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ÖNSÖZ
Uzaktan eğitim gerek ülkemizde gerek ülke dışında ve uluslararası alanda geçerliliğini ispatlamış
önemli bir eğitim sistemidir. Bu sistemdeki mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar bu sebeple
büyük önem taşımaktadır. Uzaktan eğitim yapan kurum ve kuruluşların en büyük problemlerinden biri
sınavların güvenli gerçekleştirilebilmesidir. Bu konuda görüntü işleme teknikleri günümüzde büyük yol kat
etmiş olmasına rağmen, uygulamada çeşitli kısıtların var olması sebebiyle tamamen güvenilir ve tümden
otomatikleştirilmiş bir sistem henüz mevcut değildir. Dolayısıyla uzaktan çevrimiçi yapılacak bir sınavın
güvenliğini artıracak algoritmaların, yeni yöntem ve modellerin geliştirilmesine gereksinim duyulmaktadır.
Bu tez çalışması ile uzaktan yapılan çevrimiçi sınavların güvenliğini artırmak için literatürde
bulunmayan ve sınava giren kişinin göz bebeğinin geometrik konumlarını takip ederek, sınav esnasında
kişinin ekranda ya da yakınında diğer bir yerde konumlandırılmış bir ekrandan kopya çekip çekmediğinin,
geliştirilen yeni bir algoritma ve model sayesinde belirlenmesi sağlanmıştır. Geliştirilen yeni modelin, büyük
bir başarımla kopya çekmeyi önlediği, teorik ve uygulamalı kanıtlanmıştır.
Bu tez çalışmasına değerli görüşleriyle yön veren tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Asaf VAROL
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ÖZET
Dummy

Uzaktan Eğitim Sınavlarında Bakış Algılaması ile Kopya Tespitinin
Modellenmesi
Muhammed Emre ÇOLAK
Doktora Tezi
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü
Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
Ocak 2020, Sayfa: xiii + 86
Uzaktan eğitim her ne kadar öğrencilere kendi ev ortamlarında eğitim görme imkânı verse dahi;
uzaktan yapılan sınavların güvenliğini sağlamak, uzaktan eğitimin süregelen bir problemidir. Uzaktan eğitim
sistemlerinin güvenilebilir yürütülmesi ve maliyetlerinin düşürülmesi için uzaktan eğitim sistemlerinde
otomatik sınav takip ve kontrol modellerinin geliştirilmesi, büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada,
uzaktan eğitim sınavlarında öğrencilerinin bilgisayarlarına bağlı web kameralarını kullanarak, kopya tespit
sistemi modeli oluşturma ve böyle bir modelin başarılı sonuçlar verebilmesi için yeni yöntemlerin,
algoritmaların ve modellerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu tez çalışmasında, kameradan göz tespiti alanında Viola-Jones ve Facial-Landmarks ile yüz
bulmaya dayalı, iki yeni metot ve algoritmaları geliştirilmiş ve sistem optimize edilmiştir. Web kameraların
kısıtları ve bakış bulma konusundaki sorunları ortaya konulmuş, çözüm için kullanılabilecek yöntemler
belirlenmiştir.
Göz bebeği konumlarının belirlenmesi amacıyla, göz için özel olarak oluşturulan şablon eşleştirmeye
dayalı ve literatürde benzerine rastlanılmayan yeni yöntemler geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında üç ayrı
veri tabanında testler yapılmış ve sonuçları irdelenmiştir. Geliştirilen yeni algoritma ve model, teorik ve
uygulamalı birbirleri ile kıyaslanmış ve yeni modelin başarım oranının yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Yüz belirleme, Göz belirleme, Bakış belirleme, Şablon eşleme
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ABSTRACT
dummy

Modelling of Cheating Detection in Distance Education Exams with Gaze
Detection Algorithms
Muhammed Emre ÇOLAK
Ph.D. Thesis
FIRAT UNIVERSITY

Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Software Engineering
January 2020, Pages: xiii + 86
Even though distance education gives students the opportunity to study in their own home
environment; ensuring the security of distance exams is an ongoing problem of distance education. The
development of automatic exam tracking and control models in distance education systems is of utmost
importance for the reliable execution of distance education systems and reducing costs. In this study, it is
aimed to create a cheat detection system model and to develop new methods, algorithms and models in order
to provide successful results by using webcams connected to students' computers in distance education
exams.
In this thesis, two new methods and algorithms based on Viola-Jones and Facial-Landmarks in the
field of eye detection from camera were developed and the system was optimized. The limitations of web
cameras and their problems in finding views have been revealed and methods that can be used for solution
have been determined.
In order to determine the pupil positions, new methods based on template matching created
specifically for the eye and unprecedented in the literature have been developed. Within the scope of the
study, tests were made in three different databases and the results were examined. The new algorithm and
model developed were compared with each other theoretically and practically and it was determined that the
performance rate of the new model was high.

Keywords: Distance Education, Face Detection, Eye Detection, Gaze Detection, Template Matching
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1.

GİRİŞ
Günümüzde uzaktan eğitim, eğitim sisteminde kendine önemli yer edinmiştir. Gerek yüksek

eğitim kurumları ve gerekse çeşitli sertifika veren kurum ve/veya kuruluşlar uzaktan eğitim
yöntemiyle eğitim vermektedir. Bu yöntemle eğitim vermekte olan üniversitelerimizden Manisa
Celal BAYAR Üniversitesi uzaktan eğitimi şöyle tanımlamaktadır:
“Uzaktan Eğitim; zamandan ve mekândan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve
öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri
vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının
istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve
öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir” [1].
Uzaktan eğitim; televizyon ve/veya internet [2], akıllı telefon uygulamaları [3] ve hatta
sosyal medya üzerinden [4] yapılabilmektedir. Bu anlamda her üniversite uzaktan eğitimi daha
güncel, daha etkili kılmak için çalışmalar yapmaktadır [5]. Uzaktan eğitimde testlerin başarılı
olarak gerçekleştirilmesi amacıyla da yeni yaklaşımlar denenmeye devam edilmektedir [6].
Büyük önem verilen uzaktan eğitim gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde sıklıkla
kullanılan ve kendini geniş kullanıcı kitlelerine kabul ettirmiş bir eğitim sistemidir. Sadece
ülkemizde 80’nin üzerinde üniversite uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim vermektedir [7] .
Uzaktan eğitimde sınavların çevrimiçi biçimde uzaktan yapılması son yıllarda önem
kazanmış bir olgudur. Ancak uzaktan yapılan bu sınavların henüz tamamen güvenilir yapılabildiği
söylenemez. Bu amaçla araştırmacılar bu alanda yeni modeller ve algoritmalar geliştirmek için çaba
göstermektedir.
Gerek ders videolarının ve eğitim materyallerinin çevrimiçi olarak sunulması gerekse video
konferans sistemleri aracılığıyla öğrencilere ilgili konularda eğitim verilmesinin önündeki
problemler başarıyla aşılmış olmasına rağmen; kopya girişimlerini güvenilir tespit edip, önleyecek
sistemlerin geliştirilmesi, günümüzde aktif bir şekilde araştırılan ve çözüm bekleyen bir konudur.
Öğrencilerin kameralı bilgisayarlarla ikamet ettikleri yerlerde sınavlara girmesi ve gözlemcilerin
sınav süresince kamera görüntülerini seyrederek kopya girişimlerini önlemeyi amaçlayan sistemler
geliştirilmiş olmasına rağmen, bu sistemlerin güvenilirlik bağlamında bazı problemleri mevcuttur.
Bu problemlerin başında öğrencileri takip etmesi gereken gözlemcilerin ne derece iyi takip
edebileceği, her bir gözlemciye ödenmesi gereken ücret nedeniyle artan sınav maliyeti ilk etapta
göz önüne alınması gereken noktalardır. Şekil 1.1 Uzaktan gözlemci kullanılarak yapılan çevrimiçi
bir sınav yöntemini göstermektedir.

1.Sınavın Oluşturulup Kayıt Edilir:
İstenilen

Güvenlik

Seviyesinde

2.Öğrenci Sınava Girer:
sınav

Öğrenci sistemi kullanarak kimliğini Webcam

oluşturularak kullanıma açılır

aracılığıyla tespit ettirerek sınava girer

4.Sonuç Raporlama:

3.İnceleme Raporları Oluşturulur:

Sınava ait sonuçlar ve raporlar doğrudan

Öğrenciye ait sınav kayıtları iki Yazılım

uygulama aracılığıyla gönderilir. Sınavın

Güvenlik

yapan birim ve adminler bu raporları

izlenerek öğrencinin kimliği ve sınavının

uygulama

dürüstlüğünden emin olunur

üzerinden

ayrıntılı

olarak

sertifikalı

gözlemci

tarafından

inceleyebilirler.

Şekil 1.1. RPNow uygulamasına ait sınav gözlem sistemi [8]

Bu bağlamda Uzaktan Eğitim sistemleri için otomatik sınav takip ve kontrol sistemlerinin
geliştirilmesi gerek sınavların sağlıklı yürütülebilmesi gerekse azalacak maliyetler açısından talep
edilmektedir.

1.1. Tezin Amacı
Bu çalışmadaki asıl problem, uzaktan eğitim kapsamında uzaktan sınava giren öğrencilerin
dürüstçe, ana eğitimin amacına uygun olarak sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Bu
amaçla sınava girilen bilgisayara ait web kameraları kullanılarak sınava giren öğrencinin tespiti ve
öğrencinin sınav süresince nerelere baktığını tespit edecek bir sistem kurulması amaçlanmaktadır.
Yine bu kapsamda sınav programının bilgisayarda diğer programların çalıştırılmasına engel olacak
yapıda kurgulanması amaçlanmaktadır. Örneğin sınav süresince öğrenci internet sayfalarında
gezinememeli ya da daha önceden hazırlamış olduğu bir dosyayı (Word, pdf, vs.) açıp
inceleyememelidir. Cevabı aranan soru; öğrencinin sınav süresince adil bir şekilde soruları kendi
bilgileriyle cevaplayıp cevaplamadığının tespit edilmesidir.
Bu çalışmada Uzaktan Eğitim sınavlarında öğrencilerin bilgisayarlarına bağlı web camlarını
kullanarak kopya tespit sistemi kurulmasıdır. Bu tezde, bu yolla verilen eğitimin sağlıklı bir şekilde
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test edilebilmesi için söz konusu sistemin iskeletinin modellenmesi ve farklı durumlara
uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

1.2. Literatür
Söz konusu sistemin modellenmesi temelde 3 ana adımdan oluşmaktadır. Bu ana adımlar;


Videodan kişinin yüzünün ve yüz içinde gözlerin tespiti,



Göz konumunu kullanarak kullanıcının nereye baktığı hakkında bilgi çıkarılması,



Elde edilen bilgilerin yapay zekâ yöntemleriyle yorumlanmasıdır.
Yüz bulma algoritmaları genellikle tanıma (recognition) yaklaşımını kullanmaktadırlar. Bu

amaçla yüz içeren ve içermeyen resimlerden oluşan veri kümeleri kullanılarak sınıflandırıcı
oluşturulur. Daha sonra bu sınıflandırıcı aracılığıyla verilen resimde yüz olup olmadığı tespit edilir.
Literatürde tavsiye edilen pek çok yüz tanıma algoritması mevcuttur [9-17]. OpenCV içerisinde
hazır olarak bulunması ve kolay kullanımı göz önüne alınarak haar kaskatların [18] kullanılması
ilk etapta akla gelen ve genel kabul gören bir yöntemdir. Son dönemlerde ortaya çıkmış olan FacialLandmarks [12] kullanılması ise pek çok avantajı beraberinde getirebilmektedir.
Göz tespiti için literatürde pek çok yöntem tavsiye edilmektedir [19-30]. Genel olarak bu
yöntemlerin göz piksel yoğunluğunun tespiti ya da sınıflandırma yöntemleri üzerinden
gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Tablo 1.1 ile bazı göz bulma algoritmalarının
karşılaştırmalarını göstermektedir. Burada karşılaştırma yapabilmek adına gözün gerçek
konumuyla, algoritma tarafından bulunan konumunun birbirine uzaklığının, iki göz arasındaki
uzaklığa bölünmesiyle elde edilen e değeri kullanılmaktadır.

Tablo 1.1. Göz bulma algoritmalarının karşılaştırılması [24]

Metot

e≤0,05

e≤0,10

e≤0,15

e≤0,20

e≤0,25

Asadifard and Sanbazedeh, 2010 [27]

%47,0

%86,0

%89,0

%93,0

%96,0

Kroon et al., 2008 [31]

%65,0

%87,0

-

-

%98,8

Türkan et al., 2007 [23]

(%18,6)

%73,7

(%94,2)

(%98,7)

%99,6

Asteriadis et al., 2006 [20]

(%44,0)

%81,7

(%92,6)

(%96,0)

%97,4

Webcam kullanılarak bakış belirleme yöntemi geliştiren çeşitli çalışmalar literatürde yer
edinmiştir, ancak bu çalışmalar hala gelişime açıktır [32-36]. Bu konudaki genel yaklaşım, göz belli
noktalara baktığında resimlerinin alınıp daha sonra başka noktalara bakarken elde edilen resimlerle
benzerliğinin karşılaştırılarak, baktığı yerin tahmin edilmesine dayanmaktadır. Kameranın ekrana
göre konumu sonuç için büyük önem taşıdığından; bu yöntemlerde önce kullanıcının daha önceden
belirlenmiş minimum dört noktaya bakması sağlanarak, kamera ve ekran konumu hakkında bilgi
3

elde edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Seçilen dört nokta ekran hakkında bilgi verilecek noktalar
olmalıdır. Bu gerekçe ile genellikle ekranın dört köşesine denk gelen noktalar tercih edilmektedir.
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2.

BİLGİSAYAR GÖRMESİ VE TEMELLERİ
Bu bölümde bilgisayar görmesinin ne olduğu, nerelerde kullanılabildiği kısaca anlatılmış ve

bilgisayar görmesinin temellerine yönelik temel teorik bilgiler verilmiştir.
Günümüzde bilgisayar görmesi konusu büyük ilerleme kaydetmiş bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bilgisayar giriş yönteminin klavyeden öte birimlere taşınmasıyla birlikte pek çok
yöntemin de önü açılmıştır. Girdi olarak ses alınmasıyla birlikte sesli komutların işlenmesinin önü
açılmışken, kameranın kullanılmasıyla birlikte kişi tanımlama, hareket belirleme, obje tanıma gibi
uygulamaların önü açılmış ve günümüzde kendine büyük kullanım alanları elde etmiştir.
Görüntü işlemenin uygulamalarına kısaca değinecek olursak;
 Süreç kontrolü uygulamaları; örneğin endüstri robotları,
 Navigasyon; örneğin otomatik araç sürülmesi veya otomatik park etme,
 Gözlem sistemleri; Hırsız alarmı ya da insan sayımı vs.
 İmaj İnceleme; örneğin uydu resimlerinden tarım arazilerinin belirlenmesi vs.
 Medikal imaj analizleri,
 Bilgisayar-İnsan etkileşimi; bir cihaza giriş olarak görüntü kullanılması.
 Otomatik inceleme; üretim uygulamalarında ürün hatalarının otomatik tespiti vs.
 Optik karakter tanıma; otomatik plaka tanıma, yazı tanıma vs.
 Parmak izi tanıma, resimden şahıs belirleme.
Bilgisayarın görmesi için çeşitli sensörler veya kameralar kullanılabilir. Bu amaçla mesafe
sensörleri, x-ray gibi görüntüleme yöntemleri, kameralar kullanılabilir. Elde edilen ham verinin
ihtiyaca göre işlenip işe yarar veri elde edilmesiyle pek çok işlevsel uygulama geliştirilmiştir.
Bilgisayar görmesi (imaj anlama) 2D imajlardan 3D görüntülerin yeniden oluşturulması,
çevrilmesi ya da anlaşılması konularını çalışan disiplindir [37]. Bilgisayar görmesinin nihai amacı,
farklı seviyelerde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanarak insan görmesini aşan görme
yeteneklerinin elde edilmesidir.
Tipik bir bilgisayarlı görme sistemi bir kamera ve bir bilgisayardan oluşur. Bununla birlikte
birden fazla kameradan oluşan ya da çeşitli sensörler ile desteklenen sistemler de mevcuttur
(örneğin

araç

güvenlik

sistemlerinde

mesafe

sensörleri

ve/veya

radar

sistemleri

kullanılabilmektedir [38]). Bilgisayar görmesi çeşitli giriş aygıtlarından (Mesafe sensörü gibi
sensörler, çeşitli görüntüleme cihazlarından elde edilen imajlar) elde edilen verilerin kullanılarak
işe yarar veri elde edilmesi olarak da tanımlanabilir. Normalde insanoğlu iki gözü yardımıyla
çevresinin üç boyutlu görüntüsünü derinlik bilgisi de dâhil olmak özere görebilmekte ve
yorumlayabilmektedir. İnsan için gayet doğal olan görüntü içerisindeki objeleri ayırt etme derinlik
bilgisi gibi şeyler bilgisayar tarafından yapılmaya çalışılınca, büyük güçlükleri beraberinde

getirmektedir. Bunun en basit sebeplerinden biri kamera ve işlemciler arasındaki devasa farktır.
Günümüzde 20 mega piksellik kameralar artık sıradan hale gelmiş olmakla birlikte bu kameralar
ancak durağan bir imaj alabilmektedir. Oysa insan gözü mevcut duruma (ışık vs.) göre kendini
otomatik ayarlamakta ve farklı noktalara odaklanarak pek çok görüntü alıp bu imajları birleştirerek
daha iyi görüntü alabilmektedir [39]. Bu görüntü esasında gerçekte olan görüntü değil beyinin
işlediği görüntü olması, göz yanılsamalarının arkasındaki gerçek sebeptir. Üstelik insan gözünün
çözünürlüğünün 60 derecelik bir alan için yaklaşık 52 mega pikseldir ki bu en iyi kameralardan
daha yüksek bir çözünürlüktür [39].
Bilgisayar görmesi alanında pek çok çalışma yapılmış ve belirli kısıtlarla birlikte obje
tanıma, kenar çıkarma ve bunun gibi eylemler için çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Bilgisayarın
girdi olarak aldığı imajların üzerinde bu algoritmaların kullanılmasıyla işlenmiş veri elde edilmesi,
bilgisayar görmesi olarak adlandırılır. Bilgisayar görmesini sınıflandırmak gerekirse, bu
sınıflandırma yapılan işlere dayalı olarak yapılabilir ki bu işler [40] ;
 İmaj Oluşturma (Image Formation)
 İmaj İşleme (Image Processing)
 Özellikler (Features)
 Bölümleme (Segmantation)
 Hareketten Yapı Çıkarma (Structure from Motion)
 Hareket (Motion)
 Birleştirme (Stitching)
 Hesaplamasal Fotoğraflama (Computational Photography)
 Stereo
 3B Şekil (3D Shape)
 İmaj Temelli Boyama (Image-Based Rendering)
 Tanıma (Recognition)
olarak sınıflandırılabilir.

2.1. İmaj Oluşturma
Üzerinde çalışılacak imajın oluşturulması, muhakkak bilgisayarlı görmedeki ilk adımdır. 4.
Bölümde kameralar ve çalışma prensiplerine yer verilmiştir. Öte yandan basitçe anlatılması
gerekirse Şekil 2.1’de görüldüğü üzere ışık kaynağından çıkan ışınların yüzeyden yansıyarak
kamera lensinden geçip sensörlerin üzerine düşmesiyle dijital veriler elde edilerek imaj oluşturulur.
İmajın oluşturulması ve/veya saklanması konusunda farklı yöntemler mevcuttur. Örneğin imaj raw
halde saklanabilir ya da jpeg, bitmap, tiff, png gibi formatlarda saklanabilir. Benzer şekilde imajı
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oluşturmak için aynalı/aynasız kameralar veyahut farklı görüntüleme yöntemleri (X-Ray, MRI vs.)
kullanılabilir.

Şekil 2.1. Imaj oluşturmanın basitleştirilmiş gösterimi [40]

Sensöre erişen ışık sensörün çeşitli dijital değerler üreterek ışığı tanımlamasını sağlar. En
genel yaklaşım RGB olup bu halde ışığın kırmızı, yeşil ve mavi renk değerleriyle ölçülmesi ve
tanımlanması sağlanır. RGB’nin popülerliğinin temel sebebi insanın görmesine yakın olmasından
kaynaklanmaktadır. RGB için genellikle her biri 8 bit olan 3 değer kullanılır.
2.1.1.

Dijital Kameraların Çalışma Prensibi
Bir dijital kamera lens, ışık algılayıcı bir sensör ile bu sensörden gelen verileri işleyen mikro

kontrollerden meydana gelir. Lens önde küçük bir deliği bulunan kapalı bir çemberdir. Gerçek
dünyadaki objelerden yansıyan ışınlar lensten geçerek lensin arkasında ters bir imaj oluşturur. Bu
imaj sensörlerin üzerine düşer ve sensörler imajı piksel piksel tanımlar. Bu adımların genel
görüntüsü Şekil 2.2’de verilmiştir.
Açıklık
Işığın geçtiği deliğin büyüklüğü anlamını taşır ve f durakları olarak ifade edilir (Şekil 2.3). Düşük
f durakları daha çok pozlama verir, çünkü daha büyük açıklığı ifade ederler, öte yandan büyük f
durakları daha az pozlama sağlar, çünkü daha küçük açıklığı ifade etmektedir. Yani delik
küçüldükçe içeri giren ışık miktarı azalır böylece daha az pozlama değerleri elde edilir. Açıklık
alan derinliği üzerinde büyük öneme sahiptir. Alan derinliği (dept of field); lensin odaklandığı
objenin önünde ve arkasındaki kabul edilebilir keskinlikteki alan olarak tanımlanır [41]. Açıklık
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arttıkça odakta olan alan miktarı da artmaktadır, böylece daha geniş bir alanı kabul edilebilir bir
keskinlikle görmek mümkün olmaktadır.

Şekil 2.2. İmaj algılama boru hattı [41]

Bir resim çekilirken kullanıcı tanımlı üç önemli ayar vardır bunlar; açıklık (aperture), ISO,
deklanşör hızı (shutter speed).
ISO
ISO sensörün hassasiyetini ifade eden bir standarttır. 100 ile başlayıp 20000’lere kadar gidebilen
bu değer yükseldikçe, sensörlerin ışığa olan hassasiyetleri artar, ancak ISO değeri yükseltildikçe
gürültü miktarı da artmaktadır.
Deklanşör Hızı
Deklanşör hızı, sensörlerin üzerine ne kadar süre boyunca ışık düşeceğini ifade eder. Durağan
objeler için ne kadar çok ışık düşerse o kadar ayrıntılı resimler elde etmek mümkündür, ancak çok
fazla ışık düşürülmesi halinde bembeyaz bir resimle karşı karşıya kalınacağı da unutulmamalıdır.
Ortamdaki ışık miktarı ve resmi çekilen objenin hareketliliği göz önüne alınarak deklanşör hızı
ayarlanır.
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Şekil 2.3. f durakları ve her durağa karşılık gelen açıklık miktarı [41]

Pozlama (exposure) kamerayla yakalanan imajın ne kadar aydınlık ya da karanlık
görüneceğini belirler ve kameranın üç ayarıyla belirlenir ki bunlar açıklık, ISO ve deklanşör hızıdır.
Günümüz dijital kameralarında iki tür sensörden biri kullanılır, bunlar; “charge-coupled
device” (CCD) ve “compementary metal oxide on silicon” (CMOS) olarak bilinir.
CCD tipi sensörlerde pozlama süresince fotonlar aktif alanlarda toplanır. Sonra transfer
aşamasında algı güçlendiricilere gönderilene kadar geçici bir alana depolanır. Algı güçlendiriciler
sinyali güçlendirip analog- dijital çeviriciye (ADC) gönderir.
CMOS tipi sensörlerde fotonlar sensöre doğrudan çarparak resim detektörünün kazancını
etkiler, daha sonra yerel olarak güçlendirilerek okunur. CCD sensörler CMOS sensörlerden daha
kaliteli sonuçlar verirler, ancak CMOS güç konusunda daha verimlidir.
Dijital imaj sensörlerinin performansını etkileyen ana faktörler, deklanşör hızı, örnekleme
sahası (sampling pitch), doldurma faktörü (fill factor), çip boyutu, analog kazanç, sensör gürültüsü
ve ADC’nin çözünürlüğüdür.
Örnekleme Sahası
Görüntülemeyi gerçekleştiren çipin üzerindeki yan yana sensör hücreleri arasındaki fiziksel
mesafedir. Düşük örnekleme sahasına sahip sensörler yüksek yoğunluklu örnekleme yeteneğine
sahip olurlar, böylece piksel olarak daha yüksek çözünürlük sağlarlar. Ancak küçük sahalar daha
küçük alanları kaplar, bu yüzden daha az foton yakalayıp ışığa hassasiyetler zayıflar bu da
gürültüye yatkın olmalarını sebep olur.
Doldurma Faktörü
Aktif algı alanının büyüklüğü anlamına gelir. Yüksek doldurma faktörü daha çok ışık
yakalanması ve daha az yansıma sağlayacağından tercih edilir.
Çip Boyutu
Adından da anlaşılacağı üzere yonganın boyutudur. Büyük boyutlardaki yongalar tercih
edilir, çünkü böylece her sensör hücresi daha çok foton hassasiyetine sahip olabilir. Ancak büyük
yongaların maliyeti daha yüksektir.
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Analog Kazanç
ADC çevriminden önce, algılanılan sinyal bir algı güçlendirici ile güçlendirilir. Genellikle
otomatik olarak yapılan ISO ayarıdır. Dijital kameralarda bu ayar manuel olarak da
yapılabilmektedir. Yüksek ISO değerleri düşük ışıkta daha iyi performans sağlamakla beraber
gürültüye sebebiyet vermektedir.
Sensör gürültüsü: Tüm algılama süreci boyunca çeşitli kaynaklardan gürültüler oluşur.
Sonuçta meydana gelecek gürültü sensörün iç elemanlarından kaynaklı gürültünün yanında gelen
ışığa, pozlama zamanına ve sensör kazancına bağlı olarak ortaya çıkacaktır.
ADC Çözünürlüğü
Analog işleme zincirinin son adımı ADC işlemidir. Burada iki nokta önem taşır. Birincisi bu
işlemin çözünürlüğü (kaç bit ile dönüştürüldüğü), ikincisi ise gürültü seviyesidir (bu bitlerden
kaçının pratikte işe yarar olduğudur).

2.2. İmaj İşleme
İmaj elde edildikten sonra sıklıkla ham haliyle kullanılabilir değildir. İmaj istediğimiz
bilgileri elde edebilmek için veya daha uygun bir formatta gözlemleyebilmek için imaj üzerinde
çeşitli işlemler yapılması gerektir ki bu işler genel olarak imaj işleme olarak adlandırılır.
İmaj işleme genel olarak piksel operatörleri, lineer filtreler, komşuluk operatörleri, Fourier
dönüşümleri, geometrik dönüşümler gibi işlemlerden oluşur.
İmaj işleme operatörü bir veya daha fazla giriş imajını alarak bir çıkış imajı oluşturur, bu
durum matematiksel olarak şöyle ifade edilir (Denklem 2.1):
( )=ℎ

( )

( ) = ℎ( ( ), … . ,

( ))

(2.1)

Burada x B boyutlu fonksiyon alanındadır ki bu B boyutu genellikle 2’dir. f ve g
fonksiyonları scalar ya da vektörel değerli resim imajları üzerinde çalışan fonksiyonlardır. İki boyut
için x=(i, j) olmak üzere bu fonksiyonlar (Denklem 2.2);
(2.2)

( , ) = ℎ( ( , )

şeklinde yazılabilir. Sıklıkla uygulanan işlemler imajın piksellerinin belli bir değerle çarpılması
veya belli bir değerin eklenip çıkarılmasından oluşur ki bu durum (Denklem 2.3);
( , )=

(2.3)

( , )+

şeklinde ifade edilebilir.
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2.3. Nokta Operatörleri
Nokta operatörleri her bir piksele tek tek uygulanan işlemlerdir ve işlemin çıkış değeri sadece
ilgili pikselin giriş değerine bağlıdır. Bu işlemlere renk ve kontrast düzeltmeleri ile dönüşümleri
örnek verilebilir [40].
Piksel dönüşümleri, renk dönüşümleri, imaj içinden obje çıkarma (matting), imajın içine obje
ekleme (combosting) gibi işlemler nokta operatörü işlemleridir. Bu işlemlerle imajın daha rahat
işlenebilmesi veya daha net görüntü elde edilmesi mümkün hale gelmektedir. Örneğin fazla parlak
olan bir resmin parlaklık değeri düşürülerek net görülemeyen yerlerin görülmesi mümkün hale
getirilebilir.

2.4. Lineer Filtreler
Lineer filtre operasyonları kısa komşuluklardaki piksellerin ağırlıklı kombinasyonlarını ifade
eden bir komşuluk operatörüdür. Komşuluk operatörü belli bir pikselin çevresindeki pikselleri
kullanarak çıkış değeri üreten operatörlerdir.
En sıklıkla kullanılan komşuluk operatörü lineer filtrelerdir. Lineer filtrelerde çıkış
pikselinin değeri giriş piksel değerlerinin ağırlıklı toplamıyla (Denklem 2.4)
( , )=∑

,

(2.4)

( + , + )ℎ( , )

şeklinde bulunur ve ağırlık çekirdeği ya da maske h(k, l) filtre katsayıları olarak anılır.
Görüleceği üzere bu işlem her piksel için tek tek uygulanır ve her pikselin yeni değeri
çevresindeki piksellerin değerine bağlı olarak bulunur. Ancak bu durum bir sıkıntıyı beraberinde
getirmektedir. Sınırlardaki piksellerin değerleri nasıl bulunacaktır? Bunun için dolgulama
(padding) işlemi yapılır ve bu işlemin nasıl yapılacağı ile ilgili çeşitli seçenekler mevcuttur ki
bunlar Şekil 2.4’ de verilmiş olup ;
 No Border (Sınır yok): Kaynak imajın dışındaki alana ait piksellerin yerine 0 koyulur.
 Border Constant (Sabit sınır) :Kaynak imajın dışındaki piksellere sabit bir renk değeri verilir.
 Border Wrap (Sarmal sınır) : Kenarlardaki pikseller zıt tarafta tekrar edilir.
 Border Replicate (Tekrarlı sınır): Sınırdaki pikseller tekrar eder.
 Border

Reflect

(Yansımalı

sınır):

Sınırın

yakınındaki

pikseller

bir

aynadan

yansıyormuşçasına eklenir.
Lineer filtreleme yöntemleri kenar çıkarma ve ilgi çeken nokta belirleme işlemlerinden önce
ön işlem olarak kullanılır.
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Sınır Yok

Sabit Sınır

Sarmal Sınır

Tekrarlı Sınır

Yansımalı Sınır

Yansımalı Sınır 101 (varsayılan)

Şekil 2.4. Sınır yöntemleri [42]

2.5. Lineer Olmayan Filtreler
Lineer filtreler her ne kadar iyi sonuçlar verseler de büyük gürültülere sahip imajlarda çok
da başarılı sonuçlar veremezler, çünkü lineer filtre tüm piksellerin ortalama değerini aldığında
gürültüyü küçültecek, ama yok etmeyecektir.
Bu durumlarda daha başarılı olan lineer olmayan filtreler geliştirilmiştir. Bunlardan biri
medyan (ortalama değer) filtrelemedir. Bu filtrelemede komşuluktaki tüm piksellerin ortalama
değeri hesaplanır ve bu ortalamanın çok dışında olan piksellerin değeri ortalamaya katılmaz
(Denklem 2.5).
∑

,

( , )| ( +

, + )−

(2.5)

( , )|

Burada g(i, j) çıkış değeri, p ağırlıklı ortalama değeri ki genellikle 2 olarak seçilir.
Bir başka başarılı filtreleme yöntemi bilateral filtrelemedir. Bilateral filtrede, çıkış pikselinin
değeri, komşuluğundaki piksellerin ağırlıklı kombinasyonu ile belirlenir (Denklem 2.6).
( , )=

∑ , ( ,) (, , ,)
∑ , (, , ,)

(2.6)

Ağırlık katsayısı w(i, j, k, l) kernel alanından üretilir. Örnek bir alan filtresi Tablo 2.1’de verilmiştir.
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Tablo 2.1. (0,0) noktası merkez nokta olmak üzere alan filtresi.

2
1
0
1
2

2
0,1
0,3
0,4
0,3
0,1

1
0,3
0,6
0,8
0,6
0,3

0
0,4
0,8
1,0
0,8
0,4

1
0,3
0,6
0,8
0,6
0,3

2
0,1
0,3
0,4
0,3
0,1

2.6. Ön İşleme
Görüntü sistemlerinde imaj piksel verileri, dünyadaki verilere göre model üretiminden önce
ön işlemden geçirilir. Ön işlemden geçirilme gerekçeleri imajın daha kolay işlenebilir hale
getirilmesi ilgi çekici alanların vurgulanması, imajın daha görünür hale getirilmesi gibi
gerekçelerden ötürüdür.
Ön işleme işlemi; gerçek dünya verilerinden model oluşturulmadan önce yapılan piksel
dönüşümleri olarak tanımlanır [42]. İmaj ön işlemlerinin ardındaki fikir, imaj verisinin dünyaya ait
pek çok veriyi içermesinden, ancak bu verilerin ilgilendiğimiz görevle ilişkili olmayışından gelir.
Burada amaç görevimizle ilintili olmayan verilerin ayıklanmasıdır. Örneğin bir obje belirleme
görevi ele alındığında kameranın konumu, aydınlanma, kazanç gibi değerler elde edilen imajın
RGB değerlerinde farklılıklar meydana getirecektir. İmaj ön işlemenin amacı, bu varyasyonların
mümkün olduğunca büyük bir kısmını eleyerek imajın kritik özelliklerinin geride bırakmaktır.

2.7. Piksel Dönüşümleri
Ön işlemenin ilk adımı piksel dönüşümleridir. Bu operasyonlar giriş imajının her pikseli için
tek bir değer döndürürler. Orijinal gri ton imajın 2B piksel dizi verisi P olarak adlandırılırsa ve pij,
I satırlarından i. satır ve J sütunlarından j. sütundaki piksel değerini ifade etmek üzere; piksel
dönüşümleri P ile aynı boyuttaki 2B X dizisini xij elemanları ile geri döndürür.
2.7.1.

Beyazlatma
Beyazlatmanın amacı imajın ortalama yoğunluğu ve kontrastındaki dalgalanmaların

azaltılmasıdır. Bu dalgalanmalar ortam ışığının yoğunluğu, objelerden gelen yansımalar, ya da
kamera kazancından ötürü meydana gelebilir. Bu faktörleri telafi etmek için imaj sonuç piksel
değerleri sıfır ortalama ve birim varyans değerine ulaşacak şekilde dönüştürülür. Bu amaçla orijinal
gri ton P imajının ortalama m ve varyans s2 değerleri hesaplanır (Denklem 2.7, 2.8).
m=

∑

∑

(2.7)
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=

∑

∑

(

)

(2.8)

Bu istatistiki değerler kullanılarak her pikselin değeri ayrı ayrı hesaplanır böylece (Denklem
2.9);
(2.9)

=

formülüyle yeni imajın piksel değerleri bulunur. Renkli imajlar için bu operasyon her renk
kanalı için ayrı ayrı m ve s2 değerlerinin hesaplanıp her kanala ayrı ayrı kendi istatistiki değerlerinin
uygulanması ile gerçekleştirilir.
2.7.2.

Histogram eşitleme
Histogram eşitlemenin amacı, yoğunluk değerlerinin istatistiki verilerinden faydalanılarak

tüm piksellerin önceden tanımlı değerler almalarını sağlamaktır. Bu amaçla non-lineer dönüşümler
uygulanılarak piksel yoğunluğundaki dağılımın düz olmasına çalışılır.
İlk önce orijinal yoğunlukların histogramı h’yi yani K girişten k. girişi hesaplanır (Denklem
2.10).
ℎ =∑

∑

(2.10)

−

δ[∎] operasyonu eğer argüman sıfır ise bir değerini, değil ise sıfır değerini döndürür. Daha
sonra bu histogram değerleri toplanarak toplam piksel sayısı ile normalize edilir ve her yoğunluk
seviyesine eşit veya düşük olan piksellerin kümülatif c değerleri hesaplanır (Denklem 2.11).
=

∑

(2.11)

Son olarak kümülatif histogramı başvuru tablosu olarak kullanılarak, dönüştürülecek
değerler hesaplanır (Denklem 2.12);
(2.12)

=
2.7.3.

Lineer Filtreleme
Lineer filtreleme işleminde yeni piksel değeri xij orijinal P imajının çevresindeki piksellerin

ağırlıklı toplamları ile bulunur. Ağırlıklar filtre kerneli F’de saklanır ki girişleri f(m, n) olup m ϵ {M…M} ve n ϵ {-N…N}’dir.
Bir başka değişle filtreyi uyguladığımızda P imajını F filtresiyle sararız ki bu durum şöyle
tanımlanır (Denklem 2.13):
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=∑

∑

,

(2.13)

,

Herhangi bir modifikasyon yapılmadığı halde bu formülasyon imajın sınırlarında problemle
karşılaşacaktır. Bunun sebebi sınırdaki piksellerin çevresinde gerekli piksellerin bulunmayışıdır.
Bunun için padding (dolgulama) operasyonu uygulanır. Daha fazla bilgi için 2.4. Lineer Filtreler
başlığına bakılabilir.
Sıklıkla kullanılan bazı filtreler düşünüldüğünde Gaussian (bulanıklaştırma) filtresi, ilk türev
ve kenar filtreleri, Gabor filtreleri, Haar-Like filtreler akla gelir. Şimdi bu filtre yapıları üzerinde
durulacaktır.
Gaussian Fitresi:
Bir imajı bulanıklaştırmak için 2B Gaussian ile konvule edilir (Denklem 2.14).
( , )=

(2.14)

−

Sonuç imajındaki her piksel çevresindeki piksellerin ağırlıklı toplamlarından oluşur ve
ağırlıklar Gaussian profiline dayanır, yani yakın olan pikseller son çıkışa göreceli olarak daha fazla
katkıda bulunur. Bu işlem imajı bulanıklaştırır. Ne derecede bulanıklaştıracağı Gaussian filtrenin
 standart sapmasına bağlıdır. Bu metot düşük ışık seviyelerinde alınmış imajlarda gürültüyü
azaltmak için kullanılır.
İlk Değişim ve Kenar Filtreleri
İmaj filtrelemenin bir başka kullanım alanı imajda yoğunluğun büyük oranda değiştiği
yerleri bulmaktır. Satır boyunca imajın ilk türevini aldığımızı düşünelim. Bu operasyonu satırda art
arda bulunan iki piksel değerinin farkını alarak gerçekleştirebiliriz. Öyleyse bu operasyon bir filtre
operatörüyle gerçekleştirilebilir F=[-1 0 1]. Bu filtre imaj yatay düzlemde düz olduğunda sıfır tepki
verecektir. Eğer imajın piksel değerleri artmakta ise negatif, azalmakta ise pozitif değer verecektir.
(Dolama işlemi (convolution), filtreyi çevirmektedir). Böylece imajın kenarlarını seçme şansı
vardır.
Tablo 2.2. Prewitt ve Sobel operatörleri [42]
Dikey
Prewitt Operatörleri
Sobel Operatörleri

1
= 1
1
1
= 2
1

0−1
0−1
0−1
0−1
0−2
0−1

Yatay
1
1 1
= 0
0 0
−1 − 1 − 1
1 2 1
= 0 0−0
−1 − 2 − 1

F=[-1 0 1] filtresi limitli uzaysal genişliğinden ötürü gürültülü bir filtredir. Dolayısıyla kenar
bulmak için daha karmaşık filtreler uygulanmaktadır. Örnek olarak Powel ve Sobel operatörleri
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verilebilir (Tablo 2.2) . Bu filtrelerde Fx yatay düzlemde kenarların tespiti için ve Fy dikey
düzlemde kenarların tespiti için kullanılır. Prewitt filtresi uygulanmış bir imaj örneği Şekil 2.5 ile
sunulmuştur.

Orijinal İmaj

Prewitt (dikey)

Prewitt (yatay)

Şekil 2.5. Prewitt filtresi uygulaması [42]

Laplace Filtreleri
Laplace filtresi ayrık iki boyutlu Laplace operatör (Denklem 2.15) 2’ye bir yaklaşımdır ve:
0
= −1
0

−1
4
−1

0
−1
0

(2.15)

filtresiyle ifade edilir. Bu ayrıklaştırılmış F filtresinin imaja uygulanması sonucunda imajın
değiştiği yerlerde (değişimin yönünden bağımsız olarak) yüksek büyüklükte tepki elde edilir: tepki
değişimin olmadığı alanlarda sıfır iken, bir kenarın bulunduğu yerlerde fark edilir değerlerdedir.
Bu filtre imajdaki alanların belirlenmesinde etkili bir filtredir.
Gaussian Filtrelerin Laplası
Pratikte Laplas operatörü gürültülü sonuçlar verir. Daha iyi bir yaklaşım önce imajın
Gaussian filtre ile yumuşatıldıktan sonra Laplas filtrenin uygulanmasıdır. Konvulasyonun
özellikleri gereği Laplas filtresini Gaussian filtre ile kolvule edip sonuçta elde edilen GaussianLaplace filtresini imaja uygulamakta aynı sonucu verecektir. Bu filtrenin avantajı Gaussian filtrenin
ölçeğine göre farklı ölçeklere göre uydurulabilir.
Gabor Filtreleri
Gabor filtreleri hem ölçek hem de oryantasyonda seçicidir. İki boyutlu Gabor fonksiyonu 2B
Gaussian ile 2B sinusoid’in bir ürünüdür. Parametreleri 2B Gaussian’ın kovaryasyonu ile faz f,
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oryantasyon w ve sinüs dalgasının dalga boyu ’dır. Eğer Gaussian parçası küresel ise filtre şöyle
tanımlanır (Denklem 2.16):
=

(

−

Burada

[ ]

[ ]

+f

küresel Gaussian’ın ölçeğini kontrol eder. Dalga boyunu

(2.16)
ölçeği ile orantılı

yapmak tipik bir yaklaşım olup sabit sayıda döngü görülmesini sağlar.
Gabor filtresi imajın içindeki belirli frekanstaki, oryantasyon bandı ve belli fazdaki
elemanları seçer.
Haar-Like Filtreler
Haar-Like filtreler, averaj filtre değeri sıfır olacak şekilde dengelenmiş bitişik dikdörtgen
alanlardan oluşur ve sabit ışık değişimlerinden etkilenmezler. Ancak Haar benzeri filtreler
benzerlerinden daha gürültülüdür: pozitif ve negatif alanlar arasında keskin kenarlara sahiptirler ve
kenardan bir piksel öteye gitmek, tepkiyi önemli derecede değiştirir. Bu zafiyet göreceli hızlılığı
yüzünden görmezden gelinir.
Haar fonksiyonunu hızlı bir şekilde hesaplamak için, ilk önce integral imaj oluşturulur. Bu
mevcut pozisyonun solundaki ve üstündeki tüm yoğunluk değerlerinin toplamını içeren piksellerle
ifade edilen ara bir gösterimdir. Yani üst-sol köşe o noktadaki orijinal piksel değeri ve aşağı sağ
köşedeki değer ise imajdaki tüm piksel değerlerinin toplamıdır. Diğer noktalardaki değerler bu iki
uç değerin arasında yer alır.
I integral imajı verilmiş olsun, herhangi bir dikdörtgen alanın (alanın büyüklüğünden
bağımsız olarak) yoğunluklarının hesaplanması sadece dört operasyonla gerçekleştirilebilir. Alanın
genişliğinin [i0,i1] sütunları ve [j0,j1] satırları ile ifade edildiğini varsayalım. İç piksel yoğunluğu S
(Denklem 2.17):
=

,

+

şeklinde ifade edilir.

,

−

,

−

(2.17)

,

Haar-Like filtreler dikdörtgen alanlardan oluştuğu için benzer şekilde hesaplanabilirler.
Ardışık iki dikdörtgen alanı filtrelemek için altı operasyon gerekir. Ardışık üç dikdörtgen alanı
filtrelemek için sekiz operasyon gerekir. Filtre boyutları M ve N büyüklüğünde olduğunda, bu
yöntem O(MxN) operasyon gerektiren geleneksel yöntemlerden çok daha etkilidir. Haar-Like
filtreler gerçek zamanlı uygulamalarda bu hızlarından ötürü sıklıkla kullanılırlar (Örneğin yüz
tanıma).
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Yerel Binary Modeller
Yerel binary modeller (LBP-local binary pattern) operatörü her piksel için ayrık bir değer
döndürür; böylece ışık değişimlerinden kısmen etkilenmeden yerel dokuyu karakterize eder. Bu
sebeple LBP operatörlerine dayalı özellikler, yüz tanıma algoritmalarında sıklıkla kullanılırlar.
Temel LBP operatörü merkezdeki pikselin yoğunluğu ile çevresindeki sekiz pikselin
yoğunluğunu karşılaştırır. Merkez değerden yüksek veya düşük olmasına göre komşu piksellere 0
veya 1 değerini atar. Bu binary değerler daha sonra önceden belirlenmiş bir düzende birleştirilerek
tek bir ondalık sayıya çevrilir ki bu sayı imaj yapısının tipini ifade eder.
Daha fazla işlenerek; LBP operatörünün oryantasyondan bağımsız olması sağlanabilir.
Binary ifadeye tekrar tekrar bit kaydırma işlemi uygulanarak yeni değerler elde edilir ve bu
değerlerden en küçüğü seçilir. Bu muhtemel LBP değerleri 36’ya sınırlar. Pratikte bu LBP
değerlerinin sıklıklar göreceli olarak düzgün (uniform) dağılımlı olan değerlerce dolduğu
görülmüştür. Bir başka değişle geçişlerin olmadığı (örneğin 00000000,11111111) veya seyrek
olduğu (örneğin 00001111, 11000000) değerler sıklıkla görülmektedir. Öyleyse doku sınıflarının
sayısı uniform olmayan değerlerin tek sınıfta toplanmasıyla daha da azaltılabilir. Artık yerel imaj
yapısı 9 LBP tipinde kategorize edilebilir (Sekiz dönüşsel olarak dönüşümsüz uniform sınıf ve bir
uniform olmayan sınıf).
LBP operatörü farklı büyüklükteki komşuluklarda çalışmak üzere modifiye edilebilir. Bu
durumda merkez pikseli dairesel bir dokudaki piksellerle karşılaştırılır. Şekil 2.6’da LBP’nin
açıklamasını içeren bir görüntü sunulmuştur. Bu geliştirilmiş LBP operatörü imajın içinde farklı
ölçeklerdeki dokuları yakalayabilir.

a) LBP merkez pikselin çevresindeki sekiz komşuyla
karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Her pozisyona ait binary
değer eğer piksel merkezle aynı veya daha yüksek
değere sahipse bir, değilse sıfır olarak atanır

b) LPS daha geniş alanlar üzerinde de hesaplanabilir bu
durumda LBP örnek sayısı P ve dairenin yarıçapı R ile
karakterize edilir

Şekil 2.6. LBP (Yerel binary modeller). [42].
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Texton Haritaları
Texton terimi insan algılaması üzerine yapılan çalışmalardan gelmektedir ve dokunun ilken
algı elemanı anlamına gelmektedir [42]. Makine görmesi açısından texton bir ayrık değişken olup
mevcut pikseli çevreleyen alanda sınırlı sayıdaki doku sınıflarından hangisi olduğunu belirler. Bir
texton haritası her pikselde textonun hesaplandığı bir imajdır. Şekil 2.7 ile Texton haritası örneği
gösterilmektedir.

Şekil 2.7. Texton haritaları. a) Orijinal imaj. b) İlişkilendirildiği texton haritası c) orijinal imaj d)
ilişkilendirildiği texton haritası [42]

Texton atamaları alıştırma verisine dayalıdır. N filtre yığını alıştırma imaj kümesiyle konvule
edilir. Tepkiler alıştırma imajındaki her piksel pozisyonu için N x 1 ‘lik bir vektör oluşturacak
şekilde birleştirilir. Bu vektörler daha sonra K-means algoritması kullanılarak K sınıfa sınıflanır.
Yeni bir imaj için texton hesaplanırken aynı filtre yığınıyla konvule edilir. Her piksel için, texton
hangi kümenin ortalamasının N x 1’lik filtre çıkış vektörüne yakın olduğuna bakılarak atanır.
Filtre yığını seçimi göreceli olarak önemsizdir. Bir yaklaşım Gaussian filtresini , 2 ve 4
ölçeklerinde kullanarak tüm renk kanallarını filtrelemek ve Gaussian türevlerini 2 ve 4
ölçeklerinde kullanmak ve Gaussian Filtrelerin Laplasını , 2, 4 ve 8 ölçeklerinde kullanarak
parlaklığı filtrelemektir. Bu sayede hem renk hem de doku bilgisi yakalanabilir.
Textonların, oryantasyondan bağımsız olarak hesaplanması gerekebilir. Böyle durumlarda
dönüşden bağımsız filtre yığını kullanmak bir çözüm yolu olabilir. Ancak bu filtrelerin imajdaki
doğrultusu düzgün yapılara cevap vermeme gibi istenmeyen bir özellikleri vardır. Maksimum
Tepki (The Maximum Response-MR8 ) filtre yığını oryantasyondan bağımsız yerel doku ölçme
için dizayn edilmiştir ve doğrultusu düzgün yapılara cevap verebilmektedir. MR8 filtre yığını
Gaussian ve Gaussian Filtrelerin Laplası filtreleri ile üç ölçekte kenar filtresi ve üç ölçekte bar
filtresinden (simetrik oryantasyonlu filtre) oluşmaktadır ve bu tür problemler için sadece MR8
filtresi kullanılır.
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2.8. Detektörler
Bu bölümde imajda bulanan bilgileri çıkarmaya yönelik metotlardan bahsedilecektir. Bu
bilgiler kenar bilgileri, köşe bilgileri veya diğer ilgi noktaları olabilir. Kenar belirlemenin amacı,
imajda kenar olan noktalarda sıfırdan farklı diğer bölgelerde sıfır değeri taşıyan bir binary imaj
oluşturmaktır. Kenar yakalayıcılar isteğe bağlı olarak aynı zamanda kenarın oryantasyonu ve ölçeği
gibi bilgileri de içerebilir. Kenar haritaları imajın oldukça kompakt bir gösterimidir ve sahnenin
sadece kenar bilgileri ile yüksek doğrulukla yeniden oluşturulması mümkündür (Şekil 2.8).

Şekil 2.8. Kenarlardan yeniden oluşturma. a) Orijinal imaj b) Kenar haritası c) Yeniden oluşturulmuş imaj
[42]

Köşeler imajda zengin görsel bilgiler içeren pozisyonlardır ve aynı objenin farklı imajlarında
tekrar tekrar bulunabilir. Köşeleri bulmak için farklı metotlar vardır, ancak hepsi yerel olarak eşsiz
olan noktaları belirlemeyi amaçlar. Köşe belirleme algoritmaları aslen geometrik bilgisayarlı görme
problemlerini çözmek için geliştirilmişlerdir( Örneğin aynı sahnenin iki farklı açıdan görüntüsünde
hangi noktanın hangi noktaya karşılık geldiğinin belirlenmesi istendiği bir durum gibi). Son yıllarda
köşeler aynı zamanda obje tanıma algoritmalarında da sıklıkla kullanılmaktadır ki burada ilgi
noktası olarak adlandırılırlar. Buradaki ana fikir, ilgi noktasını çevreleyen alanın hangi obje
sınıfının mevcut olduğu bilgisini içerdiğidir.
2.8.1.

Canny Kenar Detektörü
Canny kenar detektörü ile kenar bulmak için önce P imajı bulanıklaştırılır ve sonra Prewitt

filtresi gibi bir çift ortogonal türev filtreleri ile konvule edilerek H ve V türev imajları oluşturulur.
H yatay yönde, V ise dikey yöndedir. (i, j) pikseli için qij oryantasyonu ile ve aij büyüklüğünde
olmak üzere şöyle hesaplanır (Denklem 2.18);
= arctan

=

ℎ

(2.18)

+

Basit bir yaklaşım (i, j) noktasını, o noktadaki genlik değeri kritik değeri aştığında kenar
olarak atamaktır. Bu, eşikleme olarak adlandırılır. Ancak maalesef zayıf sonuçlar üretir, çünkü
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genlik haritası kenarlarda yüksek değerler aldığı gibi bitişik pozisyonlarda da yüksek değerler
almaktadır. Canny kenar detektörü bu istenmeyen tepkileri maksimum-olmayan baskılama (nonmaximum suppression) olarak adlandırılan metotla elimine eder.
Maksimum-olmayan baskılama yönteminde açı oryantasyonu dört açıdan {00, 450, 900, 1350}
birine kuantize edilir. Burada 1800 istisnadır ve olduğu gibi alınır. Artık her açıyla ilintili olan piksel
ayrı ayrı işlenir. İki komşusundan biri dik veya yüksek değerlerde olan her pikselin genliği 0 olarak
ayarlanır. Örneğin açısal oryantasyonu dik olan (imaj yatay alanda değişiyorsa) bir piksel için;
solundaki ve sağındaki pikseller incelenir ve eğer bu piksellerden biri mevcut değerden büyükse,
pikselin genliği sıfır olarak ayarlanır Böylece kenarların açısı korunurken diğerleri baskılanmış
olur.
Artık kalan sıfırdan farklı değerlerin belli bir eşikten geçirilmesi ile binary kenar haritası
hesaplanabilir. Ancak, örneğin kenar olduğu eşik değerinden düşük kalan yerler veya kenar olarak
işaretlendiği halde orijinal imajda kenar olmayan noktalar gibi verilen eşik değerine göre bazı
yanlış sonuçlar oluşacaktır. Bu istenmeyen durumu azaltmak için gerçek dünya kenarlarının
devamlılığı bilgisi kullanılır. İki eşik değeri tanımlanır. Yüksek eşik değerinden yüksekte kalan
pikseller kenar olarak etiketlenir. Böylece daha az yanlış pozitif değer elde edilir. Daha sonra iki
eşik değerinin arasında kaldığı halde kenar olarak etiketlenmiş noktalara bitişik olan noktalarda
kenar olarak etiketlenir. Bu son adımı itere ederek daha zayıf kenarların da belirlenmesi
mümkündür. Bu teknik gecikmeli eşikleme (hysteresis thresholding) olarak adlandırılır [42].
2.8.2.

Harris Köşe Detektörü
Haris köşe detektörü (Şekil 2.9) her noktanın çevresindeki yerel dikey ve yatay geçişleri göz

önüne alır. Amacı imajda, imaj yoğunluğunun iki yönde de değişken olduğu (bir köşe) noktaları
bulmaktır. Bir tarafta geçişin olduğu kenarları ya da herhangi bir geçişin olmadığı düz alanları
bulmak değildir. Harris köşe detektörü kararını imaj yapı tensorüne (image structure tensor) dayalı
olarak verir (Denklem 2.19):
=∑

∑

ℎ

ℎ

ℎ

(2.19)

Burada Sij (i, j) pozisyonundaki imaj yapı tensorüdür. Mevcut pozisyonun çevresindeki
(2D+1)x(2D+1) boyutunda kare alanda hesaplanır. ℎ

terimi yatay değişim filtresinin tepkisi,

terimi ise dikey değişim filtresinin tepkisini ifade eder.

terimi ağırlığı ifade etmekte olup

merkez (i, j) pikselinde uzaklaştıkça pozisyonların katkısını azaltır.
Bir köşenin olup olmadığını anlamak için haris köşe detektörü imaj yapı tensörünün 1 ve 2
değerlerini kullanır. Eğer iki değer de küçük ise o bölgenin düz olduğu anlaşılır ve o nokta seçilmez.
Eğer bir değer küçük diğeri büyük ise imaj bir yönde değişiyor ama öteki yönde değişmiyor
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demektir, o halde ya bir kenarın üzerindedir veya yakınındadır. Eğer iki değerde büyük ise imajın
bu alanda iki yönde de hızla değiştiği düşünülür ve bir köşe olduğuna karar verilir.
Harris detektörü bu  değerlerini doğrudan hesaplamaz, onun yerine bir kriteri
değerlendirerek daha etkin olarak bu işi gerçekleştirir (Denklem 2.20):
=  −

 +

= det

− .

[

Burada k bir sabit olup 0.04-0.15 arasında seçilir. Eğer

]

(2.20)
değeri önceden belirlenmiş eşikten

yüksek ise köşe olarak atanır. Genellikle Canny kenar detektöründe olduğu gibi bir maksimumolmayan baskılama aşaması eklenerek istenmeyen hatalardan arındırılması sağlanır.

 ,



üçü

ü ü 

 ,

üçü

ü ü

Şekil 2.9. Harris Köşe Detektörü a) Köşeler belirlenmiş imaj b) düz alanlar imaj tensörleri küçük c)
kenarlarda imaj tensörlerinden biri küçük diğeri büyük d) köşelerde her iki imaj tensörü de
yüksek değerlerde [42]

2.8.3.

SHIFT Detektörü
Ölçekten bağımsız özellik dönüşümü (the scale invariant feature transform-SHIFT)

detektörü ilgi noktalarını belirlenmek için bir başka yöntemdir. Harris köşe detektörünün aksine
SHIFT detektörü sonuçta elde edilen her ilgi noktasını ölçek ve oryantasyonla eşleştirir. İlgi
noktalarının bulunması için sırayla belli operasyonlar gerçekleştirilir.
İmajın yoğunluğu Gaussian fark kerneli ile K serisinde artan ölçeklerde filtrelenir. Daha
sonra filtrelenen imajlar yığılarak ve IxJxK boyutlarında 3B yığın oluşturulur. I ve J sırasıyla imajın
dikey ve yatay boyutlarıdır. Bu yığında Extrema’lar tanımlanır. Extremalar pozisyonlar olup
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(3x3x3 blokluk) 3B voksel komşuluklarında ya hepsi mevcut değerden büyüktür ya da hepsi
mevcut değerden küçüktür.
Bu extremalar yerel quadratic yakınsama uygulanarak ve tepe veya oluk pozisyonlarının
döndürülmesi ile alt-voksel kesinliğinde yerelleşmişlerdir. Quadratik yakınsama mevcut noktanın
Taylor açılımı alınarak yapılır. Bu yaklaşık pozisyonun bulunmasında piksel-altı bir çözünürlük
sağlar ve ölçek örneklemeden daha tutarlı ölçek tahmini sağlar. Son olarak imaj yapı tensörü Sij
(Denklem 2.19) her noktanın lokasyonu ve ölçeği için hesaplanır. Harris köşe detektöründe olduğu
gibi düz alanlardaki ve kenarlardaki aday noktalar Sij’nin değerleri kullanılarak elenir.
Bu prosedür bize bir ilgi noktaları kümesi geri döndürür ki bu noktalar piksel-altı
doğruluktadır ve ölçeğiyle tam olarak ilişkilendirilmiştir. Son olarak eşsiz bir oryantasyon değeri
ayrıca her ilgi noktasına atanır. Bu amaçla lokal geçişlerin genlik ve oryantasyonu ilgi noktalarını
çevreleyen alanda (boyutu tanımlanmış ölçek olmak üzere) hesaplanır (Denklem 2.18). Daha sonra
oryantasyon histogramı 3600’lik oryantasyonu kapsayacak şekilde hesaplanır. Sonuçta belirlenen
noktalar, belirlenen oryantasyon ve ölçekle ilişkilendirilir.

2.9. Tanıtıcılar
Bu bölümde tanıtıcılardan (descriptors) bahsedilecektir. Tanıtıcılar bir imaj alanının
içeriğini kompakt olarak ifade etmeye yarayan yöntemlerdir. Bu yöntemler imaj hakkında genel
bilgiler edinmeyi sağlarlar.
2.9.1.

Histogramlar
Büyük bir imaj alanının bilgisini toparlamak için en basit yöntem bu alandaki Histogram

tepkilerinin hesaplanmasıdır. Örneğin RGB piksel yoğunlukları filtre tepkiler, yerel binary dokular,
veya textonları bir histogram ile çevirebiliriz. Histogram girişleri ayrık olarak, kategorik dağılımla
modellenerek veya sürekli vektör büyüklüğü olarak alınabilir.
Filtre tepkileri gibi sürekli nicelikler için kuantalama seviyesi kritik önemdedir. Tepkilerin
çok sayıda kümeye kuantalanması tepkilerin hassas ayrımı için önemlidir. Ancak verinin dağınık
olması durumunda pek çok kümenin boş kalacağı anlamını taşır ki bu da tanımlayıcı için güvenilir
bir şekilde istatistik belirlemesini güçleştirir. Böyle durumlarda kullanılabilecek bir yaklaşım Kmeans gibi adaptif kümeleme metotlarının kullanılarak kümelerin otomatik belirlenmesidir.
Histogram kullanımı uzaysal çözünürlüğün çok önemli olmadığı durumlarda etkili bir
yaklaşımdır. Uzaysal çözünürlüğün önemli olduğu problemler SHIFT tanımlayıcı ve HOG
tanımlayıcılar daha etkili çözümler sunmaktadır.
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2.9.2.

SHIFT Tanımlayıcı
SHIFT tanımlayıcı verilen bir nokta etrafındaki alanı karakterize edebilmektedir. Genellikle

SHIFT detektörü ile bulunan ilgi noktaları üzerinde kullanılır. Bu ilgi noktaları belli bir ölçek ve
rotasyon ile ilişkilendirilir ve SHIFT tanımlayıcı bu değerlerce dönüştürülmüş bir kare alan
üzerinde hesaplanır. Amaç imaj alanını imajdaki yoğunluk, kontrast ve küçük geometrik
bozukluklardan kısmen bağımsız olarak karakterize edebilmektir.
SHIFT tanımlayıcıyı hesaplamak için ilk önce Canny kenar detektöründe olduğu gibi
oryantasyon ve genlik haritaları ilgi noktalarının çevresindeki 16x16’lık bir alanda hesaplanır
(Denklem 5.1). Sonuç oryantasyonları 00 ila 3600 aralığında sekiz kümeye kuantalanır. Sonra
16x16’lık detektör alanı örtüşmeyen 4x4’lik hücrelere bölünür. Bu hücrelerin her birinde sekiz
boyutsal imaj oryantasyon histogramı hesaplanır. Histograma yapılan her katkı ilgili geçiş genliği
ve uzaklığa göre ağırlıklandırılır. Böylece uzakta olan noktalar daha az katkı sağlarlar. 4x4=16
histogram birleştirilerek 128x1’lik tek bir vektör oluşturularak normalize edilir.
Tanımlayıcı geçişe dayalı olduğundan sabit yoğunluk değişimlerinden etkilenmez. Son
olarak yapılan normalizasyon kontrasta karşı belli derece etkisizlik sağlar. Küçük bozukluklar
tanımlayıcıyı çok etkilemez, çünkü her hücredeki bilgi birleştirilerek toplanmaktadır. Ayrıca her
hücrenin bilgisinin ayrı tutulması bazı uzaysal bilgilerin muhafaza edilmesini sağlamaktadır.
2.9.3.

Oryantasyonlu Geçişlerin Histogramı
Oryantasyonlu geçişlerin histogramı (The Histogram of Oriented Gradients-HOG)

tanımlayıcısı küçük imaj penceresinden uzaysal yapıların daha detaylı karekterizasyonunu kurmayı
amaçlamaktadır. Yayalar gibi yarı-düzenli yapıya sahip objelerin tanımlanmasında kullanışlı bir ön
işleme adımıdır. SHIFT tanımlayıcı gibi HOG tanımlayıcı da uzaysal alanlar üzerinde hesaplanmış,
normalize edilmiş histogramlardan oluşur ve küçük yerel bozukluklardan etkilenmez.
Yaya belirleme amacıyla kullanılacak bir HOG tanımlayıcı şu aşamalardan oluşur: ilk önce
her piksel için 64x128’lik bir pencerede imaj geçişlerinin oryantasyon ve genlik değerleri Denklem
5.1. kullanılarak hesaplanır. Oryantasyon değerleri 00 ila 1800 arasında dokuz kümeye kuantalanır.
64x128’lik detektör alanı örtüşen 6x6’lık hücrelere bölünür. Her hücre için 9B oryantasyon
histogramı hesaplanır. Histogram hesabında gene ağırlık kullanılır geçiş genliği ve uzaklığa göre
ağırlıklandırılır, böylece uzaktaki noktalar daha az etkide bulunur. Hücrelerin her 3x3’lük bloğu
için tanımlayıcı birleştirilip ve normalize edilerek blok tanımlayıcı oluşturulur. Ardından tüm blok
tanımlayıcıları birleştirilerek nihai HOG tanımlayıcı oluşturulur.
Son tanımlayıcı yerel geçişlerin (her hücredeki) uzaysal olarak toplanmış verilerini içerir
ancak belli miktarda uzaysal çözünürlüğü muhafaza eder, çünkü pek çok hücre mevcuttur. Sadece
geçiş büyüklüklerini kullandığından kontrast kutuplarına karşı değişmezdir. Her bloku normalize
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ettiği için yerel kontrast gücünden etkilenmez. HOG tanımlayıcı SHIFT tanımlayıcıya benzer
olmasına rağmen, kontrast kutuplarından etkilenmeyişi de daha yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip
oluşu ve normalizasyonu daha yerel yapışıyla SHIFT tanımlayıcıdan ayrılır.
2.9.4.

Kelime Torbası Tanımlayıcı
Kelime torbası tanımlayıcı (bag of words descriptor) büyük alanları veya tüm imajı

karakterize etmeye yönelik bir tanımlayıcı olup tanımlayıcıların (örneğin SHIFT) tüm ilgi noktaları
için buldukları istatistikleri özetleyerek bu işi gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Gözlemlenen her tanımlayıcı sınır muhtemel tanımlayıcı kelimelerden biri olarak düşünülür
ve görsel kelimeler (visual words) olarak adlandırılır. Bir bütün olarak bu kelimeler sözlük olarak
adlandırılır. Kelime torbası tanımlayıcı pozisyonlarına aldırış etmeksizin bu kelimelerin ne sıklıkta
olduğunu gösteren bir histogramdır. Sözlüğün hesaplanması için çok sayıda imajda ilgi noktaları
bulunur ve ilgili tanımlayıcı hesaplanır. Bu tanımlayıcılar K-means algoritması ile kümelenir.
Kelime torbası temsilini hesaplamak için, her tanımlayıcı sözlükteki en yakın kelimeye atanır.
Kelime torbası temsili obje tanıma için oldukça iyi bir seçimdir. Bu tanımlayıcının kötü yönü
objenin lokalize edilmesinin güçlüğü ve aynı objeden kaç tane olduğunun belirlenmesidir.
2.9.5.

Şekil İçerik Tanımlayıcı
Bazı görme işleri için; objenin silueti objenin RGB değerlerinden çok daha fazla bilgi

içerebilir. Örneğin insan vücudunun pozunu tahmin ettiğimizi düşünelim, böyle bir problemde
amacımız bedenin eklem yerlerini tespit etmek istiyoruzdur ancak imajın RGB değerleri kişinin
elbise rengi gibi amacımızla alakasız bilgileri içermektedir. Böyle durumlarda objenin şeklini
karakterize etmek akıllıca olacaktır.
Şekil içerik tanımlayıcı (shape context descriptor) bir sabit uzunluk vektörü olup objenin dış
hatlarını karakterize eder. Temelde dış hatlarındaki noktaların göreceli pozisyonlarını kodlar ki bu
işi genellikle SHIFT ve HOG tanımlayıcıları ile yapar. Uzaydaki bilgiyi lokal olarak biriktirerek
objenin genel yapısını yakalar ancak küçük uzaysal varyasyonlardan etkilenmez.
Şekil içerik tanımlayıcıyı hesaplamak için objenin dış hatlarından ayrık noktalar kümesi
örneklenir. Diğer noktaların göreceli konumunu karakterize eden her nokta bir sabit uzunluk
vektörü ile ilişkilendirilir. Daha sonra her nokta için histogram hesaplanır.
İmajın üzerindeki noktalara ait histogram koleksiyonu şekli yakalar.
2.9.6.

Boyut İndirgeme
Orijinal imajın veya ön işlemden geçmiş imaj verisinin boyutunun indirgenmesi sıklıkla arzu

edilebilen bir durumdur. Eğer çok fazla bilgi kaybetmeden boyut indirgenebilir ise sonuçta elde
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edilecek modeller daha az parametreye ihtiyaç duyacak ve öğrenmesi ile sonuç vermesi daha hızlı
olacaktır.
Boyutsal indirgemenin mümkün olmasının sebebi verilen bir imaj verisinde (örneğin yüz
imajlarındaki RGB değerleri) genellikle çok küçük muhtemel veri uzayları bulunur; RGB
değerlerinin tüm kümeleri gerçek imajlara benzemez. Uzayın verilen veri seti ile dolu olan uzay alt
kümesine manifold denir. Boyutsal indirgeme değişkenlerin değişimi olarak düşünülebilir; orijinal
koordinat sisteminden manifold içindeki (indirgenmiş) koordinat sistemine doğru bir dönüşümdür.
Burada amacımız düşük boyutsal (veya gizli) h gösterimi ile x verisini yaklaşık olarak
açıklayabilmektir (Denklem 2.21), öyleyse;
(2.21)

≈ [ℎ, ]

Olur ki burada [∎, ∎] fonksiyonu gizli değişkeni ve

parametresini alır. Düşük boyutlu

gösterimin orijinal verideki ilgili tüm bilgileri içermesi istenilir, bu yüzde parametrelerin
seçimindeki bir muhtemel kriter düşük kareler yeniden oluşturma hatasını minimize etmektir ki bu
amaçla (Denklem 2.22)kullanılır.

(2.22)
Burada xi I alıştırma örneklerinde i.’sidir. Bir başka değişle amacımız; düşük boyutsal değişkenler
{ℎ }

kümesi ve h’tan x’e bir harita bulmaktır öyle ki düşük kareler mantığıyla en iyi şekilde

2.9.7.

Tek Bir Sayı ile Yakınsamak

orijinal veriyi üretebilsin.

Gözlemlenen her verinin tek bir sayı ile ifade edildiği basit bir modeli düşünelim (Denklem
2.23);
(2.23)

≈ ℎ +

olmak üzere

veri setinin ortalaması ve

parametresi h düşük boyut gösteriminden x orijinal veri

uzayına dönüştüren temel vektör haritasıdır. Basitleştirmek amacıyla ortalamanın sıfır olduğunu
varsayalım bu durumda
çıkarılabilir.

≈ ℎ olur. Bu amaçla ortalama

değeri hesaplanıp her

örneğinden

Öğrenme algoritması kriteri optimize etmek için Denklem 2.24’ü kullanır.
∅^, ℎ

….

^=

∅,

….

[ ]=

∅,

….
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[∑

(

− ∅ℎ ) (

− ∅ℎ )]

(2.24)

Ancak Denklem 2.24 ile verilen maliyet fonksiyonu incelendiğinde bir problem olduğu
görülmektedir. Temel fonksiyon ∅ bir k sabiti ile çarpılıp gizli değişkenlerin her biri {ℎ }

aynı

sayıyla bölündüğünde sonuç belirsiz olmaktadır. Bu problemi çözmek için ∅ vektörünün birim
uzunluğa sahip olması sağlanır. Bu amaçla Lagrange çoğullayıcısı  eklenir böylece maliyet
fonksiyonu Denklem 2.25 deki halini alır.

=

(

− ∅ℎ ) (

=∑

− ∅ℎ ) + (∅ ∅ − 1)

− 2ℎ ∅

+ ℎ + (∅ ∅ − 1)

(2.25)

fonksiyonu minimize etmek için önce hi’ye göre türevi alınır, sonra sonuçta elde edilen ifade sıfıra
eşitlenir(Denklem 2.26).
(2.26)

ℎ^=∅ ^

Bir başka değiş ile boyutsal indirgenmiş gösterim hi ‘yi bulmak için incelenen veriyi ∅ vektörüne
yansıtırız.

Daha sonra Denklem 2.26’nin ∅ ye göre türevi alınarak çözümde hi’nin yerine konularak sonuç
sıfıra eşitlenir ve yeniden düzenlenerek (Denklem 2.27);
∑

(2.27)

∅^ =  ∅^,

veya matris formunda;
∅^= ∅^,

Burada matris X=[x1,x2,…..,xI] sütunlarındaki veri örneklerini içerir. Bu bir öz değer problemidir.
Optimal vektörü bulmak için SVD (tekil değer ayrışımı-singular value decomposition) ULVT=XXT
hesaplanmalı ve ilk U sütunu seçilmelidir.
XXT dağılım matrisi kovaryans matrisinin sabit çoğuludur ve böylece basit bir geometrik
yorumu olduğu söylenebilir.
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3.

OPENCV
Bu bölümde OpenCV Kütüphanesi kullanılarak 2. Bölümde verilen teorik bilgilerin pratik

uygulamaları gösterilmiş, OpenCV Kütüphanesi ve kullanımı açıklanmıştır.
OpenCV açık kaynak kodlu bilgisayarlı görme kütüphanesidir. [43] sitesi üzerinden
indirilebilen kütüphane BSD lisansına sahip olup akademik ve ticari maksatlı olarak ücretsiz
kullanılabilir. C++, C, Python ve Java ara yüzlerine sahip olan kütüphane Windows, Linux, Mac
OS, iOS ve Android platformlarında çalışmaktadır.
Gerçek zamanlı uygulamalar ve hesapsal verim için tasarlanmıştır. Optimize edilmiş C/C++
ile yazılmış olan kütüphane çok çekirdekli işlemcileri desteklemektedir.
47 bin kişilik kullanıcı komitesine sahip olan OpenCV 9 milyonu aşkın indirmeye sahip olup
tüm dünyaca kabul görmüş ve yaygın kullanıma sahip bir bilgisayarlı görme kütüphanesidir. [43]
OpenCV her ne kadar optimize edilmiş olsa dahi daha ileri optimizasyon istenilmesi halinde
Intel’in “Integrated Performance Primitives (IPP) kütüphaneleri satın alınarak düşük seviyede
optimizasyon rutinleri sağlanabilmektedir. [44]
OpenCV kullanımı basit bilgisayarlı görme altyapısı sunarak ileri düzey uygulamaların
hızlıca yapılabilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla sıklıkla kullanılan imaj ve video formatlarını
desteklemesinin yanı sıra gene sıklıkla kullanılan metotlara ait fonksiyonları içermektedir.
Bilgisayarlı görme problemlerinin çözümü için gerekli araçları sunan OpenCV daha karmaşık
problemlerin çözümü içinde gerekli temellere sahiptir.

3.1. OpenCV Yapısı ve İçeriği
OpenCV genel olarak 4 ana bölümden oluşmaktadır Şekil 3.1’de bu bölümler verilmiştir.
CV (Computer Vision) imaj işleme ve görüntüleme algoritmalarını içerirken, ML (Machine
Learning) makine öğrenmesi algoritmalarını içerir ki bunlar görüntü işlemede sıklıkla
kullanılan sınıflama ve kümeleme araçlarından oluşur. Bir yan not olarak bu sınıflandırma ve
kümeleme algoritmaları sadece imajlar üzerinde kullanılabilir değildir yani diğer sınıflandırma
ve kümeleme işlerinde de kullanılması mümkündür. HighGUI video ve imajların yüklenmesi
ve saklanması için giriş çıkış rutinlerini ve fonksiyonlarını içerir. CXCore temel veri yapılarını
ve içerikleri içerir.
Bununla birlikte OpenCV bir alan daha içermektedir. CvAux adlı bu bölüm eski ama hala
desteklenen fonksiyonlar ile deneysel algoritmaları içermekle birlikte pek dokümanı
bulunmamaktadır. CVAux bir nevi geçmişe destek ve geleceğe bakış alanı gibi bir alan olup bu
bölümdeki eski fonksiyonların zamanla silineceği ve deneysel fonksiyonlardan kabul görenlerin
OpenCV’nin ana 4 bölümüne eklenirken kabul görmeyenlerin silineceği söylenilebilir.

Şekil 3.1. OpenCV’nin 4 ana komponenti [43]

3.2. OpenCV Programlamaya Giriş
OpenCV C/C++, java, Python gibi dillere ara yüzler sunmakta olup ihtiyaca göre istenilen
dil tercih edilebilir. Öte yandan bu seminer çalışmasında C++ dili tercih edilmiştir. OpenCV
bilgisayarlı görme kütüphanesi ile ilgili alıştırma ve örneklere [43] sayfasından erişilebilir.
3.2.1.

Mat Konteynırı
Mat iki veri parçasından oluşan bir sınıftır: matris başlığı (matrisin boyutu, kaydetmek için

kullanılan yöntem, matrisin saklandığı adres vs.) ve piksel değerlerini içeren matrisin işaretçisi.
Matris başlık boyutu sabit olmasına rağmen matrisin kendisi imaja göre değişen büyüklüklerde
olabilir. Genel amaçlı olan Mat sınıfı imajların tutulması için kullanılan ve dinamik olarak kaynak
ayrımı yapılan bir sınıftır yani Mat sınıfı oluşturulduktan sonra hafıza yönetimi otomatik yapılır
sınıfın objesinin kullanımı bitince otomatik olarak silinir. Eğer arzu edilirse bu işlemler gene
manuel olarak yapılabilir. Tablo 3.1‘de Mat sınıfının değişkene atamaları verilmiştir.

Tablo 3.1. Mat sınıfının değişkene atamaları [43]
Kod

Açıklama

Mat asıl,yenibaslık;

Sadece başlık kısımları oluşturulur

asıl = imread(imajyolu, IMREAD_COLOR);

İmaj dosyası okunup asıl Mat objesine
atanıyor.

Mat ikinci(asıl);

Kopyalama yapılandırıcısı objenin kopyası
oluşturulur iki değişkende aynı matrise işaret
ediyor.
Atama operatörü iki değişkende aynı matrise

yenibaslık=asıl;

işaret ediyor.
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Bilgisayarlı grafik uygulamalarında sıklıkla bir imajın içinden belli bir bölüm çıkarmak
ve/veya o bölüm üzerinde işlem yapmak gerekmektedir. Bu alan ROI (region of Interest-ilgi alanı)
olarak adlandırılır. İmajdan yeni bir imaj oluşturmak yerine OpenCV Mat sınıfından farklı başlık
değerine sahip ama aynı matrise işaret eden bir nesne üretir. ROI çıkarmak için Tablo 3.2’deki
metotlardan yararlanılır.

Tablo 3.2. Mat sınıfından ROI çıkarma [43]
Kod

Açıklama

Mat diktorgenROI (asıl, Rect(10, 10, 100, 100) );

//Asıl matristen dikdörtgen bir ROI çıkarılır.

Mat satirstunROI = asil(Range::all(), Range(1,3));

//Satır ve sütun sınırları kullanılarak ROI
çıkarılır.

Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de verilen yöntemler ile aynı matrise farklı ulaşım yolları
sağlanmaktadır. Bununla birlikte bazen verinin bir kopyasının oluşturulması da gerekebilmektedir.
Bu amaçla Tablo 3.3’deki metotlardan faydalanılır.

Tablo 3.3. Mat objesinin kopyasını oluşturma [44]
Kod

Açıklama

Mat yenikopya=asıl.clone()

//Orijinal matris de dahil olarak yeni kopya oluşturulur.

Mat kopya;

//Orijinal matris de dahil olarak yeni kopya oluşturulur.

asıl.copyTo(kopya);

Mat

objesinin

özel

olarak

oluşturulmasının

gerektiği

durumlarla

da

sıklıkla

karşılaşılabilmektedir bu amaçla kullanılacak bazı fonksiyonlara değinelim.
Mat M(2,2, CV_8UC3, Scalar(0,0,255));
İki boyutlu ve çok kanallı imajlar önceki iki parametre sırayla satır ve sütun boyutunu ifade eder.
Sonra elemanların kaydedilmesi için kullanılan veri tipi ve kanal sayısının belirtilmesi gerekir ki
bu iş için enumlar kullanılır. Bu enumların yapısı:
CV_[bit sayısı][İşaret durumu][Tip Prefiksi]C[Kanal sayısı]
şeklindedir. Örneğin CV_8UC3 demek 8 bitlik, işaretsiz, 3 kanallı bir şekilde kayıt edildiğini
gösterir. Scalar is son parametre olup noktaları önceden tanımlı bir elemanla doldurmaya imkan
sağlar. Mat sınıfında Matlab tarzı hazırlayıcılar mevcuttur bunlar;
Mat E = Mat::eye(4, 4, CV_64F);
Mat O = Mat::ones(2, 2, CV_32F);
Mat Z = Mat::zeros(3,3, CV_8UC1);
Bu fonksiyonlar sırasıyla köşe matrisi, sıfır matrisi ve bir matrisi oluşturur.
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3.2.2.

Renk İndirgeme
Basit bir renk indirgeme metodunu göz önüne alalım. Veri çıkarmak istediğimiz resim pek

çok renkten meydana gelebilir ve renk sayısının artması yapılacak işlemin artması anlamını taşır
oysa renk sayısının azaltılması halinde aynı sonuçlara çok daha az işlemle erişmek mümkün
olabilir. Bu sebeple bazen renk indirgeme metotları kullanılır. Örneğin işaretsiz char tipindeki
matrisler için basit bir renk indirgeme metodu olarak her örneğin her 10 birimlik renk aralığını bir
birime değiştirebiliriz
=(

(3.1)

) ∗10
Tablo 3.4. 3 bitlik bir örnek imaj için renk indirgeme tablosu örneği

Giriş Değeri
0
1
2
3
4
5
6
7

Çıkış Değeri
0
0
2
2
4
4
6
6

Tablo 3.5. Renk indirgeme
Kod
Mat& ScanImageAndReduceIterator(Mat& I, const uchar*
const table){
CV_Assert(I.depth() == CV_8U);
const int kanallar = I.channels();
switch(kanallar){
case 1:{
MatIterator_<uchar> it, end;
for( it = I.begin<uchar>(), end = I.end<uchar>(); it != end; ++it)
*it = table[*it];
break;}
case 3:{
MatIterator_<Vec3b> it, end;
for( it = I.begin<Vec3b>(), end = I.end<Vec3b>(); it != end;
++it){
(*it)[0] = table[(*it)[0]];
(*it)[1] = table[(*it)[1]];
(*it)[2] = table[(*it)[2]];
}}}
return I;}

31

Açıklama

//Sadece char tipinde matrisleri
kabul et
//Kanal değerini al
//1 kanallı imajlar için indirgeme yap

//3 kanallı imajlar için indirgeme yap

Denklem 3.1’i kullanarak imajın renk değerleri indirgenebilir. Burada I pikselin R, G veya
B değerine denk gelmektedir. Temel programlamadan bilineceği üzere bu işlem 0 ile 9 arasındaki
sayıları 0’a 10 ile 19 arasındaki sayıları 10’a eşitleyecek ve böylece devam ederek renk sayısını
düşürecektir. Bu işlemi tek tek yapmak yoğun bölme ve çarpma işlemi yapılmasına sebep
olacağından daha basit ve hızlı bir yöntem olarak bu değerlerin bir tabloya yerleştirilip tablodan
bakılarak değerlerin verilmesi tercih edilir. Tablo 3.4’te bir örnek tablo verilmiştir.
Tablo 3.5’de bir renk indirgeme program örneği verilmiştir. İşaretsiz char matrisleri için
geçerli olan programda imajın kaç kanala sahip olduğu belirlenerek her kanal için renk indirgemesi
işlemi yapılmaktadır.
3.2.3.

OpenCV Temel Veri Tipleri
OpenCV kendi veri tipleriyle tam bir çözüm ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple

bilgisayarlı görmede ihtiyaç duyulacak veri tipleri hazırlanmıştır. OpenCV ’de veri tipleri 3’e
ayrılabilir: temel veri tipleri, yardımcı objeler, geniş dizi tipleri. Temel veri tipleri C++
primitiflerinden oluşturulmuş olup basit vektör ve matrisleri ayrıca nokta, dörtgen, boyut gibi temel
geometrik konseptleri içerir. Yardımcı objeler çöp toplayıcısı işaretçileri, bölümleme yapmak için
mesafe objeleri gibi objeleri içerir. Geniş diziler ise diziler veya temel primitifleri içeren dizileri
tutmak için kullanılır. Tablo 3.6 temel veri tiplerini göstermektedir.

Tablo 3.6. OpenCV temel veri tipleri
İsim

İçerik

Temsil Ettiği

Point-

int x , y

İmajdaki nokta

Point2D32f

float x , y

R2’deki noktalar

Point3D32f

float x , y , z

R3’deki noktalar

Size_

int width, height

İmajın boyutu

Rect_

int x, y, width, height

İmajın bir bölümü

Scalar_

Double val[4]

RGBA değeri

Range

int start, end

Matrisin satır veya sütun aralığını
belirlemek için kullanılır

Ptr

3.2.4.

işaretçi

Akıllı referans sayım işaretçileri

Matris Sınıfı
Matrisler için genellikle Mat sınıfı kullanılır. OpenCV’nin C++ n-boyutlu, tek veya çok

kanallı dizi sınıfıdır. Gerçek veya kompleks değerli vektör ve matrisleri, gri ölçekli veya renkli
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imajları, vektör alanlarını, nokta bulutlarını, histogramları vs. depolamak için kullanılabilir ve
bölüm 3.2.1’de kullanımı açıklanmıştır.

3.3. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
OpenCV’nin alt kütüphanesi HighGUI işletim sistemi, dosya sistemi ve donanımlarla
(kamera gibi) etkileşim kurmaya imkan sağlar. Pencere açılması, imaj gösterimi, grafik
dosyalarının I/O işlemleri ve mouse, keyboard olaylarının işlenmesi bu kütüphane aracılığıyla
gerçekleştirilir. Bu bölümde HighGUI kütüphanesinin sunduğu hizmetleri kullanımı üzerinden
inceleyeceğiz.
3.3.1.

Image I/O İşlemleri
OpenCV diskten imajların açılması, yüklenmesi ve kaydedilmesi için hazır fonksiyonlar

sunmaktadır. Bu amaçla en sık kullanılan fonksiyon cv::imread() ve cv::imwrite() fonksiyonlarıdır.
Yüksek level olan bu fonksiyonlar dosyaların başlıklarını okuyarak gerek sıkıştırma ve/veya açma
işlemleri ile dosya sistemiyle etkileşim işlerini otomatik olarak gerçekleştirirler.
cv::imread() fonksiyonu resim dosyasının ilk birkaç byte’ına bakarak ne tür bir dosya olduğu
bulup ona göre açar, ikinci parametresi olan flag parametresi ise renk açısından resmin nasıl
okunacağını gösterir. Tablo 3.7 cv::imread() fonksiyonunun parametrelerini göstermektedir. Tablo
3.8 flag parametresinin alabileceği değerleri ve anlamlarını göstermektedir.

Tablo 3.7. cv::imread() fonksiyonu ve parametreleri [43]
Kod

Açıklama

cv::Mat cv::imread(

//Fonksiyon adı

const string& filename,

//Giriş dosyasının adı

int flags =cv::LOAD_IMAGE_COLOR

//Dosyanın nasıl çevrileceğini gösteren bayrak.

);

Tablo 3.8. flag parametresinin değerleri ve anlamları [44]
Parametre ID’si
cv::IMREAD_COLOR
cv::IMREAD_GRAYSCALE
cv::IMREAD_ANYCOLOR
cv::IMREAD_ANYDEPTH
cv::IMREAD_UNCHANGED

Anlamı
Daima 3 kanallı dizi olarak yükle
Daima tek kanallı dizi olarak yükle
Dosyada belirlenen kanal sayısında yükle(en fazla
üç)
8-bit’ten fazla derinliğin yüklenmesine izin ver
Olduğu gibi yüklenmesine izin ver
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Öntanımlı
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır

cv::imread() fonksiyonu bir sebeple imajı yüklemekte başarısız olursa hata vermez sadece
boş bir Mat objesi dönderir. Bu sebeple kullandıktan sonra Mat objesinin boş olup olmadığını
kontrol etmek iyi bir yazılım tercihidir.
cv::imwrite() fonksiyonu eldeki imaj dizisini diske yazdırmaya yarar. Tablo 3.9
cv::imwrite() fonksiyonu ve parametrelerini göstermektedir. İlk argüman dosyanın ismini taşır ki
uzantısı dosyanın nasıl yazılacağına karar vermek için kullanılır. İkinci argüman kayıt edilecek
imaj ve son argüman is yazma operasyonunda dosya tipinin kabul ettiği parametreleri içerir.
Tablo 3.10 cv::imwrite() fonksiyonun kabul ettiği parametreleri içermektedir. Bu
parametreler imajın yazıldığı formata bağımlıdırlar.

Tablo 3.9. cv::imread() fonksiyonu ve parametreleri [44]
Kod

Açıklama

cv::Mat cv::imwrite(
const string& filename,

//giriş dosyasının adı

cv::inputarray image

//Dosyaya yazılacak imaj

const vector<int> params=vector<iint>()

//(opsiyonel) formata bağlı parametreler

);

Tablo 3.10. cv::imwrite() fonksiyonunun kabul ettiği parametreler. [44]
Parametre ID’si
cv::IMWRITE_JPG_QUALITY
cv::IMWRITE_PNG_COMPRESSION
cv::IMWRITE_PXM_BINARY

3.3.2.

Anlamı
JPEG kalitesi
PNG sıkıştırması yüksek değer
daha çok sıkıştırma anlamına
gelir.
PPM(Portable
PixMap),PGM(Portable
GreyMap) or PBM(Portable
BitMap) dosya tiplerinde ikili
format kullanılsın.

Aralığı
0-100
0-9

Ön tanımlı
Değeri
95
3

0-1

1

Video I/O İşlemleri
Video yakalama işlemleri için cv::VideoCapture objesi kullanılmaktadır. Kamera veya video

dosyasından görüntü almayı sağlayan bu metotta tüm işleri otomatik gerçekleştirmektedir. Tablo
3.11 cv::VideoCapture objesinin parametrelerini ve çağrılma yollarını göstermektedir.
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Tablo 3.11. cv::VideoCapture objesi ve parametreleri [43]

Kod

Açıklama

cv::VideoCapture::VideoCapture(
const string& filename,
};

//Giriş dosya adı, dosyadan okuma yapmak
//için

cv::VideoCapture ::VideoCapture(
//Video yakalama cihaz id’si kameradan
//okuma yapmak için

int device

};
cv::VideoCapture ::VideoCapture();

Obje oluşturulduktan sonra doğru bir şekilde açılıp açılmadığını anlamak için
cv::VideoCapture::isOpen() fonksiyonu çağrılır, eğer bu fonksiyon true değeri dönderirse cihaz
veya video dosyası başarıyla açılmıştır.
Video kaynağı başarıyla açıldıktan sonra framelerin okunması işlemi gelir. Bunun için Tablo
3.12’de gösterilen cv::VideoCapture::read() fonksiyonu kullanılır. Bu metot açılmış olan video
kaynağında bulunun sıradaki frame’i getirir ve girilen parametreye yazar. Fonksiyon tekrar
çağrıldığında bir sonraki frame gelir ve bu frameler bitine kadar devam eder. Frame’in bitmesi
halinde verilen parametre boş kalacak ve false değeri geri dönderilecektir.

Tablo 3.12. cv::VideoCapture::read() fonksiyonu [43]
Kod

Açıklama

bool cv::VideoCapture::read(
Cv::Mat& imaj

//okunan verilerin yazılacağı imaj

);

Video açıldığı zaman bu video kaynağı ile ilgili özelliklere de ulaşılabilmekte ve bu
özellikler değiştirilebilmektedir. Bu amaç set ve get fonksiyonları kullanılır. Tablo 3.13 bu
fonksiyonların içeriklerini vermektedir.

Tablo 3.13. cv::VideoCapture set ve get fonksiyonları [43]
Kod
double cv::VideoCapture::get(
int propid;
double cv::VideoCapture::set(
int propid
double value;

Açıklama
//özellik ID’si.
//özellik ID’si.
//özelliğe atanacak değer
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Videoların dosyaya yazılma işlemi cv::VideoWriter objesiyle gerçekleştirilir. Tablo 3.14’te
genel yapısı verilen objeye gerekli parametreler girilerek bir yazıcı cihaz oluşturulur.

Tablo 3.14. cv::VideoWriter objesi [43]
Kod

Açıklama

cv::VideoWriter(
Cons string& filename,

//yazılacak dosya adı

int fourcc,

//kodek

double fps,

//saniyedeki frame sayısı

cv::size framesize,

//frame boyutu

bool is_color=true

//eğer false ise siyah beyaz frameler
//geçirilebilir.

);

Cihaz oluşturulduktan sonra Tablo 3.15’de verilen cv::VideoWriter::write() fonksiyonu ile
dosyaya yazma işlemi gerçekleştirilir. Bu fonksiyona bir sonraki frame’i içeren Mat nesnesinin
gönderilmesi yeterlidir yani video yazma işlemi framelerin ayrı ayrı yazılmasıyla gerçekleştirilir.

Tablo 3.15. cv::VideoWriter::write() [43]
Kod
cv::VideoWriter::write(
const Mat& imaj};

3.3.3.

Açıklama
//sonraki frame’e yazılacak imaj

Pencere İşlemleri
Pencere işlemleri OpenCV tarafından sunulan bir başka özelliktir. çizdirmedir. Pencerede

imaj gösterme işlemi için Tablo 3.16’da verilen program kullanılabilir.
Tablo 3.16’da basit bir resim gösterme programı verilmiş olup bu program üzerinden
pencere işlemleri anlatılacaktır. İlk olarak pencere oluşturma işlemini yapıyoruz. Bu amaçla string
tipinde bir pencere ismi oluşturuyoruz ve cv::namedWindow(pencereismi, 1); komutuyla
penceremiz oluşturuluyor. Ancak bu noktada sadece içi boş bir pencere ortaya çıkmaktadır. Resim
göstermek için Mat tipinde bir nesne oluşturup bu nesneye imread() fonksiyonu aracılığıyla bir
resim yüklüyoruz. Söz konusu resmi cv::imshow(pencereismi, m1); komutuyla ekrandaki
pencerede gösteriyoruz. Burada birinci parametre hangi pencerede göstereceğimizi, ikinci komut
ise hangi imajı göstereceğimizi belirliyor. cv::waitKey(1000); belirli bir süre beklemek için
kullanılıyor aynı zamanda bir tuşa basılıp basılmadığını görebilme yeteneğine de sahip. En son
cv::destroyWindow(pencereismi); komutuyla penceremizi kaldırıp ilgili kaynakları işletim
sistemine iade ediyoruz.
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3.3.4.

OpenCV ile Çizim İşlemleri
OpenCV ile mevcut resmin üzerine çizim yapmak için çeşitli fonksiyonlar bulunmaktadır.

Bu çizim fonksiyonlarından bazıları çizgi çizme, daire çizme, elips çizme, kare çizme ve yazı
çizdirmedir. Pencerede imaj gösterme işlemi için Tablo 3.16’da verilen program kullanılabilir.

Tablo 3.16. Pencerede imaj gösterme programı
Kod
#include "stdafx.h"
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include <iostream>
#include "opencv2/opencv.hpp"
using namespace cv;
using namespace std;
int main(int argc, char** argv){
string pencereismi = "Yeni Pencere";
string resimdosyayolu = "C:\\ asd.jpg";
cv::namedWindow(pencereismi, 1);
cv::Mat m1= cv::imread(resimdosyayolu);
cv::imshow(pencereismi, m1);
cv::waitKey(1000);
cv::destroyWindow(pencereismi);
return 0;}

Açıklama
//Kullanılan kütüphanelerin eklenmesi

//Kullanılan isim uzayları
//Ana fonksiyon
//İmajın dosya yolu
//İmajın gösterileceği pencerenin oluşturulması
//Dosyadan imajın okunması
//Pencerede imajın gösterilmesi
//bir tuşa basılana kadar bekle
//Pencereyi kaldır ve kaynaklarını iade et

Tablo 3.17’de örnek bir daire çizme programı yer almaktadır. Daire çizdirmek için
cv::circle()fonksiyonu kullanılmaktadır. Programdan da görüleceği üzere bu fonksiyon üzerine
çizim yapılacak imajı, dairenin merkez noktasını, yarıçapını, renk değerini, kalınlığını ve çizgi
tipini parametre olarak almakta ve çizim işlemini yapmaktadır.

Tablo 3.17. Daire çizdirme programı
Kod
int main(int argc, char** argv){
string pencereismi = "Yeni Pencere";
string resimdosyayolu = "C \\asd.jpg";
cv::namedWindow(pencereismi, 1);
cv::Mat m1= cv::imread(resimdosyayolu);
cv::Point2i merkez=Point2i(m1.cols / 2, m1.rows / 2);
CvScalar renk = Scalar(255, 255, 255);
int kalınlık = 4;
int cizgitipi = 8;
int yarıcap = 50;
cv::moveWindow(pencereismi, 0,0);
cv::imshow(pencereismi, m1);
cv::waitKey(1000);
cv::circle(m1, merkez,yarıcap,renk,kalınlık,cizgitipi );
cv::imshow(pencereismi, m1);
cv::waitKey(1000);
return 0;}
37

Açıklama

//daire çizdirme methodu

Genel olarak kullanılan parametreler örneğimizde mevcut olduğundan diğer çizim
fonksiyonlarında tekrar anlatılmayacaktır. Merkez parametresi Point tipinde olup koordinat değeri
taşımaktadır ve çemberinin merkezinin neresi olacağını belirlemektedir. Örneğimizde merkez
olarak imajın genişlik ve yükseklik değerlerinin orta noktaları seçilmiştir. Scalar türündeki renk
değeri ne renkte çizileceğini belirlemek için kullanılır ve RGB türünde veri girişi alarak renk
belirler. Yarıçap parametresi dairenin hangi yarıçapta olacağını belirlemektedir. Kalınlık
parametresi piksel olarak daire çizgisinin kalınlık değerini ifade ederken çizgi tipi hangi çizgi
algoritmasının kullanılacağını göstermektedir.

Tablo 3.18. OpenCV çizim fonksiyonları [44]
Fonksiyon

Tanım

cv:circle()

Daire çizer

cv::ellipse()

Elips çizer, kaydırmak ya da
açısını değiştirmek mümkündür.

cv::line()

Çizgi çizer

cv::rectangle()

Dikdörtgen çizer

cv::polyLines()

Çoklu poligonal çizgiler çizer

Cv::putText()

Verilen yazıyı imaja çizer

OpenCV pek çok çizim fonksiyonuna sahiptir. Bu çizim fonksiyonlarının bir kısmı Tablo
3.18’de sunulmuştur.

3.4. Filtreler
İmajdan bilgi çıkarılmaya başlanmadan önce imajı iyileştirmek, ilgi alanlarını vurgulamak
ve/veya işlem sayısını azaltmak amacıyla çeşitli filtreler kullanılır. Bu bölümde program üzerinden
çeşitli filtrelerin kullanımını inceleyeceğiz.
3.4.1.

OTSU Algoritması
Filtreleme yöntemlerinden biri imaja eşik uygulanmasıdır. Tablo 3.19’da OTSU

algoritmasına göre eşik uygulama programı ve Şekil 3.1’de sonuç örneği yer almaktadır.
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Tablo 3.19. OTSU algoritmasına göre eşik uygulama
Kod

Açıklama

int main(int argc, char** argv)
{
string pencereismi = "ana";
string pen2 = "ikincil";
string resimdosyayolu = "C:\\asd.jpg";
cv::namedWindow(pencereismi, 1);
cv::Mat m1 = cv::imread(resimdosyayolu);
Size size(300, 500);
resize(m1, m1, size);
cv::moveWindow(pencereismi, 0, 0);
cv::imshow(pencereismi, m1);
cv::Mat m;
m1.copyTo(m);
cv::threshold(m1, m, 0,255, cv::THRESH_OTSU);
cv::moveWindow(pen2, 0, 0);
cv::imshow(pen2, m);
while (waitKey(30) != 27 ){
}
return 0;}

//Boyut belirle
//Verilen boyutta küçültme işlemi

//OTSU algoritmasına göre eşik uygulama

Eşik değeri uygulanması imajdaki renk sayısını düşürerek komşuluk algoritmalarının daha
iyi sonuçlar vermesini ve daha az işlem yapmasını sağlamaktadır.

a) Orijinal

b) İşlemden sonra

Şekil 3.1. OTSU algoritmasına göre eşik uygulama

3.4.2.

Yumuşatma Filtreleri
Bir diğer filtreleme yöntemi yumuşatmadır (smoothing). Yumuşatma sıklıkla kullanılan bir

imaj işleme operasyonu olup genellikle gürültüyü azaltmak için kullanılır. OpenCV 5 farklı
yumuşatma operasyonuna sahiptir. Bunlar: Blur ve box filtreleri, Median(ortalama) filtresi, Gaus
Filtresi ve Bilateral Filtredir.
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Blur filtresi blur( kaynak, sonuç, Size( g, y ), Point(-1,-1)); komutu ile gerçekleştirilir. Burada
kaynak parametresi işlemin yapılacağı imajı, sonuç parametresi işlemin sonucunun yazılacağı
imajı, Size(g,y) kullanılacak kernelin(çekirdek) genişlik ve yüksekliğini, Point(-1,-1) ise anchor’u
(dayanak noktası) belirtmektedir. Şekil 3.2 blur operasyonu uygulanmış bir resmi göstermektedir.

a) Orijinal

b) İşlemden sonra
Şekil 3.2. Blur operasyonu

Boxfilter operasyonu uzaysal alanda bir lineer filtredir. Sonuç imajındaki her piksel giriş
imajındaki komşu piksellerin ortalamasıyla elde edilir. Eşit ağırlık kullanmasından dolayı daha
basit bir algoritmaya sahip olan boxfilter operasyonu hızlı çalışan bir algoritmadır (Şekil 3.3).

c) Orijinal

d) İşlemden sonra
Şekil 3.3. Boxfilter operasyonu
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Median filtresi medianblur( kaynak, sonuç, i ); komutu ile gerçekleştirilir. Burada kaynak
parametresi işlemin yapılacağı imajı, sonuç parametresi işlemin sonucunun yazılacağı imajı, i
parametresi kernel boyutunu belirlemek için kullanılır. Kernel boyutu için parametre olarak tek
sayı kullanılmasının sebebi kernelin kare şeklinde kullanılmasından ötürüdür. Şekil 3.4 median
operasyonu uygulanmış bir resmi göstermektedir.

a) Orijinal

b)İşlemden sonra
Şekil 3.4. Medianblur operasyonu

h) Orijinal

i) İşlemden sonra
Şekil 3.5. Gauessian filtre
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Gaussian filtresi GaussianBlur( kaynak, sonuç, Size( g, y ), x , y); komutu ile
gerçekleştirilir. Burada kaynak parametresi işlemin yapılacağı imajı, sonuç parametresi işlemin
sonucunun yazılacağı imajı, Size(g,y) kullanılacak kernelin(çekirdek) genişlik ve yüksekliğini
belirtmektedir. x: x’in standart sapmasıdır, 0 yazılması halinde x kernel boyutu kullanılarak
hesaplanır. y y’in standart sapmasıdır, 0 yazılması halinde y: kernel boyutu kullanılarak
hesaplanır. Şekil 3.5 GaussianBlur operasyonu uygulanmış bir resmi göstermektedir.
Bilateral filtresi bileteralFilter( kaynak, sonuç, d,color, space); komutu ile gerçekleştirilir.
Burada kaynak parametresi işlemin yapılacağı imajı, sonuç parametresi işlemin sonucunun
yazılacağı imajı, ,color renk uzayındaki standart sapmayı space piksel olarak koordinat uzayındaki
sapmayı ifade etmektedir. Şekil 3.6 Bilateral Filtre operasyonu uygulanmış bir resmi
göstermektedir.

a) Orijinal

b) İşlemden sonra
Şekil 3.6. Bileteral Filtre

3.4.3.

Değişimler ve Eğimler
En temel ve önemli konvulsuyonlardan biri değişimlerin hesaplanmasıdır(veya yaklaşık

hesaplanmaları).
Sobel Değişimi
Değişimin hesaplanması için en sık kullanılan operatör Sobel değişimi(Sobel Derivative)
[45] operatörüdür. Bu operatörün uygulama örneği ve kodu Şekil 3.7 ve Tablo 3.20 ile sunulmuştur.
Burada xorder ve yorder değişimin yönüyle alakalı değişkenler olup genelde 0,1 veya en fazla 2
kullanılır. 0 bu yönde değişim olmadığı anlamına gelir. ksize parametresi kernel boyutunu ifade
etmekte olup tek sayı olmalıdır.
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Tablo 3.20. Sobel metodu ve içeriği
Kod
void cv::Sobel(
cv::InputArray src,
cv::OutputArray dst,
int ddepth,
int xorder,
int yorder, // y’deki değişim sırası
cv::Size ksize = 3,
double scale = 1, //
double delta = 0
int borderType=cv::BORDER_DEFAULT);

Açıklama
// Giriş imajı
// Çıkış imajı
// Çıkış imajının Piksel derinliği (genelde, cv::U8)
// x’deki değişim sırası
// y’deki değişim sırası
// Kernel boyutu
//çıkış imajına uygulanacak ölçek
// çıkış imajına uygulanacak offset
// Kullanılacak sınır yöntemi

a) Orijinal

b)İşlemden sonra
Şekil 3.7. Sobel değişimi

Sobel değişimi herhangi bir kernel boyutu ile kullanılabilir ve kerneller iteratif olarak hızlı
bir şekilde oluşturulur. Daha büyük kerneller değişime daha iyi yaklaşırlar çünkü daha fazla alanı
gezdiklerinden gürültüden daha az etkilenirler.
Scharr Filtresi:
Ayrık gridler için değişime yakınsamak amacıyla pek çok yol vardır. Sobel operatörünün
zayıf yanı küçük kerneller için az tutarlı oluşudur. Bu tutarsızlık x ve y filtrelerinde ortaya çıkmaz
ancak x/y filtrelerinin arc tanjant değerlerinin kullanılacağı yönsel değişimlerde kendini belli eder.
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a) Orijinal

b)İşlemden sonra
Şekil 3.8. Scharr filtresi

OpenCV bu zayıflığı gidermek için Scharr filtresini kullanır(Şekil 3.8). Özellikle obje tanıma
uygulamalarında değişim açılarının önemli olduğu uygulamalarda eğer 3’e 3’lük filtreler
kullanılacaksa Sobel yerine Scharr filtresi tercih edilir. [44]
Laplas Filtresi
Bir diğer filtre Laplas filtresidir. OpenCV’nin Laplacian fonksiyonu Tablo 3.21 ile verilen
parametreleri alarak filtreyi uygular. OpenCV Laplacian fonksiyonunun içinde Sobel operatörlerini
kullanır, zaten dikkat edilirse Sobel() fonksiyonu ile aynı parametreleri almaktadır.(Sadece değişim
parametreleri eksiktir).
Laplas operatörü çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. En yaygın uygulaması “blobs”
belirlemedir. Blobs belirleme; imajın içindeki farklı nitelikteki(ışık, renk vs.) alanların belirlenmesi
olarak tanımlatılabilir. Şekil 3.9 ile bir örnek sunulmuştur.

Tablo 3.21. Laplacian() fonksiyonunun giriş parametreleri
Kod

void cv::Laplacian(
cv::InputArray src,
cv::OutputArray dst,
int ddepth,
cv::Size ksize = 3,
double scale = 1,
double delta = 0,
int borderType = cv::BORDER_DEFAULT);

Açıklama
// Giriş İmajı
// Çıkış İmajı
// Çıkış imajının piksel derinliği (örneğin, cv::U8)
// Kernel boyutu
//Son imaj oluşturulmadan önce uygulanacak ölçek
//Son imaj oluşturulmadan önce uygulanacak Offset
// Kullanılacak sınır operasyonu
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a) Orijinal

b) İşlemden sonra
Şekil 3.9. Laplas operasyonu örneği

3.5. Histogramlar
OpenCV histogramları dizi olarak, vektör alarak veya seyrek matrisler olarak temsil eder
ancak bu dizilerin yorumlanışı sıradan dizilerden farklıdır. n-boyutlu bir dizi için yorumlama nboyutlu histogram kutu dizisi şeklindedir ki bu herhangi bir elemanın o kutudaki elemen sayısını
gösterdiği anlamını taşır. Kutunun kimliği yani taşıdığı anlam kutunun integer indeksinden farklıdır
ancak pek çok OpenCV fonksiyonu bu görevleri otomatik yerine getirmektedir.
Yüksek boyutlu histogramlar ile çalışırken, histogramdaki çoğu giriş sıfır değerine sahiptir.
cv::SparseMat sınıfı böyle durumlar için iyi bit temsilcidir ve bu amaçla yazılmıştır.
Veri dizilerinden histogram üretmek için cv::calcHist() fonksiyonundan yararlanılır.
Histogramın boyutları giriş dizisinin boyutundan veya büyüklüğünden bağımsızdır daha çok sayısı
ile ilgilidir. Histogramın her boyutu; tüm piksel değerlerinin sayılması ve kümelenmesinden
meydana gelir. İmajın içindeki her kanalın kullanılması şart değildir. Bu yüzden istediğiniz kanal
alt kümesini seçmek mümkündür.
cv::calcHist() fonksiyonunun üç kullanım şekli vardır ki bunlardan ikisi Tablo 3.22 ile
gösterilmiştir. Tablodaki birinci kullanım ile ikinci kullanım arasındaki fark çıkışın dizi olarak mı
yoksa cv::SparseMat olarak mı olacağıdır.
İlk argüman giriş verisi olup bir imaj dizisidir. Eğer birden fazla imaj varsa tüm imajlar aynı
büyüklükte olmalıdır ancak kanal sayısı farklı olabilir. Diziler 8-bit integer veya 32-bit float tipinde
olabilir ancak tüm diziler aynı tipte olmalıdır. Mask parametresi isteğe bağlı olup var olması
halinde; imaj dizilerindeki hangi piksellerin histograma katkıda bulunacağına karar verilmesi için
kullanılır. Mask 8-bitlik bir dizi olup giriş dizileri ile aynı boyutta olmalıdır. Maskede sıfırdan farklı
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bir değerde olan indisteki imaj pikselleri histograma katkı sağlayacaklardır. Maske kullanılmak
istenmediği durumlarda parametre olarak cv::noArray() fonksiyonu gönderilir.

Tablo 3.22. cv::calcHist() fonksiyonunun iki kullanım şekli ve parametreleri
Kod
void cv::calcHist(
const cv::Mat* images,
int nimages,
const int* channels,
cv::InputArray mask,
cv::OutputArray hist,
int dims,
const int* histSize,
const float** ranges,
bool uniform = true,
bool accumulate = false
);
void cv::calcHist(
const cv::Mat* images,
int nimages,
const int* channels,
cv::InputArray
cv::SparseMat& hist,
int dims,
const int* histSize,
const float** ranges,
bool uniform = true,
bool accumulate = false

Açıklama
// giriş imaj dizisi, C-stili dizi 8U veya 32F
// Dizideki imajların sayısı
// Tanımlanacak kanalların listesi
//Katkıda bulunacak pikseller için maske
//Çıkış histogram dizisi
// histogram boyutu < cv::MAX_DIMS (32)
// C-style array, her boyuttaki histogram büyüklüğü
// C-style array of ‘dims’ kutu büyüklüğü
// Uniform kutulama için true değer alır.
// eğer true ise ‘hist’’e eklenir

mask,

);

// giriş imaj dizisi, C-stili dizi 8U veya 32F
// Dizideki imajların sayısı
// Tanımlanacak kanalların listesi C-stili dizi
// Katkıda bulunacak pikseller için maske
// Çıkış histogram seyrek dizi
// Histogram dimensionality < cv::MAX_DIMS (32)
// C-style array, her boyuttaki histogram büyüklüğü
// C-style array of ‘dims’ kutu büyüklüğü
// Uniform kutulama için true değer alır.
// Eğer true ise ‘hist’’e eklenir

Tablo 3.23. Histogramın normalizasyonu
cv::Mat normalizedilmisHstgrm = hstgrm / hstgrm.Sum();
veya
hstgrm /= hstgrm.Sum();

hist argümanı oluşturulacak çıkış histogramını taşır. dims argümanı histogramın kaç boyutlu
olacağını ifade eder. histSize argümanı histogramın her boyutunda kaç kutunun olacağını ifade eder.
Histogramlar oluşturulduktan sonra histogramla çalışmadan önce histogramın normalize edilmesi
arzulanır. Bu amaçla Tablo 3.23 ile verilen komutlar kullanılır.

Tablo 3.24. cv::threshold() fonksiyonunu histogram eşikleme için kullanmak
Kod
cv::threshold(
giris_histogramı,
eşiklenmiş_çıkış_histogramı,
eşikdeğeri,
0,
cv::THRESH_TOZERO
);

Açıklama
// giriş histogramı
//Eşikten büyük değerlerin 0 değeri aldığı çıkış histogramı
// Eşik değeri
// eşikleme yöntemi
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Histogramlara eşik değeri uygulanması da bir başka sıklıkla ihtiyaç duyulan işlemdir. Belirli
aralıkta değerlerin incelenmek istendiği veya belli değerden yüksek veya alçak değerleri ele almak
için eşik işlemleri uygulanılır. Bu amaçla cv::threshold() fonksiyonu Tablo 3.24 kullanılabilir.

Tablo 3.25. cv::compareHist() fonksiyonu ve argümanları
Kod
double cv::compareHist(
cv::InputArray H1,
cv::InputArray H2,
int method
);
double cv::compareHist(
const cv::SparseMat& H1,
const cv::SparseMat& H2,
int method);

Açıklama
// Karşılaştırılacak birinci histogram
// Karşılaştırılacak ikinci histogram
//karşılaştırma metodu
// Karşılaştırılacak birinci histogram
// Karşılaştırılacak ikinci histogram
// karşılaştırma metodu

Histogramlar ile çalışırken histogramların belirli bir kritere göre birbiriyle karşılaştırılması
da sıklıkla karşılaşılan bir ihtiyaçtır. cv::compareHist() fonksiyonu Tablo 3.25 bu işlevi yerine
getirmektedir. Histogramların cv::compareHist() fonksiyonu ile karşılaştırılmasında 4 metot
mevcuttur (Tablo 3.26).

Tablo 3.26. cv::compareHist() fonksiyonu karşılaştırma metotları
Adı
Korelasyon
Chi-Kare
Kesişme
Bhattacharyya uzaklığı

Parametresi
cv::COMP_CORREL
cv::COMP_CHISQR
cv::COMP_INTERSECT
cv::COMP_BHATTACHARYYA
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4.

MATERYAL VE METOT
Otomatikleştirilmiş bir sınav denetim sistemi 3 temel görevi yerine getirebilmelidir. Bu

görevler aşağıda açıklanmıştır.
Kimlik Kontrolü: Sistem sınava giren kullanıcının kimliğini kontrol ederek yerine başka
birinin sınava girememesini sağlamalıdır.
Kopya Tespiti: Sistem kullanıcının sınav süresince sınav kurallarına uyduğunu ya da
uymadığını tespit edebilmeli, böylece sınav güvenliğini sağlayabilmelidir.
Kayıt Tutma: Sistem sınavla ilgili verileri kayıt altına alabilmeli ve gerektiğinde denetim
için sistem yöneticisi ya da ders hocalarına sunabilmelidir.
Sistemin kopya girişimini tespit etmesi üç ana aşamada incelenmiştir.
Birinci Aşama: Kameradan elde edilen görüntülerden kullanıcının göz pozisyonlarının
tespit edilmesi.
İkinci Aşama: Bakış belirleme algoritmalarının kullanılarak göz bulma algoritmalarıyla
elde edilen pozisyon verilerinden gözün nereye baktığının tespit edilmesi.
Üçüncü Aşama: Kullanıcının ne zaman, nereye, ne kadar süre ile baktığı bilgilerinin
çıkarılarak bu bilgilerin yapay zekâ ve/veya istatistik algoritmalarıyla işlenip kopya girişiminin
olup olmadığının tespit edilmesidir.

4.1. Göz Konumunun Belirlenmesi
İmajlarda gözlerin konumunun tespiti, güvenlik, pazarlama, psikoloji, insan-bilgisayar
etkileşimi gibi birçok uygulama için temel bir adımdır. Bir görüntüde bir yüz bulduktan sonra, bir
sonraki mantıksal adım, gözler, ağız, çene vb. gibi yüz öğelerini bulmaktır. Gözleri bulma
zorunluluğu gözlerin öneminden kaynaklanmaktadır; çünkü gözler dış dünyaya açılan pencereler
olduğu gibi aynı zamanda kişinin iç dünyasına açılan pencerelerdir. Gözler duyguları veya
sahibinin durumunu ifade etmek için belirli işaretlere sahiptir. Gözbebeği, sıkıntı içindeyken
büyüyebilir veya düşünürken yukarı doğru bakabilir ve bu tür kalıplar psikolojik profil oluşturmada
kullanılabilir. Bu durum, psikolojik hastalıkların pazarlanması veya tedavisi için kullanılabilir. Göz
pozisyonunu bulduktan sonra, bakışların nereye yöneldiği tespit edilebilirse bilgisayar-insan
etkileşimi için kullanılabilir. Aynı zamanda insanların bir pazara, alışveriş merkezine veya okul
binasına girerken ilk bakışta nereye bakma eğiliminde olduğu gibi sorulara cevap bulmakta
mümkündür. Aynı zamanda parmak izleri gibi, gözler de kimlik belirlemede kullanılan benzersiz
bir ize sahiptirler [46], [47]. Bir dakikada kaç kere göz kırpıldığı sayılarak, araç sürücülerinin
yorgun veya uykulu olup olmadığını tespit etmek mümkündür [48]. Bu uygulamaların tümü ve

daha pek çoğunun başarısı ancak göz algılama yöntemlerinin başarısı kadar iyi olur; çünkü bu
uygulamalarda göz konumlarının doğru bir şekilde bulunması büyük öneme sahiptir.
Mevcut teknolojiler üç kategoride sınıflandırılabilir:
İnvazif yöntemler:
Gözlerin [49] cildine elektrot yerleştirmesi gereken elektro-okülografi yöntemleri veya göz
bobin sistemleri [50] vb. teknolojiler ile kontak lens kullanılması gibi yöntemlerdir.
Yarı İnvazif Yöntemler:
Özel bir çeşit ışık kullanılarak gözün aydınlatılmasına dayalı yöntemlerdir [51].
İnvazif Olmayan Yöntemler:
Son kategori invazif değildir ve gözün nerede olduğunu belirlemek için yalnızca görüntüleri
kullanır [20], [23], [24], [27], [30], [31].
İnvazif yöntemler genellikle iyi bir tespit oranına sahiptir, ancak günümüz dünyasında bu
yöntemleri birçok uygulamada kullanmak mümkün değildir, çünkü bu yöntemler yüksek maliyet
ve düşük hareketliliğe sahip olma eğilimindedir. Yarı invazif yöntemler genel kullanıma ve iyi
tespit oranına sahiptir. Ayrıca yüksek maliyeti var. İnvazif olmayan yöntemler genellikle düşük
maliyetlidir ancak diğer yöntemlere göre daha düşük algılama oranları vardır; çünkü bunlar ışık
durumu, makyaj, gözlük vb. gibi birçok faktörden etkilenebilirler.
İnvazif olmayan yöntemler iki ana kategoriye ayrılabilir. İlk kategori A.I. göz pozisyonunu
belirleme yöntemleri. A. I. yöntemleri genellikle üç ana adımdan oluşur: bir göz modeli oluşturulur,
bir sınıflandırıcı veya istatistiksel model kullanılır ve en sonunda bunlar kullanılarak kesin göz
pozisyonları bulunabilir. İkinci kategori piksel dağılımını, piksel değerleri, histogramları vb.
yöntemleri kullanarak gözün genel özelliklerini belirleyerek gözü tespit ederler [20], [24], [27].

Şekil 4.1. Göz konum belirleme algoritmalarının üç ana adımı
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İlk birkaç adım genellikle göz bulma yöntemlerinin çoğunda aynıdır. İlk olarak yüz tespit
edilir. Sonra eğitimli bir tahminle genel göz alanları bulunur veya göz bölgesini belirlemek için göz
kaskadı kullanılır, son olarak gözün nerede olduğunu belirlemek için yeni bir yaklaşım kullanılır.
Şekil 4.1’de bu adımlar gösterilmiştir.
Günümüzde göz pozisyonunu kabul edilebilir hata oranlarıyla tespit edebilen pek çok
algoritma mevcuttur. Bu algoritmalardan bazıları için ([19]-[30]) numaralı referanslara bakılabilir.
Bu algoritmalar BioID ve ColorFeret gibi veri setleri üzerinde test edilerek başarımları
ölçülmektedir. Bu veri setlerinde binden fazla insan ön yüzüne ait resimler bulunmaktadır. Söz
konusu resimler farklı ışık koşullarında çekilmiş, farklı cinsiyete ve yaşa ait insanların resimlerini
içermektedir. Pek çok algoritma %5 hata payı için %95’in üzerinde başarı oranı yakalayabilmeyi
başarmıştır. Bu algoritmaların kullanılması ile birlikte kullanıcıların göz konumlarını yüksek
başarımla belirlemek mümkündür.

4.2. Bakış Belirleme
Bakışın belirlenmesi için kullanıcının gözlerinin kameraya göre pozisyonundan istifade
edilir. Bu amaçla kameranın konumunun biliniyor olması gerekmektedir. Dizüstü bilgisayarlarda
kamera genellikle bilgisayarın ekranının üst tarafında ortadadır ve bu konum bakışın belirlenmesi
için en uygun yerdir. Ancak masaüstü bilgisayarlarda kameranın konumu farklı yerlerde olabilir.
Bu tür bilgisayarlarda kullanıcı kamerayı monitörün üstünde ve orta noktada konumlandırması
hususunda yönlendirilmelidir. Kullanılacak sistemde kameranın monitörün üst tarafında ve orta
noktada olduğu varsayılacaktır.

Şekil 4.2. Kullanıcıdan bakması istenilecek noktalar

Bakışın

nereye

doğrultulduğunun

bulunabilmesi

için

bakış

belirleme

yöntemi

kullanılmalıdır. Bu yöntemlere örnek olarak [32], [34], [51] çalışmaları incelenebilir. Birinci
derecede ilgi alanı olan monitörün kameraya göre konumunun net bir şekilde belirlenebilmesi için
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kullanıcı 5 noktaya bakmak üzere yönlendirilir. Bu noktalar çerçevenin belirlenmesi için kullanılan
monitörün dört köşesi ile doğrulama amaçlı kullanılacak olan monitörün orta (merkez) noktasıdır.
Şekil 4.2‘de görüldüğü üzere ilgili köşe noktaları gri kareler ile, orta nokta ise siyah kare ile
gösterilmiştir.
Elde edilen beş noktadan yola çıkılarak Şekil 4.3’de görüldüğü üzere kullanıcının bakış
bölgesi monitör merkez olmak üzere 9 ana alana ayrılır ve kullanıcının hangi alana baktığı
belirlenir.

Sol Üst

Üst

Sağ Üst

Sol

Monitör

Sağ

Sol Alt

Alt

Sağ Alt

Şekil 4.3. Bakış bölgeleri

Sınav süresince kullanıcının verileri toplanır. Toplanan veriler kullanıcının hangi alana
baktığı, ne zaman ve ne süreyle baktığı, o sırada ekranda hangi sorunun olduğu gibi bilgileri
içermelidir. Bu verilerin toplanmasından sonra verilerin yapay zekâ yöntemleriyle işlenme
aşamasına geçilir.
4.2.1.

Yapay Zekâ
Sistemin üçüncü ana adımı ikinci aşamada elde edilen verilerin yapay zekâ yöntemleriyle

incelenmesinden oluşur. Tablo 4.1’de verilen örneğe benzer olarak; yapay zekâ algoritmalarının
çalışacağı veri tabanı tabloları oluşturularak kullanıcı verileri bu tablolara girilir.

Tablo 4.1. Yapay zekâ algoritmaları için tablo örneği
KullanıcıID

SoruID

Zaman

Bakış Süresi

Göz Konumları

Bakış Bölgesi

1042

23

13.56.07

2s

255,253, 305,254

Sol Üst

1042

23

13.56.09

10s

248,257, 295,258

Monitor

1042

23

13:56:19

3s

252,260, 290,259

Alt

Kullanıcının verisi üç farklı şekilde incelenebilir;
Kural tabanlı yaklaşım ile belirli kurallara göre veri incelenebilir. Örneğin; eğer kullanıcı
soruların %25’inden fazlasında ekranın dışına 10 saniye ya da daha uzun süre bakmış ve ardından
soruyu cevaplamış ise bu öğrencinin kopya çekmiş olma ihtimali yüksektir. Bu kurallar kullanıcının
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nasıl kopya çekebileceği ve kopya çekmesinin zaman ve bakış alanı açısından ne sonuçlar
doğuracağına dayalı olarak oluşturulur.
Kopya çeken ve çekmeyen öğrenci verileri etiketlendirilerek kümelenir ve daha sonra yeni
öğrencinin verisinin sınıflandırma algoritmalarıyla hangi kümeye ait olduğu bulunur.
Son olarak sınava giren öğrencilerin verileri analitik olarak incelenir ve norm değerleri elde
edilir. Daha sonra kullanıcı verisi bu norm değerleriyle karşılaştırılır.

4.3. Yazılım Dili, Kütüphaneler
Bu çalışmada yazılım dili olarak Python kullanılmış olup sürümü 2.7’dir. OpenCV ve Dlib
kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Sistemde kullanmak için farklı yaşlarda ve cinsiyetlerde olan
farklı insanlara ait olan ön yüz resimlerini içeren veri tabanları kullanılarak yüz tespiti ve göz tespiti
algoritmaları denenmiştir.

4.4. Veri Setleri
Önerilen yöntemin başarı oranını değerlendirmek için BioID-FaceDatabase-V1.2 [52],
TalkingFace [53] ve ColorFeret [54] veri setleri kullanılmıştır. BioID veri seti, sol ve sağ gözün
göz pozisyonu açıklamalarını içeren dosyalara sahip 1520 ön yüz görüntüsü içerir. Her görüntüde
tek bir ön yüz vardır ve bu görüntüler yirmi üç farklı bireye aittir. BioID veri seti zorlu bir veri
setidir; çünkü görüntüler gri seviyelidir ve çözünürlüğü düşüktür (384 × 286). Görüntülerin çoğu
gözlük kullanan kişilere aittir ve gözlüklerinde yoğun bir yansıma vardır. Yeterince
aydınlatılmayan veya fazla aydınlatılan alanlarda çekilmiş görüntüler vardır. Bir kişinin gözlerinin
tamamen kapalı veya kısmen kapalı olduğu görüntüler vardır; bu, gözlerin olmadığı yerde gözlerin
nerede olduğunu belirlemeyi imkânsız kılar. Bununla birlikte, bir algoritmanın başarısını
belirlemek için zorlu bir veri seti gereklidir. BioID veri setindeki tüm görüntüleri deneyimizde
kullandık.
TalkingFace veri seti, bireyin yeterince aydınlatılmış bir alanda konuşurken çekilmiş olduğu
5000 ön yüz görüntüsünden oluşur. Görüntüler renkli ve 720 × 526 çözünürlüğe sahip. Her
görüntüde tek bir ön yüz ve göz konumlarını içeren yüzün 68 ilgi noktasının koordinatlarını içeren
her görüntü için bir dosya var. Denememizde, TalkingFace veri setinin tüm resimlerini kullandık.
ColorFeret veri seti, yüz algılama algoritmalarını geliştirmek, test etmek ve değerlendirmek
için renkli görüntüler içeren başka bir yüz veri setidir. ColorFeret veri seti, çeşitli açılardan 994
deneğin 11338 yüz görüntüsünü içerir. ColorFeret veri setindeki görüntüler 512 x 768 pikseldir.
Deneyimizde düzenli ön görüntüler ve alternatif ön görüntüler kullandık. Bununla birlikte,
görüntülerin bazıları göz pozisyon bilgisine sahip değildi ve genellikle göz pozisyonları doğru
değil.
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Görüntü çözünürlüğünün kendisi veri setini anlamak için yeterli olmayabilir. Görüntü
çözünürlüğü ve görüntüler içindeki yüzlerin çözünürlüğü Tablo 4.1 'de verilmiştir. BioID veri seti
için yüzlerin ortalama çözünürlüğü çok düşüktür. TalkingFace veri setinin çözünürlüğü, BioID veri
setinin yaklaşık 3.4 katıdır. Ancak, TalkingFace veri setinin yüz alanının çözünürlüğü, BioID veri
setinin yaklaşık 5.4 katıdır.

Tablo 4.2. Veri kümelerinin imaj ve yüz çözünürlükleri
Veri Tabanı

BioID
TalkingFace

İmaj Çözünürlüğü

384x286
720x526

Maksimum Yüz Çözünürlüğü

223x248
321x321

Ortalama Yüz Çözünürlüğü

125x125
291x291

4.5. Yüz Bulma
Yüzü bulmanın amacı, arama alanının sınırlı özelliklere ve görünümlere sahip olmasını
sağlamaktır. Arama alanında göz gibi nesneler veya görüntüler olmamalıdır. Ayrıca, arama alanı
azaltılarak, algoritmanın iş yükü azaltılmış olunur.
Yüz algılama yıllardır süregelen bir problemdir ve bu problemi çözmek için birçok yöntem
vardır [12] [13] [14] [17]. Literatürde, çoğu çalışma, Haar-Like kaskadları kullanarak yüzleri
bulmak için Viola-Jones yöntemini seçer.
OpenCV (Açık Bilgisayarlı Görme) kütüphanesi bu tür tespit amaçları için gerekli kaskad
dosyaları içerir ve çalışmamızda görüntüdeki yüzleri bulmak için ön yüz dosyası
(haarcascade_frontalface_default.xml) kullanılmıştır. OpenCV hakkında gerekli dosyalar ve daha
fazla bilgi resmi web sitelerinde bulunabilir [43].

4.6. Genel Göz Bölgesinin Belirlenmesi
Genel göz bölgesini bulmak için, yüzü dört kare parçaya bölmek ve sol üst parça sol gözü,
sağ üst parça sağ gözü içerir gibi eğitimli bir tahminde bulunmak kullanılabilir [20]. Bununla
birlikte, bu yaklaşım ihtiyaç duyulandan çok daha büyük bir ilgi alanına neden olacaktır, ancak
gözün o bölgede olmasını garanti eder. Başka bir seçenek de, genel göz bölgesinin nerede olduğunu
belirlemek için bir Haar-Like kaskad veya benzeri bir algılama yöntemi kullanmaktır. Ancak, HaarLike kaskadların kullanımının kötü sonuçlar verdiğini gördük. Gözün kendisi göz bölgesi içerisinde
hareket ettiğinden, kaskadların göz bölgesini yüksek hassasiyetle tespit etmesini zorlaştırır. Ayrıca,
ikincil bir algılama yönteminin kullanılması hesaplama maliyetini yükseltir, ancak daha küçük bir
göz bölgesi verebilir.
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4.6.1.

Şablon Eşleme (Template Matching)
Şablon eşleştirme, bir giriş görüntüsündeki her pikselin, içinde eşleşen bir parça olup

olmadığını bulmak için başka bir resim ile karşılaştırıldığı bir işlemdir. Bu, pencereli bir şekilde
yapılır ve her pencere için benzerlik değeri hesaplanır. En iyi benzerlik değeri, hangi pencerelerin
giriş görüntüsüyle eşleştirileceğini belirler. Kare farkı (Denklem 4.1), normalize edilmiş kare farkı
(Denklem 4.2), korelasyon (Denklem 4.3), normalleştirilmiş korelasyon (Denklem 4.4) gibi
benzerlik değerlerini hesaplamak için birçok yöntem vardır. Denklemlerde (4.1-4.4) R, benzerlik
değeridir, I giriş imajını, S kaynak imajını, xs ve ys pencerenin başlangıç pozisyonları ve giriş
görüntüsünün x ', y' piksel konumları.

R(xs , ys )  x', y'(I (x', y')  S ( xs  x', ys  y'))2

R(xs, ys ) 

2
x', y'(I(x', y')  S(xs  x', ys  y'))
2

2
x', y'(I(x', y') *x', y'S(xs  x', ys  y')

R( xs , ys )   x' , y'( I (x', y') * S ( xs  x', ys  y'))

R(xs, ys ) 

4.6.2.

2
x', y'(I(x', y')*S(xs  x', ys  y'))
2

2
x', y'(I(x', y') *x', y'S(xs  x', ys  y')

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

Göz konum Belirleme için Karşılaştırma Metodu
Denklem (4.5) kullanılarak hesaplanan e hata oranını, L, R, sol ve sağ göz bebeğinin gerçek

pozisyonunu, L ', R' metoduyla hesaplanan pozisyonları ve aralarındaki fark Euclid mesafesini ifade
etmektedir.

e

max( L  L ' , R  R' )

(4.5)

LR

Eğer hata oranı e 0,25'ten düşükse, algoritma gözü bulmak için iyi olarak kabul edilir, ancak
bakış açısı algılama gibi uygulamalar için 0,05'ten az olmalıdır.
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5.

GÖZ KONUM BELİRLEME
BioID veri tabanı ile yaptığımız testlerimizde Viola-Jones metodunun 1521 görüntüden 1365

görüntüde yüzleri başarıyla tespit etti, bu da %89'dan fazla başarı oranı anlamına geliyor. 1521
resimden sadece 11 tane yanlış pozitif bulundu. Bu yanlış pozitifler, genellikle bir yüz içinde daha
küçük bir bölgede bulunuyorlar, böylece algılanan yüzlerden en büyük yüzü seçilerek kolayca false
pozitiflerden kurtulmak mümkündür. TalkingFace veri seti için yapılan testlerde başarı oranı
%99,1'dir.

Şekil 5.1. 68 yüz işareti

Yüz işaretleri (Facial-Landmarks), bir kişinin yüzündeki ilgi noktalarını belirlemek için
nispeten yeni bir yöntemdir. Bu yöntem yalnızca yüzü bulmak için değil, aynı zamanda insan
yüzünün birçok yönünü belirlemek için gerekli ilgi noktalarını da içermektedir [11]. Çalışmamızda,
Şekil 5.1'de gösterildiği gibi 68 işarete sahip bir detektör kullanıldı. Yüz işaretlerini tespit etmek
için Dlib Kütüphanesi kullanıldı. Dlib yüz yer işaretleri oluşturmak için [11]'ün bir uygulanmasını
kullanıyor ve iBUG300-W veri setinde biçimlendirme ayarlarına sahip farklı detektörler vardır,
ancak işaretlemelerin çoğunu kullanmadığımız için çalışmamız için ne kadar biçimlendirme olduğu
önemli değildir. İşaretler ve kullandığımız nümerik kodlaması Şekil 5.2'te gösterilmektedir.
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Şekil 5.2. Yüz işaretleri için kullandığımız nümerik kodlama

BioID veri tabanı testlerimizde, bu Yüz İşaretleri metodu 1521 görüntüden 1509 görüntüde
yüzleri başarıyla tespit etmeyi başarıyor; TalkingFace veri seti testlerimizde, bu yöntem tüm
resimlerdeki yüzleri başarıyla tespit etmeyi başarmıştır. TalkingFace veri setinde beş yanlış pozitif
var. Bununla birlikte, Viola-Jones yönteminde olduğu gibi, bu hatalı pozitif sonuçlar genellikle
tespit edilen yüz içindeki daha küçük bir bölgedir. Bu nedenle tespit edilen yüzlerden en büyük
yüzü seçilerek hata kolayca giderilebilir. ColorFeret veri setinin başarı oranı da %100'dür.
Sonuçlarda görüldüğü gibi; yüz işaretlerini kullanmak, Viola-Jones yönteminden çok daha iyi bir
başarı oranına sahiptir.
Bu çalışmada, hem Viola-Jones metodu kullanan bir göz bulma metodu geliştirilmiş hem de
yüz işaretçilerini kullanan bir göz bulma metodu geliştirilmiştir.

5.1. Yüz İşaretleri Kullanılarak Bulunan Yüzden Göz Bölgesinin Belirlenmesi
Gözün genel bölgesini belirlemek için ilk önce, Şekil 5.2'te görülen tüm noktaları kullanarak
göz bölgesi bulmaya çalışıldı. Ancak, bu işaretler istediğimiz kadar kesin doğrulukta değil ve
genellikle tüm gözü içermediklerini yani gözün dışında olması gereken noktaların sıklıkla gözün iç
tarafına kayabildiğini görüyoruz. Bu nedenle, göz bölgesini başarıyla tespit etmek için bu yer
işaretlerini kullanamadık. Bununla birlikte, yapılan çalışmalarımızda iki göz köşesi ile göz yarıçapı
arasında doğal bir oranın var olduğunun farkına vardık. Yüz işaretleri, işaret noktaları olarak göz
56

köşelerini de içerdiğinden, Şekil 5.3'te görüldüğü gibi küçük bir göz bölgesini belirlemek için bu
köşeler kullanıldı. Göz köşesi işaretlerindeki hataların göz bölgesinin tespitinde pek fazla soruna
neden olmadığı görüldü. İlk önce Denklem 5.1 ve 5.2 kullanarak göz köşeleri arasındaki mesafe
hesaplanıldı.

Şekil 5.3. İki göz kenarı ve göz yarıçapı arasındaki oran kullanılarak oluşturulan genel göz bölgeleri

lright





l left 



 



2
2
p x p x  p y  p y
1
10
1
2

p x p x
9
6

2

 p y p y
9
6

(5.1)



2

(5.2)

Formüllerde: lright ve lleft sırasıyla sağ ve sol gözlerin iki kenarı arasındaki mesafe, pi Şekil
5.2 ile gösterilen i. nokta, pix ve piy pi noktasına ait x ve y koordinatlarıdır. Göz kenarları arasındaki
mesafeler belirlendikten sonraŞekil 5.4’te gösterildiği üzere göz ilgi alanları yüz işaretleri
yardımıyla belirlenir.
Çalışmalarımızda, Şekil 5.3'te görüldüğü gibi göz köşeleri ile gözün kendisi arasındaki doğal
oranı kullanarak gözler için daha küçük ve daha verimli bir ilgi alanı belirlemeyi başardık.
Böylesine küçük bir genel göz alanı kaş ve gözlük gibi koyu objelerin sonucu etkilemesine mani
olacağı öngörülmektedir ki bu tüm göz saptama yöntemlerinin başarı oranını arttırmaya yardımcı
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olacaktı. Çünkü göz saptama yöntemlerinin ana sorunlarından biri kaş veya gözlük gibi koyu renkli
görünümlerdir. Ayrıca göz yarıçapı ile göz köşeleri arasındaki mesafe arasındaki oranın yaklaşık
0.22 olduğunu görüyoruz. Sol ve sağ gözün yarıçapı Denklem 5.3 ve 5.4 kullanılarak
bulunmaktadır.
(p1x , p1y-1,2 x lrigth)

(p9x , p9y-1,2 x lleft)
Sağ

Sol

Göz

Göz
(p10x , p10y+ lrigth)

(p6x , p6y+ lleft)

Şekil 5.4. Göz ilgi alanlarının belirlenmesi.

rright  lright  2 / 9

(5.3)

rleft  lleft  2 / 9

(5.4)

Gözlerin dairesel özelliği eşleştirme algoritmasında kullanımı kolaylaştırır. Görüntü siyah
beyaza indirildi, sonra eşleşmesi için şablon olarak bir daire kullanıldı. Gözler tamamen çember
almayıp aslında 1,13 oranlı bir elipstir. Genellikle bu fark yok denecek kadar azdır, çünkü
kameralar bu farkı yakalamak için gerekli çözünürlüğe sahip değildir. Ancak, kameranın daire
yerine bu farkı yakalamak için iyi bir çözünürlüğe sahip olduğu bir durumda, bir elips şablon olarak
kullanılmalıdır.
Şablon eşleştirmede kullanılacak olan giriş görüntüsüne gelince, hesaplanan r yarıçap değeri
için Şekil 5.5'de görüldüğü gibi basit bir görüntü oluşturuldu. Bununla birlikte, bu yaklaşım tatmin
edici sonuçlar vermemektedir.

Şekil 5.5. Şablon eşleştirmede kullanılan örnek imajlar

Başarı oranını arttırmak ve iş yükünü azaltmak için; şablon eşleşmesine dayalı olarak
değiştirilmiş bir yaklaşım denendi. Göz hakkında iki temel ön bilgi vardır; gözler etrafından daha
koyu renktedir ve gözler dairesel bir şekle sahiptir. Göz dairesel bir şekle sahip olduğundan,
noktaların toplamını dairesel bir şekilde hesaplar ve pencereli bir şekilde kontrol edilirse; en büyük
58

toplamı olan pencere, gözün bulunduğu alan olarak kabul edilebilir. Bu amaçla Şekil 5.5'de sağda
bulunan resim için; görüntünün her beyaz noktasının x ve y koordinatlarını içeren bir liste
oluşturuldu. Sonra bu liste pencereli bir şekilde kullanıldı. Her pencerede, Denklem 5.5 kullanılarak
liste noktalarının değerlerinin toplamı hesaplandı ve en büyük toplamın nerede elde edildiği
belirlendi.

R(xs , ys )  i 0 S(xs  listi x, ys  listiy)
n

(5.5)

Çember içindeki tüm noktaları kullanmak iyi bir başarı oranına sahiptir, ancak yöntemin iş
yükünü daha da azaltmak için bir çember içindeki tüm noktaları kullanmak yerine, Şekil 5.6'da
görüldüğü gibi deney yapmak için azaltılmış noktalar da kullanıldı.

(a)
r/2 yarıçaplı daire ve r
yarıçaplı daireye ait 00, 450,
900 ve 1350 çapları

(b)
(c)
r/2 çaplı daire ve r
r/2 yarıçaplı daire ve r
yarıçaplı daireye ait 00 yarıçaplı daireye ait 450
ve 900 çapları
ve 1350 çapları

(e)
r yarıçaplı daireye ait 00 ve
900 çapları

(f)
(g)
r yarıçaplı daireye ait r yarıçaplı daireye ait 00,
450 ve 1350 çapları 450, 900 ve 1350 çapları

(d)
r/2 yarıçaplı daire,

(h)
r yarıçaplı daire

Şekil 5.6. Deneysel azaltılmış imajlar

Gözün özelliklerini göz önüne alarak; Bir göz bölgesi içinde göz pozisyonunu pencereli bir
şekilde tespit etmek gereksiz yere zaman alıcı olabilir. Ayrıca, göz bölgesinin çözünürlüğü arttıkça,
her pencereyi kontrol etmek için gereken zaman da artacaktır.
Yöntemde harcanan zamanı daha da azaltmak için; Tüm pencereleri kontrol etmek yerine,
Şekil 5.7'de görüldüğü gibi iki aşamalı bir pencere hareketi denendi. Başlama pozisyonu için, göz
bölgesinin y ekseninin ortasını merkezin y ekseninin merkezi olarak kullanıldı. Verilen y ekseni
için en iyi x ekseni pozisyonunu bulduktan sonra; En iyi x ekseni konumunu kullanarak en iyi genel
konumu belirlemek için pencere y ekseninde hareket ettirilmiştir.
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Şekil 5.7. Azaltılmış pencere hareketi

5.1.1.

Göz Kırpmanın Tespiti
Göz kırpma kontrolü, göz algılaması kullanan birçok uygulama için bir gerekliliktir. Bir

insanın ne zaman gözünü kırptığı bilinirse, görüntüde göz olmadığı da bilineceğinden göz
pozisyonlarını tespit etmeye gerek kalmaz. Ayrıca göz kırpma sıklığını hesaplayarak; bireyin
yorgunluğunu belirlemek mümkündür.

(a)Normal Durum (b)Göz Kırpma Başlar

(e) Kısmen Açık

(f) Kısmen Açık

(c)Kısmen Açık

(d)Tamamen Kapalı

(g)Göz Kırpma Biter

(h) Normal Durum

Şekil 5.8. Göz kırpmanın aşamaları

Yer işareti noktaları (Şekil 5.2'deki p2, p3, p11, p12, p4, p5, p7, p8) ile Denklem 5.3 ve 5.4
ile hesaplanan göz yarıçapları kullanılarak göz kırpma kolayca tespit edilebilir. Göz kapağı üst ve
alt göz kapakları arasındaki mesafe hesaplanarak belirlenebilir. Bu mesafe bir veya iki piksele
yakınsa, gözün kapalı olduğu varsayılabilir. Ancak, hangi durumda bir göz kırpma olduğuna karar
vermek gerektiğine karar verme meselesi de var. Gözün tamamen kapalı olduğu bir an mı seçilmeli
yoksa gözlerin kısmen de kapalı olduğu anlarda eklenmeli mi? Şekil 5.8'de görüldüğü gibi, göz
kırpma hareketi birkaç aşamadan oluşmaktadır. Resimlere bilgi edinme perspektifinden
bakıldığında; gözlerin kısmen kapalı olduğu bir durum ile gözlerin tamamen kapalı olduğu durum
aynıdır. Çünkü her ikisi de, gözlerin bakmaya odaklanmadığı bir durumda olduğu anlamına gelir.
Bu açıdan bakıldığında, göz kapakları arasındaki mesafe göz yarıçapının yarısından küçükse, gözün
kapalı olduğu varsayıldı. Bu pratik bir yaklaşım olsa da; hala bazı göz ardı edilebilecek konular
var. Bir kişi güldüğünde veya parlak bir manzaraya baktığında; insanlar göz kırpma olarak
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yorumlanabilecek olan gözlerini kısmen kapatmaya meyillidir. Göz kırpma ile kahkaha veya parlak
ışık refleksi arasındaki farkı bulmak kolay değildir. Gülüşü tespit etmek için ağza karşılık gelen
başka işaret noktaları kullanmak veya histogramı kullanarak parlaklığı kontrol etmek mümkün
olabilir. Ancak, farkı saptamak için çok fazla kaynak harcanması gerekeceğinden ve meydana
gelebilecek hatanın kabul edilebilir oranlarda olacağından ötürü farkı saptamaya çalışmanın
gereksiz olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, uygulamada pek bir fark oluşturmayacaktır.
5.1.2.

Deneysel Sonuçlar
Testlerde Intel Core i7 2.8 GHz CPU'ya ve 32 GB ram'a sahip bir bilgisayar kullanılmıştır.

Programlama dili ve bilgisayarlı görüntü kütüphanesi olarak sırasıyla Python sürüm 2.7 ve OpenCV
sürüm 2.4'ü seçildi.
Kod, yüz algılama süresi hariç, BioID veri tabanındaki görüntülerdeki her iki göz merkezini
tespit etmek için 4.5ms almaktadır.

Şekil 5.9. BioID veri kümesi için başarılı sonuç örnekleri (e<0,025)

Görüntülerde görüldüğü gibi, yaklaşım çok küçük bir göz bölgesi oluşturmayı
başarmaktadır. Ayrıca, bu göz bölgeleri kaş gibi ilgisiz noktaları içermemektedir. Göz köşeleri
kabul edilebilir bir hata oranında tespit edildiği sürece, göz bölgesi oluşturma yaklaşımı sadece göz
bölgesini içeren küçük bir bölge oluşturmakta başarılıdır.
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Şekil 5.10. TalkingFace veri kümesi için başarılı sonuç örneği (e<0,025)

Şekil 5.9 ve Şekil 5.10'da, BioID ve TalkingFace veri setleri için başarılı sonuçlar verilmiştir.
Görüldüğü gibi yöntem gözlere beyaz bir daire çizmeyi başarır ve dairenin merkezi göz bebeğinin
olduğu yerdir.

Şekil 5.11. TalkingFace veri kümesi için başarısız sonuç örnekleri (e<0,025)
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Şekil 5.12. BioID veri kümesi için başarısız sonuç örnekleri (e<0,025)

Şekil 5.11 ve Şekil 5.12'de, BioID ve TalkingFace veri setleri için başarısız sonuçlar
verilmiştir. Şekillerde görüldüğü gibi bazı durumlarda; göz köşeleri doğru değil. Böyle bir
durumda; hesaplanan göz yarıçapı gerçek değerden daha küçük olabilir. Sonuç göz içinde olmasına
rağmen, gözle tam olarak hizalanamayabilir. Diğer bazı durumlarda, gözlerin büyük kısmı, Şekil
5.12’deki sol üst resimde görüldüğü gibi görünmektedir. Böyle durumlarda göz tam olarak lokalize
olmayabilir.

Şekil 5.13. Bazı durumlarda BioID veri setinin göz pozisyon bilgileri doğru değildir. Şekildeki resimler
başarılı olduğu halde e<0,05 için başarısız olarak nitelendirilmiştir.
63

Şekil 5.14. TalkingFace veri kümesi için başarılı olduğu halde başarısız olarak etiketlenen örnek (e<0,025)

Yanlış göz pozisyonlarını çözme girişiminde; farklı denemelerde aynı kişinin farklı göz
pozisyonları seçebildiği görüldü. Bu yüzden verilen göz pozisyonlarının kullanılmasına karar
verildi. Bununla birlikte, (e <0.025) için başarılı sonuçların bir kısmının başarısız olarak
işaretleneceği belirtilmelidir (Şekil 5.13 ve Şekil 5.14).

Şekil 5.15. Color Feret veritabanı için başarılı sonuç örneği (e <0.025)
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ColorFeret veri seti, kullanılan üç veri setinin yüzleri içinde en iyi çözünürlüğe sahiptir.
Ancak, aynı zamanda en kötü göz pozisyon bilgisine sahiptir. Genellikle gözün merkezi yerine
sadece göz içinde bir yere işaret koyulmuştur. Şekil 5.15'de, ColorFeret veri tabanından başarılı
sonuçların bir kısmı verilmiştir. Bu görüntülerden yola çıkılarak; çözünürlük büyüdükçe yöntemin
başarısının düşmediği görülmektedir. Şekil 5.16, ColorFeret verit seti için bir başka başarısız göz
köşesi tespit örneği göstermektedir. Görüntülerde görüldüğü gibi, göz köşeleri kesin değildir ve bu
da başarısız sonuçlara neden olur. Bununla birlikte, göz pozisyonları doğru olmadığından, başarı
karşılaştırması için kullanılmadı.
Deney sonuçları Tablo 5.1 ve Tablo 5.2'de verilmektedir. e <0.1 için en kötü %91.91 ile her
iki veri setinde de başarı oranı elde edilmektedir.

Şekil 5.16. ColorFeret veritabanı için başarısız sonuç örneği (e <0.025)

Şekil 5.6’da görüldüğü gibi (h), göz dairesi içindeki tüm noktaların kullanıldığı giriş
listesidir, bu nedenle en iyi sonuç bu listeden beklenmiştir ve her iki veri setinde de (h) için Tablo
5.1’de görüldüğü gibi en iyi sonuçlara sahiptir.
(b), (c) ve (d) her iki veri setinde de en düşük puana sahiptir ve bu girdi listelerinin tümü,
yarıçapı gözün yarıçapının yarısı olan bir dairenin noktalarına sahiptir. Genellikle, yansıma bu
çemberin içinde meydana gelir ve düşük başarı oranlarının nedeninin bu olacağı düşünülmektedir
(e), (f) ve (g), düşük puan sayısına sahip listelerdir. Azalan sırada, içerdikleri nokta sayısına
göre (g), (e) ve (f) sıralanırlar. (f) 'nin sonuçları TalkingFace veri seti için şaşırtıcı derecede iyidir,
e <0.025 için (h)' den daha iyidir. Bununla birlikte, BioID veri seti için (f) 'nin sonucu aralarında
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en düşüktür. Aydınlatmanın iyi ve çözünürlüğün yeterli olduğu durumlarda; (f) göz bulmak için iyi
bir seçimdir. (e) her iki veri setinde de iyi sonuçlar elde etmeyi başaran (g) 'nin aksine her iki veri
setinde de başarılı olamamıştır. Görünüşe göre (g) farklı çözünürlüklere sahip yüzler içeren bir
uygulama için iyi bir seçimdir.

Tablo 5.1. İndirgenmiş Noktaların Deneysel Sonuçları

TalkingFace

BioID

Veri
Seti

Şablon

e<0,025

e<0,05

e<0,1

e<0,25

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

%38,79
%24,98
%25,64
%10,65
%30,11
%27,67
%41,74
%46,67
%22,1
%03,52
%09,3
%01,48
%20,24
%68,48
%63,18
%68,16

%72,71
%55,95
%71,2
%44,37
%60,15
%74,22
%75,27
%79,75
%62,02
%34,6
%51,22
%32,64
%67,74
%87,94
%85,56
%88,92

%93,35
%93,35
%94,01
%92,96
%93,09
%93,42
%93,16
%91,91
%94,72
%94,74
%95,16
%95,1
%93,42
%95,06
%94,12
%93,32

%99,21
%99,21
%99,21
%99,27
%99,21
%99,21
%99,21
%99,21
%99,6
%99,6
%99,58
%99,58
%99,6
%99,58
%99,6
%99,58

Ortalama Zaman
(milisaniye)
1,8
1,4
1,5
1
1,1
0,9
1,6
4,3
25
20
22
17
9,8
8,6
16
74

Tablo 5.2‘de verildiği üzere iki aşamalı pencere hareketiyle yapılan testlerde e<0,25 için
başarıda herhangi bir azalma olmamış aksine bazıları için başarıda artış gözlemlenmiştir. Ancak e
hata değerinin düşmesiyle birlikte artan oranlarda başarıda düşüş gözlemlenmektedir. Bu düşüş
çözünürlüğü yüksek olan TalkingFace veri seti için çok daha düşük oranlardadır. h şablonu için,
e<0,025 başarı oranı %68,16 başarı oranından %68,26 başarıya çıkarken, f şablonu için %64,48
başarı oranından %68,26 başarı oranına düşmüştür. Oysa BioID veri seti için h şablonu %46,67
başarı oranından %43,52 başarı oranına düşerken; f şablonu %27,67 başarı oranından %27,81
başarı oranına çıkmıştır.
Zaman yönünden iki tablo incelendiğinde ise; büyük bir zaman kazancı elde edildiği
görülmektedir. h için 74 ms’ den 7,8 ms gibi bir zamana düşülmüştür ki bu zaman kazancı %3 ‘lük
bir hata artışını makul göstermek için yeterlidir. Benzer şekilde diğer şablonlarda da zaman
açısından kayda değer düşüşler elde edilmiş ve minimum 0.3 ms gibi bir zaman başarısı elde
edilmiştir.
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Tablo 5.2. İki Aşamalı Pencere Hareketleri İçin Deney Sonuçları

TalkingFace

BioID

Veri
Seti

5.1.3.

Şablon

e<0,025

e<0,05

e<0,1

e<0,25

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

%35,76
%21,69
%24,72
%11,11
%25,04
%27,81
%39,77
%43,52
%23,2
%03,88
%10,46
%01,78
%23,42
%64,24
%61,32
%68,26

%71,59
%54,24
%69,23
%49,57
%57,65
%72,18
%73,57
%78,89
%65,58
%37,28
%55,56
%36,14
%73,48
%88,72
%87,16
%89,44

%93,68
%93,81
%94,08
%94,74
%93,68
%93,09
%93,49
%92,17
%96,44
%96,7
%96,82
%96,72
%96,62
%96,68
%96,46
%95,3

%99,27
%99,27
%99,27
%99,27
%99,27
%99,21
%99,27
%99,21
%99,6
%99,6
%99,6
%99,6
%99,6
%99,6
%99,6
%99,6

Ortalama Zaman
(milisaniye)
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,5
0,9
2,6
2,3
2,2
1,8
1
0,9
1,6
7,8

Literatür ile Karşılaştırma
Yöntem, başarı oranını belirlemek için BioID veri seti ve TalkingFace veri seti kullanan en

yeni yöntemlerle karşılaştırıldı. Sonuçlar Tablo 5.3'te verilmektedir.
Yöntem, BioID veri seti için literatürdeki çalışmalara göre ortalama bir sonuç elde
etmektedir. Ancak, tüm yöntemler BioID veri setini kullansa da, bazılarının veri setini kısmen
kullandığı örneğin; gözlük kullanan kişilerin görüntüleri kaldırma veya kapalı gözlerle görüntüleri
kaldırma gibi yöntemler benimsedikleri göz önüne alınmalıdır. Ayrıca, bazı çalışmalar [24], [23],
[55] yüzü tespit etmek için Viola-Jones yüz detektörü kullanmaktadır; Viola-Jones ‘un başarılı yüz
algılama oranı testlere göre %89'dur, yani Viola-Jones yöntemini kullanıyorlarsa yöntemlerinin
başarı oranı %89'dan fazla olmaması gerekmektedir. Oysa verilen sonuçlarda başarı oranının
%89’dan fazla olduğu görülmektedir.
Sunulan metot, TalkingFace veri seti için en iyi sonuca (e <0,025) sahiptir. Bu yaklaşım, iyi
çözünürlüklerde düşük çözünürlüklerden daha iyi sonuç vermektedir. Bununla birlikte, bu fark
BioID veri setinin kötü çevresel koşullarından da kaynaklanmaktadır.
Bu yaklaşım diğer yöntemlerden daha hızlıdır. Aslında, yaklaşımın zaman tüketimi, görüntü
düzeltme işlemlerinin zaman tüketimine yakın veya daha azdır.
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Tablo 5.3. Literatür Karşılaştırması

Metot

e<0,025

e<0,05
BioID

e<0,1

e<0,25

(h)
(g)

%46,67
%41,74

%79,75
%75,27

%91,91
%93,16

%99,21
%99,21

(f)

%27,67

%74,22

%93,42

%99,21

Fabian ve Erdarth [24]
Asadifard ve
Shanbezadeh [27]
Valenti and Gevers [30]
Asteriadis et al, [20]
Ahuja et al, [26]
Markus et al, [56]
Levinshtein et al, [57]

-

%82,5
%47,0

%93,4
%86,0

%98,0
%96,0

%55*
%22,5*
NA
%61*
%68,13

%86,1
%42%*
%92,06
%89,9
%95,07

%91,7
%81,7*
%97,96
%97,1
%99,59

%97,9
%97,4*
%100
%99,7
%100

Ahuja et al, [26]
Levinshtein et al, [57]
(h)
(g)
(f)

NA
%65,78
%68,16
%63,18
%68,48

%99
%99,88
%93,32
%94,12
%95,06

%99,42
%99,88
%99,58
%99,6
%99,58

TalkingFace
%94,78
%95,68
%88,92
%85,56
%87,94

AI tabanlı yaklaşımları kullanan yöntemler genellikle iyi bir başarı oranına ulaşır. Ancak,
bazı eksiklikleri de vardır. Yapay zekâ tabanlı yaklaşımların çalışması için, görüntülerin belirli bir
boyuta yeniden boyutlandırılması gerekir, bu da ek iş yükü ve ek niceleme hatası anlamına gelir.
Eğer bir görüntü daha iyi bir çözünürlüğe sahipse, yaklaşımların başarı oranları düşme
eğilimindedir. BioID veri seti için 4 ms ortalama süre tüketimi [56] 'da hesaplanırken yaklaşımlar
1 ms’ den daha az almayı başarır.

5.2. Viola-Jones Metoduyla Bulunan Yüzden Göz Bölgesinin Belirlenmesi
Her ne kadar bölüm 5.1 ile verilen göz bulma yöntemi yüksek başarıya sahip olsa da az işlem
gücüne sahip sistemler için ağır gelme ihtimali vardır. Bu tarz sistemlerde kullanılmak üzere daha
az işlem gücü isteyen ve daha eski bir yöntem olan Viola-Jones metoduna dayalı bir yöntem
geliştirildi. Yöntemde eğitimli bir tahmin kullanıldı ve BioID veri setinin 1365 görüntüsünden 1175
görüntü için olumlu sonuç alındı. (x, y) yüz bölgesinin başlangıç koordinatlarını ve (w, h) yüz
bölgesinin genişliğini ve yüksekliğini ifade etmek üzere; sağ göz için ROI Denklem 5.6 ile
gösterilen aralıkta bulunabilir. Benzer şekilde sol göz için ROI Denklem 5.7 ile gösterilen aralıkta
bulunabilir.
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Şekil 5.17. Program çıktısı: ilgili gözler için oluşturulan indirgenmiş resimler ve çoklu şablon eşlemeyle
bulunan göz konumları. (eşleştirme için daire şekli kullanılıyor)
[ (y + 3 * h / 8-5) : (y + h/ 2 - 5) , (x + w / 5) : ( x + w / 2) ]

[ (y + 3 * h / 8 – 5) : (y + h / 2 – 5) , (x + w / 2) : ( x + w * 4 / 5 ) ]

(5.6)
(5.7)

Göz yarıçapı ile bulduğumuz göz ROI ’sinin yatay değeri arasındaki oran yaklaşık 0,1
bulundu. Örneğin, göz bölgesi h X w ise, burada h satır sayısı ve w sütun sayısı iken göz yarıçapı
r’yi bulmak için Denklem 5.8 kullanıldı. Gözün kaç pikselden oluştuğunu bulmak için; olası göz
yarıçapı r kullanıldı ve daire alanının denklemi (Denklem 5.9) kullanılarak olası göz piksel sayısı
p hesaplandı. Histogramı kullanarak, piksel sayısı p'ye ulaşana ve gözleri ayıran eşik değeri
bulunana kadar daha koyu pikseller toplandı. Daha sonra, azaltılmış görüntü olarak adlandırılacak
olan yeni bir gri görüntü oluşturuldu ve eşik değerinden daha koyu olan pikseller siyah olarak
diğerleri beyaz olarak renklendirildi.

r = h* 0.125

(5.8)

p = r * r * 3.14

(5.9)
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Şekil 5.18. Program çıktısı: ilgili gözler için oluşturulan indirgenmiş resimler ve çoklu şablon
eşlemeyle bulunan göz konumları. (eşleştirme için elips şekli kullanılıyor)

5.2.1.

Şablon Eşleme
Gözün yarıçapını tahmin etmek için, göz ROI’sinin satır sayısı kullanıldı ve göz yarıçapının

ilgilenilen göz bölgesinin satır sayısının ½ ile 1/4’ ü arasında bir değerde olduğu görüldü. Söz
konusu aralıkta çok ölçekli şablon eşleme kullanılarak göz konumu belirlendi (Şekil 5.17 ve Şekil
5.18).

def Match(gray):
p = gray.shape[:2]
bul = None
for ölçek in range(p[0]/10,p[0]/4):
size = (w, h, channels) = (2* ölçek, 4 * ölçek, 1)
şablon = np.zeros(size, np.uint8)
cv2.ellipse(şablon, (2* ölçek, 2* ölçek), (ölçek, int(ölçek *
ellipse)), 0, 0, 360, (255), -1)
metot = eval('cv2.TM_CCOEFF')
res = cv2.matchTemplate(img, şablon, method)
min, max, min_poz, max_poz = cv2.minMaxLoc(res)
if bul is None or max/(ölçek*ölçek*3.14) > bul[0]:
bul = (max/(ölçek*ölçek*3.14), max_poz, ölçek)
(_, max_poz, ölçek) = bul
return ölçek, ölçek*ellipse, (bul[1][0] + ölçek, bul[1][1])

#Giriş imajının boyutlarını al
# ölçek değerlerini oluştur
#her ölçek değeri için bir şablon
oluştur

#karar verme metodunu seç
# Şablon eşlemeyi uygula
# yeni bir en iyi bulunursa guncelle

Şekil 5.19. Çok ölçekli eşleme kodu

Şablon eşleştirmede kullanılacak giriş görüntüsü olarak; aralık içindeki her olası yarıçap
değeri için Şekil 5.5'de görüldüğü gibi basit bir görüntü oluşturuldu ve hepsi çok ölçekli şablon
eşleştirme yönteminde kullanıldı. Genellikle, her göz için dört veya beş görüntü oluştuğu
gözlemlendi.
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5.2.2.

Deneysel Sonuçlar
Bu bölümde elde edilen deneysel sonuçlar verilecektir. Karşılaştırma için Bölüm 4.6.2 ile

verilen karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veri seti olarak sadece BioID veri seti
kullanılmıştır.

Şekil 5.20. Başarılı sonuç örnekleri (e<0,05)

Şekil 5.21. e<0,025 için başarısız sonuç örnekleri
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Şekil 5.20'de e <0,05 için başarılı sonuçların bazıları verilmiştir. Görüldüğü gibi yöntem
gözün içine beyaz bir daire çizmeyi başarmaktadır, dairenin merkezi gözün merkezidir. Ayrıca
Şekil 5.21 ile e <0,25 için başarısız sonuçların bazılarını göstermektedir. Koyu veya çok parlak
durumlarda, yöntem kaşları da gözle karıştırabilir, çünkü kaşların da koyu bir rengi vardır.
Şekil 5.22’de görüldüğü gibi, yöntemlerin göz bulmayı başardığı ancak başarısız olarak
işaretlendiği bazı durumlar vardır. BioID veri setinde bazı göz konumlarının doğru bir şekilde
işaretlenmediği gözlemlenmiştir.

Şekil 5.22. e<0,05 için başarılı olduğu halde başarısız olarak işaretlenen imajlar.

5.2.3.

Literatür ile Karşılaştırma
Yöntemin genel başarı oranı Şekil 5.23 ile sunulmuştur. Yöntemin, başarı oranının

belirlenmesi için BioID veri tabanını kullanan yöntemlerle karşılaştırıldı. Sonuçlar Tablo 5.4'de
verilmektedir.
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100%
90%
80%
En kötü göz

70%

Sol Göz

60%
50%

Sag Göz

e<0.05

e<0.1

e<0.15

e<0.2

e<0.25

Şekil 5.23. Metodun farklı hata oranları için doğru sonuç oranları

Farklı e hata oranları için; Şekil 5.23'de görüldüğü gibi sol göz, sağ göz ve en kötü göz için
başarı oranı hesaplandı. e <0,05 için en kötü göz için başarı oranı, sol ve sağ gözün başarı oranından
%10 daha düşüktür. Beklendiği gibi, başarı oranları sol ve sağ gözler için daha iyidir. Ayrıca
yöntemin sol göz bulmada biraz daha iyi olduğu görülmektedir.

Tablo 5.4. Literatür Karşılaştırması

Yöntem
Test Edilen
Fabian and
Erdarth
Turkan et al,,
Kroon et al,
Asadifard and
Shanbezadeh
Valenti and
Gevers
Asteriadis et
al,

e<0,05
%59,9
%82,5

e<0,10
%75,3
%93,4

e<0,15
%78,9
%95,2

e<0,20
%82,7
%96,4

e<0,25
%86,0
%98,0

%65,0
%47,0

%73,7
%87,0
%86,0

%94,2
%89,0

%97,0
%93,0

%98,5
%98,8
%96,0

77,2%

%82,1

-

-

%96,4

-

%81,7

-

-

%97,4

.
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6.

BAKIŞ BELİRLEME
Başarılı bir kopya tespit sistemi kurulabilmesi için kullanıcının nereye baktığı bilgisine

ulaşılabilmesi elzemdir. Bu amaçla kameradan elde edilen göz konumu ve gözle alakalı diğer
bilgiler kullanılarak bakışın nereye yöneldiği belirlenebilir. Söz konusu alanda literatürde çeşitli
çalışmalar mevcut olmakla birlikte tek kamera kullanılarak gerçek hayat koşullarında
uygulanabilecek bir yönteme rastlanamamıştır.
Yaptığımız testler ve çalışmalar bakışın tek kamerayla kabul edilebilir bir hata payıyla
belirlenememesine sebebiyet veren çeşitli kısıtlar belirlemiştir. Bu kısıtların başlıcaları;


Günümüzde yaygın olarak kullanılan web kameralarının çözünürlüklerinin yetersiz
olması.



Kamera sensörlerinin kalitesinden kaynaklı kayıplar.



Kullanılan kameralar hakkındaki temel bilgilere ulaşmanın güçlükler.

Yaptığımız testlerde 720p çözünürlükte bir kameranın karşısında normal bir konumda
bulunan bir kullanıcının gözlerinin y eksenindeki hareketinin gözün karşı bakması 0 pozisyonu
olarak nitelendirildiği zaman ±3 piksellik bir alanda olduğu görülmüştür. 1 veya 2 piksellik hata
payının normal kabul edildiği bir durumda %66’lık hata payı kaçınılmaz görünmektedir. O halde
söz konusu çözünürlük için başarılı bir şekilde bakışı belirlemek mümkün değildir. Günümüz
koşulları düşünüldüğünde 360p, 480p, 720p ve 1080p gibi çözünürlüklerde kameralar
kullanıldığından bu kameralarla başarılı bir bakış belirleme yapmanın mümkün olmadığı açıktır.
Tüm kameralar aynı özelliklerde değildir. Aynı çözünürlüğe sahip olmasına rağmen farklı
kameralardan farklı doğruluklarda görüntüler elde edilmektedir. Bu farklardan kameranın
objektifine ait özelliklerden kullanılan sensörlerin özelliklerine kadar pek çok ince detay
sorumludur. Maalesef gerek dizüstü bilgisayarlarda gömülü olarak gelen web kameraları için
gerekse USB bağlantılı tak çalıştır kameraları için gerekli bilgileri ulaşılabilir kılan bir yol mevcut
değildir. Kameranın çalışması için yüklenen sürücüler sadece arabuluculuk görevini üstlenmekte
kamera hakkındaki bilgileri gerek kullanıcılardan gerekse programcılardan saklamaktadır. Bu
konuda firmaların web sayfalarından da arzu edilen bilgileri ulaşmak mümkün olmadığı gibi
mümkün olsa dahi her kamera için ayrı ayrı düzenleme yapılması gerçekçi bir yaklaşım değildir.
Kaldı ki çoğu zaman dizüstü bilgisayarlarda gömülü olan web kameranın modeli bir yana,
markasını bile bulmak mümkün değildir.
Bilgileri belirli olan kameraların kullanılması halinde dahi günlük hayatta kullanılabilecek
bir yöntem mevcut değildir. Şekil 6.1‘de görüldüğü üzere yapılan çalışmada gözü daha büyük bir
şekilde görüntüleyebilmek için kamera kullanıcıya yakınlaştırılmış buna rağmen ekranda
kullanıcıdan uzaklaştırılmıştır. Kullanıcıyla ekran arasındaki mesafe 86 cm’dir ve bu uzaklık

değiştirilmeye müsait değildir. 23 inçlik bir monitör kullanılmış ve bu ekran tüm bu kısıtlara
rağmen ancak x ekseninde 4, y ekseninde 3 parçaya bölünebilmiştir.

Denek

|----------------------------------------860mm------------------------------------|
Web Kamera
Bilgisayar Ekranı

Şekil 6.1. Tek kameradan bakış tespitine dair bir çalışmanın test görüntüsü [32]

Günümüzde yaygın olan kameralar göz önüne alındığında tek kamerayla başarılı sonuç
alınamayacağı aşikârdır. Şu halde başarılı bir sistem kurabilmek için birden fazla kamera kullanan
bir sistem kullanılması kaçınılmazdır. Ancak birden fazla kameranın kullanıcı tarafından uygun bir
şekilde yerleştirilmesi beklenilemeyeceği için hazır bir sistem kullanılması elzemdir. Birden fazla
kamerayla göz konum belirlemesinde iki yöntem göze çarpmaktadır. Biri başa takılan bir başlık
veya gözlük kullanan sistemler (Şekil 6.2) ikincisi ise bilgisayarın önüne veya masaya koyulan
sistemlerdir(Şekil 6.3).

Şekil 6.2. Gözlük üzerine yerleştirilmiş iki kameralı bakış belirleme sistemi [36]
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Birinci sisteme örnek olarak gözlük üzerine iki kamera yerleştirilmesine dayalı bir çalışma
verilebilir [36]. Bu çalışmada bir kamera ekrana bir kamera ise göze bakmaktadır. İki kameranın
birbirine göre konumları sabittir. Sistem ihtiyaçlar göz önüne alınarak başarılı bir şekilde kalibre
edildiğinde kopya tespiti için kullanılabilir. Sistem iki tane kamera ve bir gözlükten oluştuğundan
çok masraflı değildir. Ancak, söz konusu sistem invazif bir yapıdadır. Kamerayla sınavları kayıt
altına alan Blackboard firmasının sistemi internet üzerindeki videolarda öğrenciler tarafından
rahatsız edici ve gerginlik verici olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilere sınava girerken söz konusu
gözlüğü takmaları gerektiği belirtildiğinde pek çok itirazın ve rahatsızlığın dile getirilmesi
muhtemeldir.

Şekil 6.3. Gazepoint firmasına ait masaya yerleştirilen bakış belirleme çözümü [58]

Daha az invazif bir yöntem olarak ikinci tipteki sistemlerin kullanması önerilir. Ancak bu
tarz sistemler pahalı yapıda olduklarından kullanılması pek de mümkün olmayacaktır. Şekil 6.3 ile
gösterilen sistemin hata payı 0,5 ile 1 derece arasındadır. Örnekleme frekansı 60hz olup 24 inç ve
altı monitörlerde kullanımı uygundur. Söz konusu sistem için fiyat bilgisi 2019 yılı itibariyle 700
dolar civarıdır.

Monitörün

Monitörün Üstü

Monitörün

sol üstü

sağ üstü

Monitörün

Paragraf soruları için paragrafın yazılı olduğu alan

Monitörün

solu

Sorunun yazılı olduğu alan

sağı

A Şıkkı

B şıkkı

D Şıkkı
Monitörün

C şıkkı
E Şıkkı

Monitörün altı

sol altı

Monitörün
sağ altı

Şekil 6.4. Kopya tespit sisteminin başarılı olması için ayırt edebilmesi beklenen bölgeler
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Şekil 6.5. Bakış belirleme akış şeması

Bir kopya tespit sisteminin ihtiyaçları göz önüne alındığında önemli olan noktalar
kullanıcının hangi bölgeye baktığı ve ne kadar baktığıdır. Şekil 6.5 ile bakış belirlemenin akış
şeması verilmiştir ve tespit etmesi beklenen bölgeler Şekil 6.4 ile verilmiştir. Şekilde görüldüğü
üzere monitörü x ekseninde 3 ana bölgeye ve y ekseninde 4 ana bölgeye ayırabiliyor olması başarılı
bir sistem oluşturabilmek için yeterlidir. Hazır olan masaüstü bakış belirleme çözümleri genel
yapıda ve mümkün olduğunca en iyi özelliklerde sunulmaktadır. Oysa bir kopya tespit sistemi için
gerekli olan isterler göz önüne alındığında çok daha ucuz bir sistem kurulması mümkündür.
Örneğin 60 hz’lik bir donanım yerine 10 hz’lik bir donanım kullanılmasında bir sakınca
olmayacaktır zira 0.1 saniyede bir görüntü alındığından görüntü alınmayan 0.09 saniyelik zaman
diliminde öğrencinin kopya çekmeyi başarmış olması düşünülemez. Benzer şekilde hata payının
0.5-0.1 derece arasından çok daha fazla olması da bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Mevcut ekranlar
göz önüne alındığında 10 dereceye kadar olan hata paylarının kabul edilebilir olduğu
düşünülmektedir. Söz konusu özelliklerde geliştirilecek bir masaüstü bakış takip sisteminin çok
daha ucuz meblağlara mal edilebileceği öngörülmektedir.
Ülkemizde uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim veren Anadolu Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi gibi üniversiteler ve bunların öğrencilerini sınav yapmak için harcadıkları meblağlar
göz önüne

alındığında ihtiyaca yönelik bir sistem geliştirilmesi halinde

gerçekleştirilmesinin çok daha ucuza mal edilebileceği öngörülmektedir.
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sınavların

7.

KOPYA TESPİTİ
Kopya tespiti kademeli gelişme gösterecek bir süreç kullanılması en iyi sonucu verecektir.

Bakış ile ilgili bilgileri çıkarabilecek bir masaüstü sistemin oluşturulmasının ardından söz konusu
sistem kullanılarak ilk etapta kural tabanlı ve istatistiksel yöntemler ile kopya tespiti yapılmalıdır.
Çıkan pozitif sonuçlar ve rastsal olarak seçilen bir miktar negatif sonuç gözlemciler tarafından
incelenmeli ve pozitif, negatif, yanlış pozitif, doğru pozitif olmak üzere etiketlenmelidir. Elde
edilen kontrol edilmiş sonuçlar yapay zekâ yöntemlerinde kullanılmak üzere bir veri tabanı olarak
kullanılır. Veri tabanından oluşturulan sınıflandırma metodu, sınav sonuçları üzerinde denenerek
en azından %70 gibi kabul edilebilir bir başarı oranı elde edilene kadar devam edilmelidir. Daha
sonra sınıflandırıcıların eğitilmesinde sınıflandırma metodundan elde edilen veriler de
kullanılmaya başlanabilir. Böylece zaman başarım değeri yükselecektir. Şekil 7.1 ile sisteme ait
akış diyagramı verilmiştir.

Şekil 7.1. Sistem akış diyagramı

Tablo 7.1. Kullanıcının gördüğü alanının bölgelere ayrılmış hali ve kodlaması
Bölge 0-0

Bölge 0-1

Bölge 0-2

Bölge 0-3

Bölge 0-4

Bölge 1-0

Bölge 1-1

Bölge 1-2

Bölge 1-3

Bölge 1-4

Bölge 2-0

Bölge 2-1

Bölge 2-2

Bölge 2-3

Bölge 2-4

Bölge 3-0

Bölge 3-1

Bölge 3-2

Bölge 3-3

Bölge 3-4

Bölge 4-0

Bölge 4-1

Bölge 4-2

Bölge 4-3

Bölge 4-4

Bölge 5-0

Bölge 5-1

Bölge 5-2

Bölge 5-3

Bölge 5-4

Tablo 7.1 ile kullanıcının gördüğü alanın bölgelere ayrılmış hali verilmiştir. Bu daha önce
Şekil 6.4 ile verilen bölgelerin daha ayrıntılı bir gösterimidir. Koyu yazılan bölgeler monitörün
içini belirtmektedir. Kural tabanlı yaklaşımda sınavda olması beklenen durumlara yer verilir.
Örneğin, kullanıcı soru cevap türündeki bir soruda; önce soruyu okumalıdır ki bu durumda önce
bölge 1-1 ‘e sonra bölge 1-2’ye ve sonra bölge 1-3’e bakması beklenir. Daha sonra şıklara bakması
beklenir ki buda bölge 3-1, bölge 3-2, bölge 3-3, bölge 4-1, bölge-4-3 ‘e bakacağı anlamını taşır.
Yani sorunun tipine göre kullanıcının bakışının alacağı yol hakkında kurallar ve bu kurallar için
kabul edilebilir sapmalar ortaya konularak, sınavdaki her soru için sapma değeri hesaplanır ve eğer
toplamda sapma değeri belirlenen bir eşiği aşıyor ise kullanıcının kopya çektiğinden bahsedilebilir.
Tablo 7.2 ile sınavlarda bulunan genel soru tipleri verilmiştir. Uzaktan Eğitim için yapılacak
olan sınavlar için her soru tipinin içeriği ve tipine göre işaretlenmesi gerekmektedir. Böylece ilgili
soru tipi için oluşturulmuş olan kurallar kapsamında değerlendirilir.
İstatistiksel incelemede her soru için tipinden bağımsız olarak ortalama cevaplama süresi her
bir alana ortalama bakış süreleri gibi değerler hesaplanarak her soru için ortalama değerler elde
edilir. Kullanıcının her bir soruya verdiği tepkilerin ortalama normlara olan uzaklıkları
hesaplanarak her soru için sapma değeri hesaplanır ve toplam sapma değeri eşik değerinden fazla
ise kopya girişimi olarak etiketlenir.

Tablo 7.2. Soru Tipleri
İçeriği

Soru Tipi
İşlem Sorusu
Bilgi Sorusu
Çıkarım Sorusu
Bilgi Sorusu
Çıkarım Sorusu
Paragraf Sorusu

Sayısal
Sözel

Kural tabanlı incelemeden ve istatistiksel incelemeden elde edilip gözlemciler tarafından
incelenerek nihai etiketi verilen verilerden oluşturulan veri tabanı kullanılarak sınıflandırıcı eğitilir.
Sınıflandırıcının başarı kural tabanlı ve istatistiksel incelemenin başarı oranına eşit veya daha
büyük olduğunda sadece sınıflandırıcı kullanılarak kopya tespiti sürdürülür.
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8.

SONUÇ
Uzaktan Eğitim sistemleri günümüzde çok geniş kitlelere eğitim hizmeti sağlayan önemli

sistemlerdir. Bu sistemler ulusal anlamda büyük başarı yakalamakla kalmamış, aynı zamanda
uluslararası eğitimin de kapılarını açmıştır. Dünyanın bir ucundaki bir insanın öteki ucundaki bir
kurumdan eğitim almasını sağlayan Uzaktan Eğitim sistemleri belki de eğitimin en büyük atılımı
olarak adlandırabilir.
Gerek video konferans yöntemleriyle, gerek çevrimiçi sunulan çeşitli eğitim materyalleriyle
gerekse soru-cevap probleminin çözülebildiği forumlar aracılığıyla öğrencilerin kaliteli eğitim
almasının önündeki engeller bir bir aşılmıştır. Günümüzde eğitim almak için sadece internet erişimi
olan bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir. Aşçılıktan web tasarımcılığına, anaokulu
öğretmenliğinden beyaz şapkalı hacker’lığa kadar pek çok alanda uzaktan eğitim verilmektedir.
Söz konusu eğitimlerde başarılı olan öğrencilere; katıldıkları eğitime göre ulusal geçerlilikte
diplomalar veya uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar verilmektedir. Geniş kitlelere erişim
sağlaması sebebiyle pek çok sertifika veren kurum eğitimlerinde Uzaktan Eğitim Sistemlerini
kullanmaktadırlar. Ancak öğrencilerin başarılı veya başarısız olduklarına karar veren sınavların
yapılması hâlihazırda bir darboğaz olarak kendini göstermektedir. Çoğu Uzaktan Eğitim Kurumu
öğrencileri anlaşmalı kurumların laboratuvarlarında belirli saatlerde sınava girmek durumunda
bırakmaktadır. Bu durum pek çok sıkıntıya zemin hazırlamaktadır. Örneğin öğrenciler kendi
illerinde uygun bir anlaşmalı kurum olmaması halinde sınava girmek için başka illere gitmek
durumunda kalmaktadırlar. Anlaşma yapılamadığı için bazı ülkelerde hiç eğitim verilmemesi gibi
bir durum da söz konusudur. Bu problemleri aşmanın en etkin yolu sınavlarında tıpkı eğitimlerde
olduğu gibi uzaktan ve denetimciye ihtiyaç kalmadan gerçekleştirilmesidir.
Bu tez çalışmasında Bilgisayar Görmesi konusu üzerinde durulmuştur. Bilgisayar
Görmesinin bilimsel temelleri verilmiş ardından OpenCV Kütüphanesi kullanılarak teorik
bilgilerin pratik uygulamaları gösterilmiştir. Günümüzde kullanım alanı her geçen gün gelişmekte
olan Uzaktan Eğitim sistemleri için bir kopya tespit sistemi modellenmiştir.
Kullanıcının bakışlarının takibine dayanan bu sistem için ilk adım olan gözlerin belirlenmesi
hususunda literatüre iki yeni yöntem kazandırılmıştır. Göz tespiti birçok uygulama için temel ve
önemli bir adımdır. Bu çalışma, ön yüz görüntülerindeki göz konumlarını belirlemek için basit bir
eşleştirme yöntemi sunmaktadır. Gözlerin üç özelliğini kullanılmaktadır; gözler etrafındaki
yüzeyden daha koyudur, göz ve iki göz köşesi arasındaki mesafe arasında bir oran vardır ve son
olarak gözler yuvarlaktır. Yüz işaretlerini ve özel bir eşleme yöntemini kullanma; gözleri tespit
etmek için yeni bir yol sunuyor. Denemek için 68 noktalı bir yüz detektörü kullanıldı, ancak
yöntemde göz çevresinde sadece 12 nokta kullanıldı. Yaklaşım hızlı ve kolay bir şekilde başarılı
sonuçlar vermektedir. Gözü tespit etmek için farklı azaltılmış giriş görüntüleri kullanıldı. Her girdi
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görüntüsü farklı hesaplama hızına ve farklı başarı oranlarına sahiptir, bu da uygulamanın
beklentilerine göre aralarından seçim yapmayı mümkün kılar. Genel olarak yöntem, herhangi bir
öğrenme veya model şeması içermeyen kolay bir yaklaşım olduğunu düşünerek umut verici
sonuçlar verir. Ayrıca, yöntem göz konumunu belirlemek için herhangi bir karmaşık algoritmaya
ihtiyaç duymaz, anlaşılması ve uygulanması kolaydır.
Bakışların belirlenmesi için günümüz web kameralarının kısıtları ve gelişmiş sistemlerin
yüksek maliyetlerine vurgu yapılmış ve modelin ihtiyaçları göz önüne alınarak bir bakış belirleme
cihazı oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Söz konusu cihazın özellikleri ve başarı
kriterleri ortaya konulmuştur.
Son olarak sistemin yarı-gözetimli ilk yaşam evrelerinden tam otonom evrelerine geçmesini
sağlayacak bir yaşam döngüsü sunulmuştur.
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ÖNERİLER
Sistemin tam ve verimli çalışması için kimlik denetimi ve konuşma ve/veya dinleme yoluyla
kopya çekme girişimlerinin de tespiti elzemdir. Günümüzde kamera aracılığıyla kimlik tespiti genel
ve kolay hale gelmiştir. Gerek kimliğin kamera aracılığıyla okunması, gerekse kamera
görüntüsündeki şahsın sistemdeki resmiyle karşılaştırılarak kimliğinin onaylanması gibi konular
günümüzde çözüme kavuşmuş konular olup sisteme kolaylıkla entegre edilebilir.
Önerilen sistemi belirtilen ihtiyaçlarını karşılayacak bir bakış belirleme çözümü
oluşturulması gerekmektedir. Gerek ülkemizde böyle bir çözümün var olmaması gerekse kullanım
alanının genişliği göz önüne alındığında bu konuda yapılacak çalışmaların değerli olacağı
düşünülmektedir.
Konuşma

yoluyla kopya çekilmesinin

tespiti de günümüzde

kolayca çözüme

kavuşturulabilir. Bunun için mikrofondan ortam dinlenilir ve sesten yazıya çevrim yapan modüller
kullanılarak sesler metin (text) formatına çevrilir. Her sınav için bir sınav kitaplığı oluşturularak
kopya vermek için gerekli kelimeler kütüphaneye eklenir. Öğrencinin text dosyasıyla kütüphane
karşılaştırılarak denkliklerin bulunması halinde, öğrencinin kopya çekmiş olabileceği bilgisi elde
edilebilir. Bu konuda gerek sorudan soruyla ilgili kopya kelimelerinin oluşturulması gerekse hangi
kelimeler tespit edildiğinde kopya olarak kabul edileceği hususları başlı başına yeni birer çalışma
alanı olarak önerilmektedir.
Gerek göz hareketleri, gerekse beden hareketleri takip edilerek güvenlik amaçlı
uygulamaların geliştirilmesi yeni bir çalışma alanı olarak düşünülebilir. Örneğin bir bankanın
soyulduğu bilgisi polise ancak banka çalışanın bastığı bir düğme ile bildirilmektedir. Oysa soygun
yapmak isteyen şahıs ve/veya şahıslar bankaya giden diğer şahıslardan farklı bir iş yapmaya
çalıştığından gerek beden hareketleri gerekse göz hareketleri farklı olacaktır. Böyle şahısların daha
bankaya girmeden! yapay zeka yöntemleri kullanılarak tespit edilmesi dahi ihtimal dışı değildir.
Benzer şekilde çeşitli suçlarla ilgili kamera kayıtları kullanılarak yapay zeka ile bilgisayara vücut
dili okuma öğretilmesi halinde; böyle suçların gerçekleşebileceği kilit noktalar için kapkaç, taciz,
terör saldırıları gibi saldırılar daha gerçekleşmeden güvenlik birimlerinin uyarılması
sağlanabileceği öngörülmektedir.
Ehliyet sınavları için benzer bir sistem geliştirilerek; ehliyet hocası haricinde otomatik bir
sistem tarafından, sürücü adayının puanlamasının yapılması mümkündür. Özellikle tepki süresi,
dikkat süresi, gibi konuların bu tarz sistemlerle daha doğru ölçülebileceği aşikardır.
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