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ÖZETÇE

Bu bildiride, resim analizi ve bilgisayarla görü uygula-
malarında kullanılmak üzere entropi fonksiyonuna dayanan
uyarlanır karar tümleştirme yapısı geliştirilmiştir. Bu yapıda
bileşik algoritma, herbiri güven derecesini temsil eden sıfır
merkezli bir gerçek sayı olarak kendi kararını oluşturan birçok
alt algoritmadan meydana gelir. Karar değerleri, çevrimiçi
olarak alt algoritmaları tanımlayan dışbükey kümelerin üzer-
ine entropik izdüşümler yapmaya dayalı bir aktif tümleştirme
yöntemi ile güncellenen ağırlıklar kullanılarak doğrusal olarak
birleştirilir. Bu yapıda genelde bir insan olan bir uzman
da bulunur ve karar tümleştirme algoritmasına geribesleme
sağlar. Önerilen karar tümleştirme algoritmasının performansı
geliştirdiğimiz video tabanlı bir orman yangını bulma sistemi
kullanılarak test edilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, an entropy functional based online adaptive de-
cision fusion framework is developed for image analysis and
computer vision applications. In this framework, it is assumed
that the compound algorithm consists of several sub-algorithms,
each of which yields its own decision as a real number centered
around zero, representing the confidence level of that particu-
lar sub-algorithm. Decision values are linearly combined with
weights which are updated online according to an active fusion
method based on performing entropic projections onto convex
sets describing sub-algorithms. It is assumed that there is an or-
acle, who is usually a human operator, providing feedback to the
decision fusion method. A video based wildfire detection sys-
tem was developed to evaluate the performance of the decision
fusion algorithm.

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 111E057 projesi kapsamında
desteklenmektedir.
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1. GİRİŞ
Dikey izdüşümlere dayalı uyarlanır öğrenme yöntemleri
bazı bilgisayarlı görü ve örüntü tanıma problemlerinde
kullanılmıştır [1, 2]. Bu yöntemler farklı sınıflandırıcıların bir
arada kullanıldığı çoklu sınıflandırma sistemleri ile de benzerlik
gösterir. Çoklu sınflandırma sistemleri büyük sınıf kümeleri ve
gürültülü veri olduğu durumlarda örüntü tanıma yöntemlerine
büyük kolaylık sağlar çünkü bu sistemler rastgele özniteliklerin
ve sınıflandırma tekniklerinin aynı zamanda kullanılmasına
imkan verir [3]. Bu bildiride, literatürdeki yöntemler [1, 2]
gibi alt algoritmaların sistemdeki ağırlıklarını bulmak için
dikey izdüşümler kullanmak yerine dışbükey kümeler üzerine
genelleştirilmiş izdüşümler yapmaya dayalı entropik izdüşüm
(e-izdüşüm) adında bir yöntemin kullanımını öneriyoruz.

Önerilen entropi fonksiyonuna dayalı uyarlanır karar
tümleştirme yapısı (Entropy Functional Based Adaptive Deci-
sion Fusion, EADF) yapısı bilgisayarlı görüye dayalı orman
yangını bulma problemini çözmek için kullanıldı. Bu yöntemi
kullanan sistem şu anda Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 60
kadar orman gözetleme kulesinde kullanılmaktadır. Önerilen
otomatik orman yangını bulma sistemi beş adet alt algorit-
madan oluşur. Her algoritma diğerlerinden ayrı olarak kam-
eranın görüş alanı içinde duman olup olmadığına karar verir. Bu
algoritmaların kararları uyarlanır karar tümleştirme metodu ile
birleştirilir. Alt algoritmaların başlangıçtaki ağırlıkları gerçek
orman yangınları ve test videoları kullanılarak belirlenmiştir.
Bu ağırlıklar tümleştirme ağırlıkları tarafından tanımlanan
hiperdüzlemler üzerine entropik izdüşümler yapılarak güncel-
lenir. Bu yapıda bileşik algoritmanın kararlarını gözlemleyen
bir uzman olduğu varsayılır. Orman yangını bulma sisteminde
bu uzman gözetleme kulesindeki görevlidir.

2. KARAR TÜMLEŞTİRME YAPISI
Bileşik algoritmanın M -tane alt algoritmadan: D1, ..., DM

oluştuğunu varsayalım. Örnek bir girdi x için n zaman
adımında, her alt algoritma sıfır merkezli bir karar değeri



Di(x, n) ∈ R oluşturur. Eğer Di(x, n) > 0, ise i-inci
alt-algoritma tarafından olayın olduğuna (mesela duman bu-
lunduğuna) karar verilmiştir. Diğer durumda ise algoritma olayı
bulmamıştır.

D(x, n) = [D1(x, n), ..., DM (x, n)]T ’i alt algoritmaların
x girdisi için n zaman adımındaki karar değerlerinin vektörü,
ve w(x, n) = [w1(x, n), ..., wM (x, n)]T ’i de şu andaki ağırlık
vektörü olarak varsayalım. Basitlik açısından bildirinin kalan
kısmında w(x, n)’deki x’i kullanmayacağız.

Uzman tarafından bilinen gerçek sınıflandırma sonucu
y(x, n)’in tahminini aşağıdaki gibi tanımlıyoruz:

ŷ(x, n) = DT(x, n)w(n) =
∑
i

wi(n)Di(x, n) (1)

Burada sistem tarafından yapılan hatayı da e(x, n) = y(x, n)−
ŷ(x, n) olarak tanımlayabiliriz. Önerilen yöntemin ilişkili diğer
yöntemlerden [4, 5] farkı, hata terimine bağlı olarak belirlenen
kontrollü geribesleme mekanizmasıdır.

2.1. Dikey İzdüşümlere Dayalı Algoritma

Bu bölümde, öncelikle dikey izdüşümlere bağlı ağırlık
güncelleme yöntemini gözden geçireceğiz [1]. İdeal olarak,
alt algoritmaların ağırlıklı karar değerlerinin uzmanın kararı
y(x, n)’e eşit olması gerekir:

y(x, n) = DT (x, n)w (2)

bu denklem M boyutlu uzayda (RM ) bir hiperdüzlemi
ifade eder. Hiperdüzlemler RM ’de kapalı ve dışbükeydir. n

zamanında, DT (x, n)w(n), y(x, n)’e eşit olmayabilir. Bu
yöntemde yeni ağırlık kümesi şu andaki ağırlık vektörünün
(w(n)) Denklem 2’de ifade edilen hiperdüzlem üzerindeki
izdüşümü alınarak bulunur. Ağırlıkların hiperdüzlem üzerindeki
izdüşümü, düzlem üzerinde ağırlıklara en yakın olan noktadır.

Yeni ağırlık vektörünü w(n+1) = w∗ olarak tanımlarsak,
bu vektör aşağıdaki döngü ile bulunabilir:

w(n+ 1) = w(n) +
e(x, n)

∥D(x, n)∥22
D(x, n) (3)

Böylece izdüşüm, Denklem 3’e göre bulunmuş olur. Denklem 3
ayrıca güncelleme parametresi µ = 1 olan düzgelenmiş en
küçük ortalama kareler (normalized least mean square, NLMS)
algoritmasına eşdeğerdir.

2.2. Entropik İzdüşüm (E-İzdüşüm) Tabanlı Algoritma

Sıkıştırmalı algılama (compressive sensing) uygulamalarında
kullanılan l0 and l1 düzgelerine bağlı maliyet fonksiyon-
ları heryerde türevlenebilir değildir. Entropi fonksiyonu l1
düzgesini (

∑
i |wi(n)| ve wi(n) > 0) yaklaşık olarak tah-

min etmek için kullanılabilir [6]. Bu nedenle, entropi fonksiy-
onu [7, 8]’de tanımlanan ters problemlere ve diğer l1 düzgesi
enküçültme problemlerini çözmek için kullanılabilir. Bregman
tarafından 60’larda geliştirilen dışbükey eniyileme (convex op-
timization) algoritmaları birçok sinyal geri çatılma (recon-
struction) ve ters probleminin çözümünde kullanılmıştır [9,
2]. Bregman’ın yöntemi dışbükey, sürekli ve türevlenebilir
maliyet fonksiyonları (g(.)) içeren problemler için global olarak
yakınsayan döngülü algoritmalar sağlayabilir:

min
w∈C

g(w) (4)

öyle ki
DT (x, n)w(n) = y ∀ n (5)

EADF yapısında, maliyet fonksiyonu g(w) =∑M
i wi(n)log(wi(n)) olarak tanımlanır ve Denklem 5’deki

her ifade kapalı ve dışbükey olan bir hiperdüzlemi
(H(x, n) ∈ RM ) ifade eder. Bregman’ın yönteminde,
döngülü algoritma rastgele bir başlangıç tahmini ile başlar
ve daha sonraki d-izdüşümler H(x, n), n = 1, 2, ..., N

hiperdüzlemlerine her döngü adımında dairesel olarak
uygulanır.

Kapalı ve dışbükey bir kümeye Bregman’ın d-
izdüşümünü uygulamak, metrik izdüşüm eşleme (metric
projection mapping) uygulamanın genelleştirilmiş halidir [6].
w(n)’in n’inci örneğin ağırlık vektörü olduğunu varsayalım.
Bu vektörün kapalı ve dışbükey olan C kümesi üzerine
d-izdüşümü, w∗, maliyet fonksiyonu g(w)’e bağlı olarak
aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

w∗ = arg min
w∈C

L(w,w(n)) (6)

burada

L(w,w(n)) = g(w)−g(w(n))−⟨▽g(w),w−w(n)⟩ (7)

ve ⟨., .⟩ iç çarpımı ifade eder.
Uyarlanır öğrenme probleminde, H(x, n) hiperdüzlemi bu-

lunur: DT (x, n).w(n + 1) = y(x, n) ∀x. Her hiperdüzlem
H(x, n) için d-izdüşüm (6) aşağıdaki ifadeye eşdeğerdir:

▽g(w(n+ 1)) = ▽g(w(n)) + λD(x,n) (8)

DT (x, n).w(n+ 1) = y(x, n) (9)

burada λ Lagrange çarpanıdır.
Maliyet fonksiyonu olarak entropi fonksiyonu kul-

lanıldığında g(w) =
∑

i wi(n) log(wi(n)), H(x, n)

hiperdüzlemi üzerindeki e-izdüşüm aşağıdaki güncelleme
denklemine karşılık gelir:

wi(n+ 1) = wi(n)e
λDi(x,n), i = 1, 2, ...,M (10)

burada Lagrange çarpanı λ, Denklem 10’u aşağıda verilen
hiperdüzlem denkleminde kullanarak elde edilir:

DT (x, n)w(n+ 1) = y(x, n) (11)

çünkü e-izdüşüm w(n + 1) Denklem 9’daki hiperdüzlemin
üzerinde olmalıdır. Üç tane hiperdüzlem olması durumunda
izdüşüm algoritmasının bir döngüsü Şekil 1’de verilmiştir.
İzdüşümler dairesel bir şekilde tekrar edilirse ağırlıklar
hiperdüzlemlerin kesişimine doğru (wc) yakınsar.

Bizim uygulamamızda, ilk önce Denklem 10’deki
eλ̂Di(x,n)’ın ikinci dereceden Taylor serileri yaklaşımını
kullanıp aşağıdaki eşitliği elde ederiz:

wi(n + 1) ≈ wi(n)(1 + λ̂Di(x, n) +
λ̂2D2

i (x, n)

2
), i = 1, 2, ...,M

(12)

İki tarafı da Di(x, n) ile çarpıp, i üzerinden toplayıp Den-
klem 11’i kullandığımızda aşağıdaki denklemi elde ederiz:

y(x, n) ≈
M∑
i=1

Di(x, n)wi(n) + λ̂

M∑
i=1

D2
i (x, n)wi(n)

+λ̂2
M∑
i=1

D3
i (x, n)wi(n)

2
) (13)



Şekil 1: Entropic izdüşüm yönteminin geometrik yorumu:
Şekildeki çizgiler RM ’deki hiperdüzlemleri ifade eder.
Anlaşıldığı gibi e-izdüşümler dikey değildir.

λ’nın başlangıç değerini Denklem 13’i kullanarak analitik
olarak bulabiliriz. Denklem 13’in iki çözümünü Denklem 10’in
içine yazıp Denklem 11’deki hiperdüzleme en yakın ağırlık
vektörü w(n + 1)’i seçeriz. En yakın ağırlık çözümü bul-
mak için hata fonksiyonu e(x, n) kullanılır. Bu tahminin orman
yangını bulma uygulamasında yakınsama sağladığını deneysel
olarak gözlemlenmiştir. Daha doğru bir Lagrange çarpanı λ elde
etmek için ilk tahmin olan λ̂’ı kullanarak deneysel bir arama
yöntemi geliştirdik. Arama penceresinin alt ve üst sınırlarını,
eğer e(x, n) < 0 ise λmin = λ̂ − 2|λ̂|, λmax = λ̂, ve eğer
e(x, n) > 0 ise λmin = λ̂, λmax = λ̂ + 2|λ̂| olarak belirliy-
oruz. Bu sınırlar arasında düzgün olarak dağılmış R tane değere
bakarak en küçük hatayı oluşturan λ̂ değeri buluyoruz.

3. ORMAN YANGINI BULMA
UYGULAMASI

EADF yönteminin pratik bir uygulamadaki performansını test
etmek için bilgisayarlı görüye dayalı bir orman yangını bulma
sistemini kullandık. Orman yangını bulma konusunda lit-
eratürde birçok çalışma vardır. Bazı yayınlar kızılötesi veya
görünür menzil kameraları kullanarak orman yangını yüzünden
çıkan ateşi bulmaya çalışırken bazıları da dumanı bulmaya
çalışır [10, 11, 12]. Özellikle uzak menzilli orman yangınlarında
duman ateşten daha önce görünür ve erken uyarı verilebilmesi
için dumanın bulunması gerekir.

Önerilen yangın bulma algoritması beş tane alt-
algoritmadan oluşmaktadır: (i) videoda yavaş hareket eden
bölgelerin bulunması, (ii) duman renkli bölgelerin bulunması,
(iii) dalgacık transformu kullanarak düzlük bulma, (iv) gölge
bölgelerinin bulunması, (v) ortak değişinti matrisi tabanlı
sınıflandırma. Bu algoritmaların karar fonksiyonları D1(x, n),
D2(x, n), D3(x, n), D4(x, n) ve D5(x, n) olarak ifade edilir.
Bu karar fonksiyonları her örnek x için ikili (binary) bir değer
üretmek yerine [-1 1] arasında değişen gerçek bir sayı üretir.

İlk dört alt algoritma [13]’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Yeni tanımladığımız beşinci algoritma da [14]’da an-
latılmaktadır. Beşinci algoritmada [14]’den farklı olarak
öznitelikleri çıkarmak için video yerine birbirine bağlı olmayan
imgeler kullanılmıştır.

Beş algoritmanın karar sonuçları, doğrusal olarak
birleştirilerek verilen pikselin duman bölgesine ait olup
olmadığı belirlenir. Duman olarak belirlenen piksellere mor-

folojik operasyonlar uygulanarak bağlantılı duman bölgeleri
bulunur. Bu bölgedeki piksellerin sayısı yeterliyse bölge
duman bölgesi olarak işaretlenir. Eğer öğrenme sırasında yanlış
alarm verilirse uzman bu bölgeye duman değil kararı vererek
(y = −1) öğrenmeye müdahale eder.

4. DENEYLER
Önerilen entropi fonksiyonuna dayalı aktif öğrenme algorit-
masını kullanan orman yangını bulma yöntemi Antalya, İzmir,
Muğla illerindeki gözetleme kulelerinde kaydedilen video
görüntüleri ile test edildi.

Tablo 1: Dört farklı yöntem duman içeren video görüntülerinde
duman bulma oranları açısından karşılaştırılmıştır.

Bulma Oranı
Video Kare Sayısı FIXED ULP NLMS EADF
V1 768 87.63% 87.63% 87.63% 87.63%
V2 300 89.67% 89.67% 83.00% 81.33%
V3 550 70.36% 70.36% 68.18% 67.09%
V4 1000 94.90% 94.90% 90.80% 90.50%
V5 1000 96.30% 95.50% 91.10% 91.90%
V6 439 80.87% 80.87% 80.41% 80.41%

Tablo 2: Dört farklı yöntem duman içeren video görüntülerinde
ilk verilen alarmın kare numarası ve zamanı açısından
karşılaştırılmıştır.

İlk Alarm Karesi / Zamanı (s)
Video FIXED ULP NLMS EADF
V1 64/12.80 64/12.80 64/12.80 64/12.80
V2 42/8.40 42/8.40 67/13.40 68/13.60
V3 26/5.20 26/5.20 37/7.40 44/8.80
V4 25/5.00 25/5.00 58/11.60 59/11.80
V5 32/6.40 35/7.00 53/10.60 54/10.80
V6 21/4.20 21/4.20 21/4.20 21/4.20

Geliştirilen EADF yöntemi, Singer and Feder [15]
tarafından önerilen evrensel doğrusal öngörücü (universal lin-
ear predictor, ULP) yöntemi ile de karşılaştırılmıştır. ULP
uyarlanır süzgeçleme metodu bir aktif öğrenme yapısı içinde or-
man yangını bulmak üzere özelleştirilmiştir [13]. Deneylerde,
FIXED, ULP, NLMS, EADF olarak adlandırılan dört farklı
algoritma karşılaştırılmıştır. FIXED uyarlanır olmayan sabit
ağırlıkları kullanarak elde edilen yöntemdir. Tablo 1’de,
yangın dumanı içeren altı video için duman bulma oranları
verilmiştir. Duman bulma oranı doğru olarak sınıflandırılan du-
man içeren karelerin sayısının duman içeren bütün karelerin
sayısına oranı olarak tanımlanır. V 2, V 4 ve V 5 videoları
gerçek yangın görüntüleri içerirken, diğer videolar test amaçlı
başlatılan yangınlardan veya duman makinalarından elde edilen
görüntülerini içerir. FIXED ve ULP metodları genellikle daha
yüksek bulma oranına sahip olsa da uyarlanır algoritmalar ile
aralarında çok fark yoktur. Bizim amacımız yanlış alarmları
olabildiğince azaltıp, doğru bulma oranını da yüksek tutmaktır.
Tablo 2 ise verilen ilk alarmın hangi numaralı karede ve kaçıncı
saniyede verildiğini gösterir. Bütün algoritmalar benzer zaman-
larda alarm verebilmektedir ve 13 saniyeden az bir sürede
alarm verilmektedir. Tablo 1’deki testlerden örnek görüntüler
Şekil 2(a)’da verilmiştir.

Genelde yanlış alarmlara neden olan, bulutlar, hareketli
bulutların gölgeleri, sis gibi unsurlar içeren videolar ile
yapılan testler sonucu Tablo 3 oluşturulmuştur. Algoritmalar
yanlış alarm oranları açısından karşılaştırılmıştır. Yanlış alarm



oranı, yanlış olarak sınıflandırılan karelerin sayısının video-
daki bütün karelerin sayısına bölünmesiyle bulunur. Tablo-
dan görüldüğü gibi bütün videolarda EADF yöntemi en az
hata oranına sahiptir. Uyarlanır tümleştirme kullanan algorit-
malar (NLMS, EADF, ULP) uyarlanır olmayan yöntemlerle
(FIXED) karşılaştırıldığında yanlış alarm oranını büyük oranda
azalttıkları görülür. Şekil 2(b)’de sabit ağırlıklarla çalışan
FIXED yöntemi kullanıldığında ortaya çıkan yanlış alarmlar-
dan örnekler verilmiştir.

(a) Duman içeren videolarda doğru alarm örnekleri.

(b) Duman içermeyen videolarda yanlış alarm örnekleri.

Şekil 2: Test videolarından örnek kareler.

Tablo 3: Dört farklı algoritma duman içermeyen videolarda
yanlış alarm oranları açısında karşılaştırılmıştır.

Yanlış Alarm Oranı
Video Frames FIXED ULP NLMS EADF
V7 6300 0.03% 0.03% 0.03% 0.02%
V8 3370 7.00% 2.97% 1.01% 0.92%
V9 7500 3.13% 3.12% 2.77% 2.77%
V10 6294 17.25% 9.64% 2.27% 2.18%
V11 6100 4.33% 4.21% 2.72% 1.80%
V12 433 11.32% 11.32% 0.00% 0.00%
V13 7500 0.99% 0.00% 0.00% 0.00%

5. SONUÇLAR
İmge analizi ve bilgisayarlı görü alanında sürüklenir kavram
(drifting concept) uygulamalarında kullanılmak üzere en-
tropi fonsiyonuna dayalı çevrimiçi uyarlanır karar tümleştirme
yapısı geliştirilmiştir. Bu yapıda belirli bir uygulama için
geliştirilen ana algoritmanın, herbiri sıfır merkezli bir gerçek
sayı olarak kendi kararını veren çeşitli alt algoritmalardan
oluştuğu varsayılmakdatır. Genelde [-1 1] arasında değerler

alan bu sayı algoritmanın güven değerini belirler. Bu karar
değerleri e-izdüşüm yöntemiyle güncellenen ağırlıklar kul-
lanılarak doğrusal olarak birleştirilip genel karara varılır.
Bu temel yapı gözetleme kulelerindeki görevliyi geribesleme
mekanizması olarak kullanarak gerçek zamanlı orman yangını
bulma sistemine uygulanmış ve yanlış alarmları büyük ölçüde
azalttığı görülmüştür.
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