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Özetc;e
Ru ralt!jmada, ki!jisel fotograf albümlerini
organize eden bir sistem sunmay, amarltyoruz. Ki!ji
tabanll sorgularm en rok ihtiyar duyulan sorgu tipi
oldugu dÜ!jüncesiyle, fotograjlardaki yüzleri tammlaYlp
etiketleyen bir sistem sunuyoruz. Yüzsel özellik
noktalarmm revresinden rlkartllan tammlaYlcliar
üzerinden temsil edilen yüz bölgelerinin belirliyoruz.
Ru bilgiyle resim kümesindeki bütün yüzler irin
benzerlik degerleri buluyoruz. Kullamcllar sisteme yeni
yüz kümeleri aktardlgmda, otomatik etiketleme
sürecinin ralt!jmasml sagllyorlar. Ru amarla, ür farklt
metodun
birle!jtirilmesiyle
olu!jan
bir
karar
mekanizmasl
sunuyoruz.
Sistem,
kullamcllann
performansl
yükseltmek
amaClyla
geribildirim
yapabilmesine de imkan sagllyor. Tüm ara!jtlrma ve
listeleme mekanizmalan da kullamcmm tek tek veya
roklu ki!ji serimi yapabilmesi irin sunuluyor.
Anahtar Kelimeier - Yüz bulma, yüz tamma, Ki�i
tabanh ki�isel fotograf albümü organizasyonu.
-

Abstract

In this study, we propose a system for
organizing personal photo collections. Motivated with
the fact that people related queries are the most desired
ones, we propose a method for labeling faces in
photographs. After representing the detected faces
based on the descriptors extracted around facial
features, the similarities between all faces in the dataset
are found. When user provides labels for a few set of
faces, these labels are carried out to other faces using
the automatic labeling process. For this purpose, we
proposed a method based on the confidence decisions
of three different methods. The user is allowed to
provide feedback to increase the performance. Roth
search and browsing mechanisms are provided to the
user to get the pictures of single or multiple people.
-

Keywords - Face detection, face recognition,
organizing personal photo albums based on faces.
1. Giri�

Fotograflarda insanlar genellikle en önemli
faktörlerdir. Son yapllan yah�malarda, yüz tabanh
sistemlere egilim fazladlr. Fotograflarda yüz
bulma uygunlamru�; yüzlerin saYlsl, boyutu ve
mevkisi benzerlik bulmada kullamhru�tlr [7].
Zaman ve yer gibi iyeriksel bilgilere, yüz bulma
da
eklenmi�,
iyerik-tabanh
özelliklerle
birle�irilmi�ir
[8].
Giyilen
klyafetIerin
modellenmesiyle, bulunan yüzler iyin isimler
önerilmi�tir. Fotograf iyeriginin analizine ve
yazIlama ile saglanan iyerik bilgilerine, dayanan
yan otomatik insan aylklamalan sunulmu�tur [9].
Etiketlendirmeyi daha kolay haIe getirmek iyin,
verilen bir modele göre benzerlik slralamasl veren
sistemler bulunmaktadlr [10]. Aynca Apple
iPhoto, Microsoft easyAlbum [6] ve Google
Picasa gibi ticari ürünler de bulunmaktadlr.
Bu yah�mada yüz etiketlendirme problemini
yözmek amaclyla; farkh pozlarda, 1�lkta ve
ifadelerde büyük yqitIilik bulunan ki�isel
fotograf albümleri kullaruldl. Sürekli aym
kIyafetIerin kabul edildigi sistemlerin aksine,
farkh zamanlarda ve yerlerde yekilmi� yüzleri
etiketlendirmek
Kullarucldan
hedeflendi.
istenilen birkay girdiyle yah�an sistem, herhangi
bir modele ihtiyay duymamaktadlr.
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Sekil J .Sisteme genel bakl!): (sol) Otomatik olarka bulunan yüzler öncelikle "bilinmeyen" olarak etiketleniyor,
(orta)Önerilen ve otomatik etiketlenen yüzler kullamcllarm kolayllkla düzeltme yapabilecegi !jekilde listeleniyor,
(sag) Kullamcllar isimler üzerinde sorgu yaparak ilgili fotograjlan görüntüleyebiliyor
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2. Yüzlerin Bulunmasl ve Temsili

3. Etiketleme

Ki�isel fotograf albümlerindeki yüzler poz ve
boyut
farkhhk
a<;:lsmdan
büyük
göstermektedir. Yüzleri bulabilmek i<;:in
OpenCV kütüphanesinin Viola-Jones'un
Haar-Tabanh Yüz Bulma Algoritmasl [12]
kullamlml�tlr. Bu method ön ve profil pozlar
i<;:in adapte edilmi�tir. Sonra, bulunan yüzler
standartla�tlrarak degi�mez bir boyuta
almmaktadlr.
Bulunan yüzler, yüze ait özelliklerden
<;:lkanlml� betimleyicilerle sunulmaktadlr
[11]. Öncelikle, yüze ait 9 nokta ve bunlann
betirnleyicileri <;:lkanhr: 4 nokta göz i<;:in, her
göz i<;:in 2 adet kenarlarmda olmak üzere, 3
nokta burun kenarlan ve burun orta noktasl
i<;:in, 2 nokta da aglZln kenarlan i<;:in (Bkz.
�eldl 2). Bu dokuz noktaya ek olarak, bu
noktalann orta noktalan da 4 ayn nokta
olarak kullamlmakta ve toplamda 13 nokta ile
bir yüz ifade edilmektedir.

Elle yaptlan <;:abaYl mümkün oldugunca
azaltmak i<;:in, öncelikle az saYlda dogru
etiket kullamcldan toplanmaktadlr.
Veri grubuna i�lenmi� tüm yüzler i<;:in, tamm
Ö klid
degerlerinin
uzakhklanna
göre
benzerlik oranlan slralanmaktadlr. Sonra,
bilinmeyen yüzleri etiketlendirmek i<;:in eIde
edilen benzerlik oranlannm kullamldlgl 3
farkh method sunulmaktadlr.
Kategorizasyon sonucu tek bir deger önermek
yenne, farkh algoritmalann kullamldlgl
bagmtlh
karar
mekanizmasl
bir
sunulmaktadlr. Sistem hesaplamalanna göre,
(i) yüksek benzerlikteki bölgeleri otomatik
olarak etiketlendirir, (ii) kullamclya bir aday
etiket listesi sunar ya da, (iii) bölgeyi
bilinmeyen olarak etiketlendirir.
Takip eden bölümde, kategorilere aymna i<;:in
sunulan ü<;: method ve son karan vermek i<;:in
esneklik saglayan kendi yakla�lmlmlz
anlatIlmaktadlr.
3. 1. En Dü�ük Ortalama Mesafe

ikinci metotta, aym etiketlenmi� yüzler
gruplanmakta ve
bilinmeyen
yüzlerle
etiketlenmi� her bir yüz i<;:in benzerlik
degerleri hesaplanmaktadlr. Bilinmeyen bir
yüz i<;:in, aym gruptaki ortalama benzerlik
degerini bulunmaktadlr.
Tüm gruplar
arasmda en dü�ük ortalama uzakhga sahip
olan
etiket
bu
bilinmeyen
yüzle
ili�kilendirilmektedir. (Bkz. �ekil 4)
Sekil2Yüz üzerinde buhtnan noktalar.

Her nokta kendisini merkez alan 7 birim
yan<;:apta
renk
degi�im
degerleriyle
olu�turulan 149 elemanh bir özellik
vektöriyle tammlamr. (Bkz. �ekil 3).
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Sekil4En DÜ/jük Ortalama Mesafe Algoritmasz
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3.2. k-En Yakm Kom�u Metodu

3.4. Güven Karar Mekanizmasl

ilk metotta, billinmeyen yüzleri etiketlemek
19m kNN algoritmasl kullamlmaktadlr
Bilinmeyen yüzle, önceden etiketlenmi�
yüzler
arasmdaki
benzerlik
degerleri
slralanmaktadlr.
ve
hesaplanmakta
Bilinmeyen yüz k tane en yakm kom�u
arasmda baskm olan kom�unun etiketiyle
ili�kilendirilmektedir.
testler
Yaptlan
sonucunda k degerinin 5 oldugu durumda en
yüksek dogruluk eIde edilmi�tir.

Ü9 farkh algoritmanm uygulanmaslyla eide
edilen sonu91ara göre etiket karan esnek bir
�ekilde ahnmaktadlr. Tüm algoritmalar aym
etiket sonucunu dönerse resim otomatik
olarak etiketlenmektedir. Algoritmalardan
ikisi aym sonucu dönerse, benzerlik oramna
göre öneri listesi doldurulmaktadlr. Bunun
dl�mda kalan durumlarda ise kullamcmm el
ile etiket eklemesi beklenmektedir.
4. KullamCl Geri Bildirimi

3.3. Degi�tirilmi� Borda Slralama

Ü9üncü olarak, bilgi i�leme alamnda slkhkla
kullamlan borda slralama algoritmasmm
benzeri özellikte geli�tirdigimiz bir metodu
sunulmaktadlr.
Bu yöntemde, önceden etiketlenmi� yüzler
gruplandmlmaktadlr. Her bir grupta bulunan
etiketli yüzler i9in, bilinmeyen yüzlerin
benzerlik degerleri hesaplanmakta ve azalan
bir �ekilde slralanmaktadlr. Bilinmeyen her
yüz i9in, önceden etiketlenmi� yüzlere bagh
bir Slra numaraSl eIde edilmektedir.
Elimizdeki bu bilinmeyen yüz i9in, etiketli
grubun her bir elemamndaki Slra numarasmm
ortalama degerini almmakta ve en iyi
slralamaYl saglayan etiket, bu bilinmeyen
yüzle ili�kilendirilmektedir.
�eldl 5'te gösterilen örnek eie ahmrsa; her iki
kategori i9in, bilinmeyen yüzlerle olan
benzerlikler hesaplanmakta ve artan bir
�ekilde slralanmaktadlr. Birinci kategori i9in
ye�il gergeveyle gösterilmi� yüzün maSl 3 ve
1 olarak eide edilmi�tir. ikinci kategori i9in
aym yüz bölgesinin SlraSI 4 ve 2 olarak eide
edilmi�tir. Ortalama Slra degeri birinci
kategori 19m daha dü�ük bir deger
oldugundan, bu bilinmeyen yüzle birinci
kategorideki etiket ili�kilendirilmi�tir.
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Sekil 5Degi:;tirilmi:; Borda Szralama Algoritmasz

Fotograflar sisteme ilk yüklendiginde sistem
tarafmdan bulunan yüzler "bilinmeyen" yüz
olarak etiketlenmektedir.
Kullamcl bir ka9 yüz etiketledigi zaman,
sistem kullamclya tamdlgl yüzleri ya da
önerilerini vermektedir. Kullamcl etiketli
yüzleri "kabul" ya da "ret" ederek sisteme
geri bildirim verir. Bu a�amadan sonra sistem
yeni geri bildirimlere göre yeniden etiketleme
i�lerini yapmaktadlr. Kullamcl tarafmdan
kabul edilen etiket saY1SI arttlk9a, egitim
grubu artacagmdan, sistem daha güvenilir
olmaktadlr. (Bkz. �ekil 6).
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Sekil6b. (b) kullanlCldan geri bildirim almdlktan

sonraki sistem (a) durumunda 4 yanll� sonu�
varken , kullamcl geri bildirimli senaryoda 1 yanll�
sonu� görülmektedir.

5. Ba�arIm

Test süresince ki�isel fotograflanrnlzm
bulundugu 5 ki�inin toplarn 138 farkh pozunu
ic;eren rastgele olu�turulrnu� veri kürnesini
kullandlk. Yüz bölgelerinin tespitindeki
ba�anrn Tablo Ide belirtilmi�tir.
Tablo 1 Yüz bölgelerinin tespitinde karar tablosu

Tahrnin/Veri
Dogru
Yanh�

Dogru
137
1

Yanh�
2
-

Ba�lang19 olarak be� ki�i ic;in be�er pozun
etiketlenrnesini
Otornatik
sagladlk.
etiketlerne rnekanizrnasl kalan 113 pozun 33
tanesini dogru etiketlerken 6 tanesini hatah
etiketledi.
Geribildirirn rnekanizrnasmm
yardllmyla hatah 6 etiketi kaldmp, 3 er yeni
fotograf etiketledigirnizde geri kalan 62
pozun 51 tanesi dogru 5 tanesi hatah
etiketlendi. Kalan 6 poz ic;in öneri listesinde
en üst slrada dogru önerinin yaplldlgl 5 pozun
be�i etiketlendiginde kalan 1 poz otornatik ve
dogru olarak etiketlendi.

4. Etiketleme i�lemindeki performansl
arttlrrnak ic;in interaktif bir sistern önerildi.
Gelecekte,
sosyal
aglarda
payla�Ilan
fotograflar ic;in önerilen sisterni genellerneyi
planhyoruz. Aynca sisteme aym zaman ve
rnekanda c;ekilen fotograflardaki ki�ilerin
giyimlerini veya c;evresindeki nesneleri karar
rnekanizrnasma
katabilen
bir
sistern
geli�tirrneyi planhyoruz. Bir ba�ka aC;ldan
yerel benzerlik degerlenin de hesaplamaya
katilarak görüntüdeki kirlililderin sonuc;lara
etkisinin azaltmaYl planhyoruz.
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