellikle 

CCD kameralar ile alınan görüntülerin gürültüleri bu filtre ile temizlenir. 

Mantık aynı olmasına rağmen medyan filtre ya dizi halinde yada pencere halinde uygulanır. 

Her iki yöntemde de var olan değerlerin medyanı orta piksele yerleştirilir.  

 
A 1 2 3 4 5 6 .. 

1 3 5 1 2 0 0 0 

2 5 0 2 7 7 7 0 

3 1 2 7 7 7 7 0 

4 2 7 7 7 7 7 0 

.. 0 7 7 7 7 7 0 

.. 0 0 0 0 0 0 0 

 

0,1,1, 2, 2,3,5,5,7  2 

8.4. Görüntü Tanıma Teknikleri ve Örnekleri 

Görüntü analizinde en büyük problem, görüntüde oluşan değişiklikleri ya da görüntüde 

nesnenin olup olmadığını fark edebilmektir. Bu tür problemlere örnek: uydu görüntülerinden 

yapılan hava tahminleri, tıbbi görüntülerde hastalığın teşhisi ve radar görüntülerinde hedefin 

belirlenmesidir. 

Şablon Uyumu: 

Nesne tanıma yöntemlerinden biridir. Bulunmak istenen nesne daha önceden belirlenen şablon 

ile karşılaştırılır. Eğer tamamen aynılarsa aranılan nesne bulunmuştur ve şablon nesnesi ile 

aynı isimle adlandırılır. 

 

 Burada amacımız nesne kümesi içinde üçgenin 

var olup olmadığının ve eğer varsa hangi 

nesnenin üçgen olduğunun bulunmasıdır. Bu 

yüzden şablon, nesne kümesindeki nesnelerle tek 

tek karşılaştırılır. 

 Eğer alınan görüntü net değilse, parazitler varsa 

şablona uygun olan nesnenin bulunması kesin 

değildir.  
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-M<=m<=M ve -N<=n<=N olmak üzere, şablon 

ve nesne arasında D(m,n) farkı ölçülür. Belirlenen 

Ld(m,n) seviyesinden küçük olan bir ölçüm 

yapıldığında sonuç bulunmuş olur.  

  

 

 

  

Üçgen Şablon  

 

Genel olarak fark ölçümü:                     2 

D(m,n)=  [F(j,k) - T(j-m,k-n)] 
              j   k 

Burada F(j,k) araştırılan görüntü alanını, T(j,k) ise şablonu ifade etmektedir. Eşitlik 

genişletilirse: 

D(m,n)=D1(m,n) - 2D2(m,n) + D3(m,n) 
    2 

D1(m,n)=   [F(j,k)] 
      j   k 

D2(m,n)=   [F(j,k) * T(j-m,k-n)] 
       j   k   
                                                                    2 

D3(m,n)=   [T(j-m,k-n)] 
      j   k 

Burada D3(m,n) toplam şablon enerjisini ifade etmektedir ve bu değer (m,n) koordinatından 

bağımsızdır. 

Kullanılan karşılıklı ilişki değeri maksimum alınırsa, nesne ile şablonu karşılaştırma da elde 

edilen fark küçük olmaktadır.  

Şablonun karşılaştırılacağı görüntü alanındaki nesneler rotasyon yaparak değişikliğe 

uğramışsa alınan sonuç iyi olmamaktadır. 

Direkt Arama Metodları: 

Nesne, araştırılan bölgeye göre küçük ise kullanılan bir yöntemdir. 

İki - Boyutlu Logaritmik Arama: 

Bu yöntemle n*n‟lik alanda, araştırma sayısı yaklaşık olarak log n değerine indirilmektedir. 
               M    N 

D(i,j)=1/MN     f ( v(m,n) - u(m+i,n+j)),  -p<=i, j<=p 
             m=1  n=1 

Burada f(x), x‟in pozitif ve artan fonksiyonudur. u(m,n), m*n‟lik şablon ve v(m,n) de 

gözlenen görüntüdür. 

Sıralı Arama: 

Aramayı hızlandırmanın bir yolu da artan hatayı hesaplamaktır. 
   p       q 

ep,q(i,j)=    | v(m,n) - u(m+i,n+j)|,  p<=M, q<=N 
   m=1  n=1 

ep,q(i,j) değerleri belirlenen eşik değerinden küçük olduğu sürece arama devam eder. 

Diğer bir yöntem de alternating conjugate directions olarak bilinmektedir. İ doğrultusunda 

minimum değer bulunana kadar arama yapılır, minimum değer bulunduğunda j doğrultusunda 

arama yapılmaya başlanmaktadır. Bulunan minimum değer, yer değişmeden kaldığında 

sonuca ulaşılmış demektir. 
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Hiyerarşik Arama: 

Eğer gözlenen görüntü çok büyükse ilk olarak küçültülmüş şablon kullanılmaktadır. Bu 

durumda birden fazla çakışma oluşursa, arama alanını küçültmek için büyütülmüş şablon 

uygulanmaktadır. 

Görüntü Bölümleme: 

Görüntünün aynı özellikleri taşıyan küçük parçalara bölümlenmesidir. Renksiz görüntülerde 

parlaklık değeri, renkli görüntülerde renk değerleri bölümleme için en belirgin özelliktir. 

Ayrıca görüntünün kenarları ve yapısı da belirleyici özelliklerdir. Bölümleyici görüntüyü 

sadece alt parçalara böler, bölümleri tanımaya veya aralarındaki ilişkiyi çıkarmaya çalışmaz. 

Görüntü bölümlemesi için belirgin bir teori yoktur. Bu yüzden tek bir standart method 

kullanılmamaktadır. Fakat popüler olmuş bazı methodlar vardır. Bunlardan Haralick ve 

Shapino, iyi bir görüntü bölümlemesi için şunları belirlemiştir: Görüntü bölümlemenin 

bölgeleri tek ve homojen olmalıdır, mesela gri tona göre. Bölge basit olmalıdır ve küçük 

delikler bulunmamalıdır. Karakteristiklerine göre komşu bölgeler farklı değerlere sahip 

olmalıdır. Her bir bölümün sınırı basit, kesiksiz ve belirgin olmalıdır. 

Genlik Bölümleme Methodları:   

Tek Seviyeli Parlaklık Eşiği: 

Birçok görüntüde, arka plan farklı olmak üzere, arka plan ile nesnenin parlaklığı tek çeşittir. 

Mesela el yazması ya da bilgisayarla yazılmış textlerde. Bu tür görüntülerde, nesneyi arka 

plandan ayırabilmek için kullanılan ayırt edici özellik parlaklık değeridir. Eğer siyah bir arka 

plan üzerinde beyaz bir nesne varsa, orta-gri  eşik değeri uygulanarak, nesne arka plandan 

ayırt edilebilmektedir. Fakat bazı problemler ortaya çıkabilir: Gözlenen görüntü net 

olmayabilir. Hem nesne hem de arka plan gri renk seviyelerine sahip olabilmektedir. 

Eşik değerini belirlemek çok önemlidir. Bu değer çok yüksek tutulursa, nesne belirgin hale 

gelir, ama koyuluklardan bazı özellikleri kaybedilebilmektedir. Eğer çok az tutulursa, bu 

seferde nesne belirginsizleşir ve bazı kısımları görülemez olur.  

Parlaklık eşik değerini belirlemek için önerilen bir yöntem şöyledir: Artan gri ölçü değeri 

sayılır ve önceki dağılım tahminiyle karşılaştırılır. Mesela bilinir ki bilgisayarla yazılan 

sayfada siyah karakterler sayfanın %25‟ini kaplamaktadır. Bu yüzden düşük parlaklık ile 

piksellerin dörtte birine siyahın hükmetmesi sağlanmalıdır. 

Diğer bir metot ta: Histogramda iki yükseklik arasındaki min değeri eşik değeri olarak 

almaktır. Fakat minimum değere karar vermek zordur. Bu nedenle Laplacian mask 

kullanılarak, histogram parlaklık eşik değerini seçebilecek uygunluğa getirilebilmektedir. 

Çok Seviyeli Parlaklık Eşiği: 

Recursive bir yöntemdir. İlk olarak görüntüye parlak bölgeleri karanlık bölgelerden ayıran 

eşik değeri uygulanmaktadır. Bu histogramda parlaklık mode‟ları arasındaki minimum 

değerdir. Her parçalanan kısımda histogram gözlenir. Eğer histogram tek parça değilse, 

parçalara tekrar eşik uygulanmaktadır. Histogram parçası tek kalana kadar bu yöntem 

sürdürülmektedir. 

Çok Seviyeli Renkli Eleman Eşiği: 

Parçalama, renklere (RGB), tristimulus değerlerine (YIQ) ya da keskinlik, koyuluk ve renk 

tonlarına göre yapılmaktadır. Eşik değerine karar verildikten sonra görüntü alt parçalara 

bölünmektedir. İşlemler histogram sonucu tek parça olana kadar ya da parçalama istenen 

ayırıma ulaşana kadar sürdürülmektedir. 

Genlik İzdüşümü: 
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Görüntünün ortalama genlik izdüşümü ile, satır ve sütunu boyunca görüntü parçalara 

ayrılabilmektedir. Belirlenen satır ve sütun izdüşümleri şöyledir: 
          

 

 

 

 

N 

      H(k)=1/N     F(j,k)    
                 m=1   

         N 

V(j)=1/N     F(j,k)   
         k=1   

Eleman Sınıflaması: 

Bu metot la, piksellerin komşularıyla birleştikleri yerler araştırılır ve biri birine bağlı kümeler 

sınıflandırılır. Kullanılan yöntemlerden biri Piksel Sınıflamasıdır. Bu yöntemde görüntü 

soldan sağa, yukardan aşağı taranır. X pikseli nesneye dahilse 1, boşluğa dahilse 0 diye 

sınıflandırılmaktadır. Bu işlem X‟in A,B,C ve D komşularıyla olan bağlantılarını araştırarak 

yapılmaktadır. Eğer X=1 ise,  X nesneye dahildir. Eğer iki ya da daha çok sınırlı nesneler 

varsa bunlar eşit kabul edilir ve merge yapılırlar. 0‟dan 1‟e değişim görüldüğünde yeni nesne 

sınıflandırması yapılmaktadır. Bir piksel sınıflandırıldığında, o nesnenin özellikleri update 

edilmektedir. 

 

C       A      D 

B       X 

 

Sınır Tabanlı Yaklaşım: 
Kenar belirlemenin genel özellikleri kullanılarak bir görüntü bölümlenebilir.  

Farklı özellikler için farklı kenar belirlemeler kullanılır. Görüntü parazitliyse veya iki bölge 

arasında çok küçük bölge eleman farklılıkları varsa, bulunan sınır kesiklidir.  Bu kesiklikler, 

kenar bağlama teknikleriyle düzeltilir. 

  

 
Nesne  kenar   sınır tanıma                  nokta                           sınıflandırma 

        belirleme  ile bölümleme       özellik    ve analiz 

          çıkarma 

     

Sistem Blok Diyagramı 

Kümeleyen Bölümleme Metotları:                 

Görüntünün herhangi bir (j,k) koordinatına göre X=[X1, X2, ... , XN]
T
 vektörü oluşturulur. Bu 

vektör belirli özelliklere göre bulunan değerlerden oluşur. Komşuluk ölçüsü, nokta renk 

parçaları gibi.  Bu oluşturulan vektöre göre bölümleme yapılır. 

 

         X2     Class 1 

 

 

            

      Class 2 

    

      Class 3   Lineer Sınıflandırma   

              Sınırı   
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    X1 

   İki Feature ölçüsüne göre veri kümelemesi 

Diğer bir kümeleme yöntemi de Coleman-Andrews ın metodudur: Bu method la renkli ve 

renksiz görüntülerde iyi sonuçlar alınmıştır.  

 

     

 

 

 

    

 

Orijinal Görüntü  Özellik Vektör Dizisi  Bölümlenmiş Görüntü 

 

 Başlangıçta iki tane deneme küme merkezi alınır. Görüntünün bütün özellik 

vektörleri en yakın küme merkezi ile birleştirilir. Daha sonra küme merkez sayısı bir arttırılır 

ve  (clustering quality factor) „nın maksimum değeri bulunana kadar her adımda  

hesaplanır. Küme sayısı bir arttırıldığında, özellik vektörü yeni küme merkezi olur. 

 =tr[Sw] tr[SB]  Sw :küme içinde SB : küme arasında   
    K               T                                                                                    K                   T                   

Sw=1/K  1/Mk    [Xi - Uk] [Xi - Uk]        SB=1/K  [Uk - U0] [Uk - U0]  
   k=1         Xi  Sk                                 k=1 

 

 

 

 

K : Küme sayısı                   U0 : Bütün özellik vektörleri 

Mk : k. kümedeki vektör eleman sayısı                         M 

U0=1/M  Xi 
                    i=1 

Xi : k. Kümedeki vektör elemanı   M : kümelenen piksel sayısı 

Uk : k. Küme   Sk : k. kümedeki eleman dizisi 

 

Bölge Bölümleme Metodu: 

a. Bölge Büyümesi : Aynı genişliğe sahip komşu pikseller bir araya gruplanır ve bölgeler 

oluşturulur.  Bölgeler oluşturulurken bağlantı sayıları da göz önüne alınır. 

 

  

 R1    YB     YC              YD          YG   R2  Bölgesi 

         Bölgesi 

           YF 

          YA              YE 

 

 

     Genel Sınır 

b. Ayırma ve Birleştirme : Orijinal görüntü bölümü tek özellikten oluşmuyorsa, bu sahip 

olduğu özelliklere göre parçalara ayrılır. Ayrılan parçalardan komşu olanlar benzer özelliklere 

sahipse birleştirilirler. 

                              Zayıf sınır 

 

       R1             R2             Birleştirme                        R1‟ 

Kümeleme Hesabı 

Bölümleme 
Özellik Belirleme 
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     R3                       R3  

                    R5          R4    R5          R4 

 

 R1‟ = R1  R2  R4  Birleştirmeyle büyüyen bölge  

            

            

            

   1     2  3  4   

            

        

A     B     D C     A   B   C   D  A  B  C  D  

 

  Dörtlü Ağaç Ayırma 

 

    R1    R2  

 

      

    1C, 2D, 3A   1 ( A, B, D ) 

        2 ( A, B, C ) 

        3 ( B, C, D ) 

        4 

         

             Bölümlenmiş Bölgeler 

Şablon Uyumu : Bölümlenecek görüntü şablon listesi ile karşılaştırılır. Bulunan nesneler 

bölümlenir ve geri kalan görüntü diğer tekniklerle analiz edilir. 

Dokuma Bölümlemesi : Görüntüdeki nesneler arka plan ile yapılandırıldığında kullanılan bir 

yöntemdir. Eğer dokuma filtrelenmezse, yüksek kenar yoğunluğuna sahip olduğundan sınır 

tabanlı yaklaşım yöntemi kullanılamaz. Kümeleme ve bölge tabanlı yaklaşım yöntemleri 

dokuma bölgelerini bölümlemek için kullanılır. Önceden varolan dokumalar hakkında bilgi 

sahibi olmak çözümlerde kolaylık sağlar. 

Sınıflandırma Teknikleri:   

Sınıflama ve bölümleme birbirleriyle yakından ilgili yöntemlerdir. Biri uygulanınca diğeri onu 

takip eder. Görüntüde piksellerin sınıflandırılması diğer bir eleman isimlendirmesidir ki bu 

durum görüntüde değişik nesnelerin bölümlendirilmesiyle ortaya çıkar. 

a. Denetleyerek Öğrenme ( Sınıflama ) : Öğretme ile öğrenir. Hata yapılmaz. Ama eğitim 

zamanı uzundur. İki çeşittir : 

 Serbest Dağılım : Önceki tahmini dağılım fonksiyonlarının bilinmesine gerek yoktur. 

Nedenlere bağlıdır. Tek bölgeyi sıra ile N özellikteki parçalara ayırır. Her bir sınıf karara 

varana kadar test edilmez. Sınıf sayısı fazla olduğunda bu bir avantaj sağlar.  

 İstatistiksel Sınıflama : Tahmini dağılım modeline bağlıdır. Bu yöntem ile, özellik 

vektörünün yanlış sınıfa konma riski ve ortalama kaybı minimize edilir.  

b. Denetlemeden Öğrenme ve Kümeleme : Özellik boşluğunda kümeleri ya da doğal 

grupları tanımaya çalışır. Kendi Kendine öğrenir. Başıboş bırakılırsa paraziti bile tanımaya 

uğraşır. Tecrübelerden yararlanıp, elindeki örneklere bakarak, kendi kendine karar verir. 
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