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ÖZET
Bu  çalışmada yüz tanıma algoritmaları ile ilgili 
yapılmış çalışmalar incelenmiş ve algoritmalar 
hakkında temel yaklaşımlar sunulmuştur. İncelenen 
algoritmalar; Temel bileşenler analizi (TBA), 
Doğrusal ayırıcı analiz (DAA), Bağımsız bileşenler 
analizi (BBA), Elastik demet grafik işaretleme 
(EDGİ).
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1.  GİRİŞ
Kişiyi otomatik tanıma amacıyla insan gözündeki, 
parmak izindeki, yüzündeki, sesindeki, yürüyüş 
stilindeki çeşitli kişisel özelliklerinin türlü 
uygulamalarla sayısal verilere dönüştürülmesine 
biyometri[1] denir. Biyometrik sistemler, güvenlik 
veya erişim kontrolü gerektiren uygulamalar da 
yaygın kullanılmaktadır.

Yüz tanıma uygulamaları günümüzde oldukça çok 
kullanılmaktadır. Kişisel ve sosyal güvenlik 
uygulamalarında ihtiyaç duyulmaktadır. Yüz 
tanıma sistemi, video veya resim girdi olarak alır ve 
kişinin yüz görüntülerini analiz eder. Sistem giriş 
görüntüsüne dayanarak genel yüz yapısını ölçer. Bu 
benzersiz özelliklerin kullanımıyla yüz tanıma 
sistemi, yüz şablonunu veritabanına kaydeder.

Artık insan yüzlerini ve yüz özelliklerini tespit 
etmek, insan bilgisayar etkileşimi, video gözetimi, 
yüz izleme ve yüz tanıma dahil olmak üzere çok 
sayıda potansiyel uygulamayla bilgisayarla 
görmede önemli bir görev haline geldi. Yüz 
tanımanın amacı, görüntüde herhangi bir yüz olup 
olmadığını belirlemek ve varsa yüzün konumunu 
belirlemektir. Yüz özelliği yerelleştirmesinin 
amacı, herhangi bir yüz algılama yöntemiyle 
çıkarılan yüzlerin konumlarına göre özelliklerin 
varlığını ve konumunu tespit etmektir.

Bu çalışmada yüz tanıma sistemlerinde kullanılan 
en çok kullanılan birkaç algoritmanın literatür 
araştırması sunularak, bu algoritmalara perspektif 
bir bakış sağlaması amaçlanmaktadır.

2.  TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ (TBA)
Temel Bileşenler Analizi (TBA), yüz tanıma için en 
çok kullanılan ve alıntı yapılan yöntemlerden 
biridir. TBA, ilk olarak Kirby ve Sirovich 
tarafından insan yüzlerini yeniden yapılandırmak 
için kullanıldı [2]. Çok boyutlu verilerin temel 
bileşenlerini çıkararak boyut azaltmayı 
gerçekleştiren bir yöntemdir.

TBA, yüz tanıma ve görüntü sıkıştırma gibi 
alanlarda uygulama bulan kullanışlı bir istatiksel 
tekniktir. Genellikle öz yüzlerin (Eigen faces) 
kullanımı olarak adlandırılır [3]. TBA ile sonda 
(probe) ve galeri görüntüleri aynı boyutta olmalı ve 
görüntülerdeki öznelerin gözlerini ve ağzını 
hizalamak için normalize edilmelidir. TBA 
yaklaşımı daha sonra veri sıkıştırma yoluyla 
verilerin boyutunu azaltmak için uygulanır ve yüz 
desenlerinin en etkili düşük boyutlu yapısını ortaya 
çıkarır. Boyutlardaki bu azalma, kullanışlı olmayan 
bilgileri ortadan kaldırır ve yüz yapısını öz yüzler 
olarak bilinen ortogonal (ilişkisiz) bileşenler kesin 
olarak ayrıştırır [3].

Her yüz görüntüsü, 1-boyutlu bir dizide saklanan öz 
yüzlerin (eigen faces) ağırlıklı toplamı (özellik 
vektörü) olarak temsil edilebilirler. Bir sonda 
(probe) görüntüsü, ilgili özellik vektörleri 
arasındaki mesafe ölçülerek bir galeri görüntüsü ile 
karşılaştırılır.

TBA yaklaşımı her seferinde tam ön yüzün (frontal 
face) sunulmasını gerektirir; aksi halde görüntü 
zayıf performansa neden olur. Bu tekniğin birincil 
avantajı, bireyi tanımlamak için gereken verileri 
sunulan verilerin 1/1000’ine indirebilmesidir [3].

TBA yöntemi, yüz görüntülerini temsil etmek için 
özvektörleri (Eigenvectors) ve özdeğerleri 
(Eigenvalues) kullanır. Bu özvektörler, yüz 
görüntüleri arasındaki varyasyonu karakterize eden 
bir dizi özelliktir. Öz yüzler, orijinal uzayın 
boyutluluğunu büyük ölçüde azaltan bir özellik 
uzayını tanımlar ve yüz tanımlama azaltılmış 
alanda gerçekleştirilir.

3.  DOĞRUSAL AYIRICI ANALİZ (DAA)
DAA, bir veri ayırma tekniğidir. Amacı, farklı veri 
sınıflarını ayırt edebilecek özniteliklerini bulmaktır. 
TBA’nın aksine DAA, sınıflar arasındaki 
farklılıkları modellemeye çalışır. Klasik DAA, 
yalnızca iki sınıfı hesaba katacak şekilde 
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tasarlanmıştır. Spesifik olarak farklı sınıflar için 
veri noktalarının birbirinden uzak, aynı sınıftaki 
noktaların yakın olmasını gerektirir [4]. Sonuç 
olarak, DDA her sınıf için farklı projeksiyon 
vektörleri elde eder. İkiden fazla sınıfı yönetebilen 
çok sınıflı DDA algoritmaları daha çok 
kullanılmaktadır.

4.  BAĞIMSIZ BİLEŞENLER ANALİZİ (BBA)
Bağımsız bileşenler analizi, verileri istatiksel olarak 
bağımsız veri noktalarının doğrusal 
kombinasyonları olarak dönüştürmeyi sağlar. Bu 
nedenle amacı, ilişkisiz bir görüntü temsili 
sağlamaktan ziyade bağımsız bir görüntü 
sağlamaktır. BBA, daha güçlü bir veri sunumu 
sağlayan TBA’ya bir alternatiftir ve onu geliştirmek 
için kullanılabilen bir ayırt edici analiz kriteridir 
[4].

5. ELASTİK DEMET GRAFİK İŞARETLEME 
(EDGİ)
Bu yöntem doğrudan insan yüzlerinin yerel 
özelliklerini kullanır. Ancak burun, göz, ağız gibi 
insan gözüyle algılanabilen özellikler yerine yüzün 
dikkat çekici özelliklerini temsil eden orijinal 
verilerin dalgalı dönüşümlerinden elde edilen 
özellikler kullanılır. TBA ve DAA ile 
karşılaştırıldığında, orijinal görüntünün EDGİ 
kullanarak yeniden ifade edilmesinin anlaşılması 
nispeten kolaydır [5]. Gabor dalgacık dönüşümü 
(Gabor wavelet transform) gerçekleştirildikten 
sonra bazı kritik özellik noktaları çıkarılır ve bu 
özellik noktaları orijinal görüntü yerine 
karşılaştırma ve tanıma sürecinde kullanılır.

Şekil 1. Yüz özelliği noktaları çıkarma örneği. [5]

6.  SONUÇLAR
Yüz tanıma teknolojileri büyük ilerlemeler kat etti. 
Günümüzde cep telefonlarımızın kilit sistemleri 
bile basit yüz tanıma algoritmaları ile çalışmaktadır. 
Güvenlik işlemleri ve binalara erişim kontrolü vb. 
uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu uygulamalar 
genellikle kontrollü bir ortamda çalışır ve tanıma 

algoritmaları yüksek tanınma elde etmek için 
çevresel kısıtlamalardan yararlanır.

Yüz tanıma sistemleri çeşitli istatistiksel 
algoritmalar ve yapay sinir ağları ile yüz tanıma 
tespiti yapabilmektedir. Bu çalışmada performans 
analizi açısından en yaygın kullanılan dört farklı 
algoritma incelenmiştir. Yüz tanıma algoritmaları 
üzerine çalışma yapanlar için temel bir bilgi 
vermeye çalışılmıştır.
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