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Ozet,e
Haber videolarinin etkin eri,imi icin, haberlerdeki en 6nemli
oge olan ki,ilerin bulunmasi olduk,a 6nemlidir. Literatiurde ,ok
,esitli yiiz bulma yontemi yer almasina ragmen, kontrolliu ortamlarda ,ok iyi sonu,lar veren bu yontemler, haber videolarinda
verilerin ,esitliligi ve goriintiulerin giiriultiilii olmasi nedeniyle
,ok iyi qali*mamakta ve olduk,a hatali sonuclar vermektedir.
Ayrica her bir yontem farkli ozellikte ve sayidaki yiizleri bulabilmektedir. Bu qali*mada var olan yontemlerden en iyi verimin
alinabilmesi amaciyla, yiiz bulma yontemlerinin sistematik bir
degerlendirmesi yapilmi*tir. Deneylerde, haber videolarindan
olusan TRECVID 2006 veri kiumesi kullanilmi* ve dort farkli
yiiz bulma y6ntemi degerlendirilmi,tir.

Abstract
People are the most important subjects in news videos and for
proper retrieval of people images; face detection is a very crucial step. However, face detection and recognition in news videos 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 detection methods are chosen.

1. Giri,
Geli,en teknoloji ile birlikte ,ok biiyiik resim ve video ar,ivleri
ortaya qikmi*, bu ar,ivlere etkin ve hizli bir ,ekilde eri,mek
biiyiik onem kazanmi*tir [1]. Haber videolarindan olu,an ar,ivler,
sosyal ve kiultiirel etkisinin yaninda, resim, video, ses ve metin gibi farkli bir,ok veriyi bir arada bulundurmalarindan dolayi
olduk,a onemli bir veri kaynagidir. Bu onemi dolayisiyla haber videolari, NIST (Amerikan Standartlar Enstitilsil) tarafindan
diizenlenen TRECVID video eri,imi degerlendirme yari*masinin
da konusunu olu*turmaktadir [2]. Bu yari*mada amac verilen
bazi sorgu ciumlelerine denk gelen video boliumlerini kullaniciya
sunmaktir.
Haber videolarinda en ,ok rastlanan sorgular ki,iler ile ilgili olanlaridir. Yapilan qali*malar gostermi,tir ki, sorgu sadece
metin iizerinde yapilip g6rsel bilgi kullanilmadigi zaman yanli*
sonu,larla kar*ila*ilabilmektedir. Ornegin, bir ki,i ile ilgili bir
haber spiker tarafindan sunulurken ki,inin ismi ge,mekte, oysa
ki,inin goriuntiusiu ilerleyen dakikalarda, belki o ki,i konu,urken

verildiginden, kisi ve isim arasindaki ili,ki kaybedilmektedir.
Bu nedenle ,ogu zaman ses tanima yontemlerinin iirettigi metinler iizerinde yapilan sorgular hatali sonuc iiretmekte, istenilen
kisinin g6riintiusii yerine spikerin g6riintiusiu kullaniciya sunulmaktadir.
Sorgulanan kisi ile ilgili dogru haber goriintiulerinin bulunabilmesi i,in gorsel verilerin kullanilmasi ve otomatik olarak
yiizlerin taninmasi gerekmektedir. Ancak, yiizii tanima problemi, yapay zeka ve bilgisayarla goriintiu alanlarinda ,ok qali*ilmi*
bir konu olmasina ragmen, heniuz ,cziulmius degildir. Elde edilen ba*arili tanima oranlari kontrollii ortamlarda ,ekilmi, resimler i,eren veri tabanlarinda sinirli kalmaktadir [3]. Ozellikle
video gibi poz ve aydinlatmanin ,esitlilik gosterdigi ve resim
c6ziuniuruliguiniin dicuisk oldugu vern ar*ix lerinde yiiz tanimak ,ok
daha zor bir problem haline gelmektedir. Gercek zamanli ortamlari daha iyi yansitan bu gibi veri tabanlari uizerinde yiiz tanima
problemini incelemek, kontrolliu ortamlarda elde edilmi, resimleri incelemekten ,ok daha farkli ve geni, kullanim alanlarina
sahiptir.
Yiiz tanima yontemlerinin en onemli a*amasi goriintiude yer
alan yazlerin bulunmasidir. Bulunan yiizlerin sayi ve kalitesi
yiiz tanima yonteminin ba*arisini dogrudan etkilemektedir. Literatiurde yiiz bulma ama,li bir,ok y6ntem yer almakta [4], ancak ,ogu sistem video ar,ivinin giiriultiilu yapisi ve diusi,k c6zioniurliuigu nedeniyle yetersiz kalmaktadir. Ayrica, farkli y6ntemler farkli sayi
ve 6zellikteki yiizleri bulmakta, hi,bir y6ntem tek ba*ina iyi bir
sonuc iuretememektedir. Sonraki a,amalarda yiiz bulma y6ntemlerinden en iyi verimin alinabilmesi i,in, kullanilacak y6ntemin
cok iyi degerlendirilmesi, eksik yanlarinin anla*ilabilmesi gerekmektedir.
Bu qali*mada, yiiz bulma yontemlerinin ozelliklerinin anla*ilabilmesi
ve ileriki a,amalarda birlestirilebilmesi amaciyla farkli yontemlerin detayli bir degerlendirmesi yapilmi*tir. Literatiurde var olan
cok sayida yontem arasindan se,im yapilirken probleme uygunluk ve daha sik kullanim g6z 6niinde bulundurularak dort farkli
y6ntem se,ilmi,tir. Bunlar en sik kullanilan y6ntemlerden biri
olan ten bulma y6ntemi [5], literatiurde var olan oldukca ba*arili
yontemlerden biri olan Rowley, Baluja ve Kanade tarafindan
gelistirilmi, olan yontem [6], haber video ve fotograflari uizerinde daha once ba,ka qali*malarda da kullanilmi* olan bir yontem
[7] ve eri,iminin kolayliki nedeniyle olduk,a sik kullanilan OpenCV
tarafindan saglanan yontemdir [8].

Deneyler, TRECVID 2006 haber videolari iizerinde yapilmi*
ve sonu,lar oldukca geni, bir ,erceveden se,ilen 1000 resim

uizerinde sunulmu,tur.

Sekil 2: Elle etiketlenmi* dogru yuiz bolgeleri.

$ekil1 I

Videodan yiiz 6rnekleri

2. Yuz Bulma Problemi
Yakin tarihli bir qali*mada, ger,ek hayattaki fotograflari daha
iyi yansitmasi amaciyla Yahoo haber kanali uizerinden toplanan fotograflarda var olan yiiz tanima algoritmalarinin ba*arisiz
oldugu gozlenmi,tir [9]. Bu qali*mada verilen yiiz tanima oranlar % 10-17 araligindadir. Bu sonu,lardan da anla*ilacaki uizere,
gercek veri ar,ivlerinde yiiz tanima ,ok daha zor bir problemdir.
Buna neden olarak, resimlerdeki poz degi,iklikleri, aydinlatma
farkliliklari, ifade degisiklikleri, resimdeki diuzeltmeler ve resimlerin ozuiniuruligi g6sterilebilir. Ayni etmenler yiiz bulma
yontemlerinin ba*arisini da benzer ,ekilde etkilemektedir.
Videodaki yiiz orneklerinin ,esitliligi $ekil 1 'de gosterilmi,tir.
Orneklerden de goriildiuigu uizere, videodaki resimler cok farkli
ortamlarda ,ekilmi,, farkli boyutlarda yiizleri icermektedir. Poz
ve ifadeler ,okca degi,iklik gostermektedir. Yiizler ,ok kiiuiik
olabilmekte; onden ya da yandan degi,ik acilarda ,ekilebilmekte;
sakal, biyik, gozliuk, ,apka ya da e,arpla bir kismi kapatilabilmekte;
irksal ten rengi farkliliklari gosterebilmekte; ya da i*ikin farkli
a,ilardan vurmasi nedeniyle g6lgelenebilmektedir. Biitiun bu etmenler, g6riintiulerde yer alan yiizlerin bulunmasini zorla*tirmaktadir.
Bu nedenle video ar,ivleri, yiiz bulma ve tanima algoritmalari
i,in ,ok zor bir uygulama ortami olu*turmaktadir.

3.2. Yontem 2

Yontem 2 olarak tanimlayacagimiz Mikolajczyk [7] tarafindan
gelistirilmi, yiiz bulma yontemi, yiizlerin pozisyonu hakkinda
bir kisitlamasi olmayan, kar*idan veya yandan bakan yiizleri
iki adet detekt6rle bulabilen bir y6ntemdir. Daha 6nce haber
video ve fotograflari uizerindeki benzer baska qali*malarda da
kullanildigi ic,in tercih edilmi,stir.
3.3. Yontem 3
Yontem 3 olarak tanimlayacagimiz yontem bir,ok onemli resim i,leme ve bilgisayarli gorme algoritmalarini gercekle,tiren
C++ siniflarinin bir koleksiyonu olan OpenCV'den se,ilmi,tir
[8]. Yontemde nesneler i,in istatistiksel bir model(tanimlayici)
egitilir ve nesneleri bulmak i,in kullanilir. Oncelikli olarak yiiz
tanimlamak i,in kullanilmi* olan bu yontem, istatistiksel model i,in basit Haar tipi 6zellikler ve kademeli hizlandirilmi*
siniflandiricilar kullanmaktadir.
3.4. Yontem 4

Yontem 4 olarak tanimlayacagimiz Rowley ve ekibi tarafindan
gelistirilmi, olan yontem [6] iki a*amali bir noral ag kullanmaktadir. Literatiirdeki ba*arili yotemlerden biri oldugu i,in se,ilmi,tir.

4. Degerlendirme

Bu yontemlerin sistematik bir ,ekilde degerlendirilebilmesi amaciyla,
TRECVID 2006 veri kiumesi i,erisinden farkli boyut, poz ve
ozellikte yiizler i,eren 1000 video karesi se,ilmi, ve yiiz bolgeBu qali*mada probleme uygunluk, ba*ari ve sik kullanim kriterleri elle i,aretlenmistir. $ekil 2'de bu kiume i,erisinden 10 releri goz oniinde bulundurularak degerlendirilmek iizere a*akidaki
sim uizerinde elle etiketlenen bolgeler gosterilmektedir. Bu 1000
dort yotem se,ilmi,tir.
resim uizerinde d6rt y6ntem ayri ayri qali*tirilmi* ve her bir
y6ntem i,in ba*ari orani, bulunan yuiz b6lgeleri ile dogru yuz
b6lgeleri kar*ila*tirilarak yapilmi*tir. Ancak, bulunan ve i,aretlenen
3.1. Yontem 1
yuiz b6lgeleri her zaman tam olarak fist iiste gelmedigi ve farkli
Ten bulma tabanli yontemler yiiz bulmada olduk,a sik kullanilmaktadir. buiyuikluikte olabildigi i,in degerlendirme yapilirken kui,ick de
Ba*ari oranlari diger yontemlere gore daha diu,isk olmasina ragmen, olsa bir qaki*ma varsa dogru sayilmi*, degilse sonu, yanli* olakar*ila*tirmada bir taban ,izgisi olusturabilmek ve ileriki qali*malarda rak yorumlanmi*tir. Bu varsayim ile alinan sonuclar Tablo 1'de
diger yontemlerle birle,tirebilmesi icin iyi ve kotii yanlarini goreozetlenmi,tir. Sonu,lar yiiz olan bir bolgenin dogru olarak i,aretlenmesi
bilmek amaciyla se,ilmi,tir. Bu calismada [10]'da tanimlanan
(Dogru/Dogru), yiiz oldugu halde yontem tarafindan bulunaten rengi tabanli yuiz bulma yontemi kullanilmi*tir. Bu cali*mada
mamasi(Dogru/Yanli,) ve yiiz olmayan bir bolgede yontem tarafindan yiiz bulunmasi (Yanli*/Dogru) ,eklinde verilmi,tir.
RGB renk uzayinin i*ik parlaklikina olan hassasliki nedeniyle
RGB renk degerleri YCbCr uzayina qevrilmi*tir. Yapilan ara*tirmalarda
Gruildiugii uzere bu yontemler sirasi ile ,u geri cagirma
ve kesinlik degerlerini vermektedir: (0.539, 0.672), (0.264, 1),
ve veri arsivinde yapilan incelemeyle ten renginin Y bilesenine
(0.551, 0.876), (0.454, 0.954). Bu sayilar, bu degerlendirme ile
bagli olmadigi, Cb ve Cr degerlerinin ise ten rengi i,in kiiuiik bir
Y6ntem 3'uin daha iyi oldugunu g6stermektedir.
aralikta kuimelendigi g6ruilmui,tfir. Kullanilan y6ntem bu verilerden yola ,ikilarak, tek bir Gauss modeli kullanilarak geli,tirilmi,tir.
Yukarida a,iklandigi iuzere bulunan ve gercek yuiz bolgeleri

3. Degerlendirilen Yontemler

Tablo 1: Yuz olan bir b6lgenin dogru olarak i*aretlenmesi
(Dogru/ Dogru), yiiz oldugu halde y6ntem tarafindan bulunamamasi(Dogru/Yanli*) ve yuz olmayan bir bolgede yontem tarafitnan 1Z bulunmasi (Yanhli/Dogirui
DogruJDogru Dogru Yanli Yanli Dogru
663
567
324
Yontem 1
905
0
Yontem 2
325
552
96
Yontem 3
678
Y6ntem 4
558
672
27

$ekil 4: Kesi*im alanlari g6sterimi.
maktadir. Yontem 1 ise yiiziun duru, a,isina bagli olmadigi i,in
yandan ,ekilmi, olan yiiz resimlerinde daha iyi sonu, vermi,tir.
Fakat ten rengi b6luimlemesinde iyi bir algoritma kullanilmadiki
i,in ,ikan sonu,lar dogrultusunda bu algoritmanin sadece yardimci
ama,li kullanilmasi gerektigi sonucuna ula*ilmi*tir. Bu bulgular sonucunda ve grafikler dogrultusunda, Tablo-1'de de alinan
sonuc ile uyumlu olarak, bu veri kiimesi i,in Y6ntem 3'uin en
ba*arili algoritma oldugunu gormekteyiz.
$ekil 3'de yontemlerin yukarida gosterilen 10 resim uizerindeki sonu,lari gosterilmektedir. Gruildiuigu iuzere Yontem 1, ten
renginin yiiz di*inda ba,ka bolgelerde gecmedigi ve ten rengi$ekil 3: Her bir yontem tarafindan qikarilan dogru yuz bolgeleri.
nin net g6riuldiugii resimlerde ba*arili olurken, Y6ntem 2 yiiziun
a,ik bir ,ekilde g6riuldiiuig ve ayni zamanda 6n cepheden yiiziu g6ren
arasindaki kiiuiik bir caki,ma dahi dogru olarak degerlendirilmektedir. resimlerde ba*arili olmaktadir. Y6ntem 3 ise yine 6n cepheden ,ekilmi, yiizlerde ve digerlerine oranla daha kiiuiik pikOysa qaki*ma yiizdesi de yontemin ba*arisi hakkinda olduk,a
sellere sahip yiizlerde ba*arili olmaktadir, buna ragmen ,ekilde
onemli bir etkendir. Bu degerlendirmenin yapilabilmesi amaciyla
goriuldiuigu iuzere bazi resimlerde fazladan yiiz bulabilmektedir.
$ekil 4'te gosterildigi iizere qaki*an bolge B, dogru yiiz bolgeYontem 4 onden cekilmi, yiiz resimlerinde ve yiizlerin fazla
sinde geride kalan kisim A, bulunan yiiz bolgesinde geride kayan yana gelmedigi resimlerde ba*arili olmaktadir.
lan kisim ise C olarak adlandirilmi* ve B/(A+B) ve B/(B+C)
oranlari hesaplanmi*tir. B/(A+B) var olan bir yuzun ne kadar
dogrulukla bulunabildigini, B/(B+C) orani ise yontemin ne ka5. SonuV ve Degerlendirme
dar dogrulukla bir yiiziu bulabildigini gostermektedir. $ekil 5'de
y6ntemlerin bu oranlara g6re ba*ari yulzdelerinin dagiimini g6sterBu qali*mada yiiz bulma y6ntemleri olduk,a zor bir veri kiumesi
mektedir. Bir y6ntemin ba*arisi grafiklerin ne kadar saga (bulyulk
olan TRECVID 2006 haber videolari uizerinde kar*ila*tirilmi*tir.
yiizdelere) yakin olduguna baglidir.
En cok kullanilan yontemlerden biri olan ten bulma yontemi,
1000'lik veri tabani iistiinde yapilan testlerde, kesi,me orani
farkli veri kiimelerinde ba*arisini ispatlami* olan Rowley-BalujaKanade yontemi, benzer qali*malarda kullanilmi* olan Mikosadece 0.01 verilse bile, bulunan yuiz oranlarinin 0.55 in iistiune
lajczyk yontemi ve ula*ilabilirlikinin ve kullaniminin kolayliki
,ikmadigi gorilmiu,tuir. B/[A+B] olarak bakildiginda Yontem
3'fin iyi bir performans gosterdigini gormekteyiz. Fakat Yontem
nedeniyle se,tigimiz OpenCV'den secilen dort yontem kar*ila*tirilmi*
3 ile bulunan alan, dogru yuiz alaninin di*ina fazla ,iktigi i,in,
ve sonu,lar elle etiketlenmi, 1000 resim uizerinde degerlendirilmi,tir.
Bu qali*manin amaci, yiiz taniyabilmek amaciyla en dogru yiiz
geri kalan alan orani (B/[B+C]) olarak bakildiginda Yontem 4
daha dogru sonu,lara ula*maktadir. Bunun nedeni Yontem 4'te
bolgelerinin bulunmasidir. Elde edilen sonu,lar Yontem 3'fin
bu veri kiimesinde en dogru sonuclari verdigini g6stermektedir.
bulunan yuiz alaninin g6z ulstiinden hemen kesilip, dudak sonAncak y6ntemlerin arti ve eksi y6nleri g6z 6niine al1indiginda
rasinda son bulmasidir. Y6ntem 2'de ise bunlardan daha farkli
ama ayni zamanda daha kesin sonu, veren bir algoritma buluny6ntemlerin birle,tirilmesinin de daha iyi sonu,lar verebilme
ihtimali gorullmu,stuir.
maktadir, ama bu durum bir,cok yuizuin atlanmasina neden ol-

6. Te~ekkur

Yontem

I

Yardimlarindan dolayi Muhammet Ba,tan'a te,ekkiur ederiz. Bu
qali*ma TUBITAK Kariyer 104E065 ve TUBITAK 104E077
no'lu projeler tarafindan desteklenmistir.
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$ekil 5: Her bir yontem iyin ba*ari yuzdeleri

