
 

3) YÜZ TANIMLAMA 

 
 Profili çıkarılabilecek veriyi elde edebilmemiz  için ilk adım olarak 

yüzün bulunması geliyor. Yüzü bulabilmek için  matlab da hazır  

olarak bulunan “vision” sınıfı içerisindeki “CascadeObjectDetector“  

fonksiyonundan yararlanıldı. Bu fonksiyon  vioala&jones algoritması 

kullanılarak implement edilmiştir ve başarılı bir şekilde yüz bölgesinin 

bulunmasını sağlar. 

 

ŞEKİL  2: Bulunan Yüz 

 

6) SONUÇLAR 
 

 
 

5) ÖZELLİK ANALİZİ YAPILMASI 

 

a)Güneş Gözlüğü Analizi 
 

 

 

 

 

d) Kolye Analiz Çalışmaları 
 

  Kolye analiz çalışmalarında İlk adım olarak ağız bölgesi 

bulunarak ağız bölgesini içine alan kutu belli bir oranla büyütülmüş 

be yine belli bir oranla boyun bölgesine indirilmiştir. Daha sonra 

boyun bölgesinin bir kesiti alınıp siyah beyaz hale getirildikten sonra  

hem kolyeli hem de kolyesiz resimlere „sobel‟ kenar  tespit tekniği 

uygulanmıştır. 
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 1) PROJENİN AMACI 

 
 alışveriş için veya gezmek için dışarı çıkan insanlara reklam 

panolarında sadece tek bir ürün göstermek yerine, kişiyi bir kamera 

sistemiyle tanımlayıp kişiye özel profil oluşturduktan sonra kişiye göre 

ürün reklamı göstermektir. 

 

 
 

Projede hedeflenen adımlar başarı ile gerçekleştirilmiştir.Sistemin son 

hali 27 örnek üzerinde denenmiş ve örnekler için ayrı ayrı başarı 

yüzdeleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar tablo halinde gösterilmiştir. 

 
 

ŞEKİL 1: Geliştirilen İş Mantığı 

2) SİSTEMİN GENEL ÇALIŞMA ŞEMASI 
 Sistemin genel çalışma mantığı aşağıdaki şekilde gösterildiği 

gibidir. 

4) YÜZ BÖLÜMLERİNİN BELİRLENMESİ  
 

 Yüz Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilk aşamada ağız bölgesi 

ve göz bölgesi olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. 

 

 

b)Numaralı Gözlük Analizi 
 

Göz bölgenin kesiti alınmış ve sadece bu bölge üstünde çalışmaya 

başlanmıştır.Alınan bu kesit üzerinde köşe noktaları tespit edilerek 

resimler incelenmiştir. Gözlük takan birinde gözlük takmayan birine 

göre daha fazla köşe noktası olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgi 

kullanılarak köşe noktaları için belli bir treshold(eşik) değeri 

belirlenerek, belirlenen eşik değerinin üstündeyse gözlük takıyordur 

eğer değilse gözlük takmıyordur denmiştir. 
 

c)Sakal-Bıyık Analiz Çalışmaları 

 
İlk adım olarak ağız ve burun bölgeleri tespit edilerek bu bölgeler 

belli oranlarda büyütülerek kesitler alınmıştır. Daha sonra alınan bu 

resimler siyah-beyaz hale getirilmiştir. Siyah-beyaz resimler üzerinde 

belli bir treshold uygulanarak resimler binary hale getirilmiştir. Son 

adım olarak resimler incelenmiş ve belli bir oran ile binary resimler 

üzerinden kesitler elde edilerek siyah,beyaz  pixel sayıları 

incelenmiştir. Siyah pixel oranı fazla ise sakal var, beyaz pixel oranı 

fazla ise sakal yok sonunucuna varılmıştır. 

 
 

  
 

ŞEKİL  3: Göz  bölgesi ŞEKİL 4: Ağız Bölgesi 

güneş gözlüğü olduğu zaman göz bölgesi başarılı bir şekilde  

bulunamıyordu.Bu nedenle burundan yola çıkılarak göz bölgesinin 

tahmini olarak tespiti yapılmıştır. 

ŞEKİL 5: Tahmini bulunan    

 göz bölgesi 

ŞEKİL 6: Alınan göz bölgesi kesiti ve siyah-beyaz 

resme çevrilmiş hali 

Şekil 4„de tahmini bulunan göz 

bölgesi gözükmektedir. Daha sonra 

bu bölgenin kesiti alınmıştır. Alınan 

bu kesit  siyah-beyaz bir resim 

haline getirilmiştir. Siyah-beyaz 

resim üstünde  histogram analizi 

yapılmıştır. Histogram analizi 

sonucu belli bir treshold değeri 

belirlenmiş ve resmin koyuluk değeri 

bu değerin üstünde ise güneş 

gözlüğü  var denmiştir. 

ŞEKİL 7: Gözlüklü(solda) ve Gözlüksüz(sağda) Göz Bölgesi Kesiti 

ŞEKİL 7: Soldan Başlayarak Anlatılan Adımların Uygulanması 

ŞEKİL 7: Kolyeli Bir kişiye Sobel Kenar Tespit Tekniği Uygulandıktan Sonra 

 

ŞEKİL 7: Kolyesiz Bir Kişiye Sobel Kenar Tespit Tekniği Uygulandıktan Sonra 

Daha bütün beyaz nesnelerin koordinatları alınmış ve kaç tane 

koordinat olduğuna bakılmıştır. Koordinat sayısı belli bir değerin 

üstünde ise kolye var kararı alınmıştır. 

e) Şapka Analiz Çalışmaları 
 

 İlk olarak insanlarda göz tespiti yapılmış ve bu tespiti baz alarak, 

belli bir oran ile göz bölgesinin üstüne çıkılarak, insanlarının 

kafalarının üst kısmının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Daha sonra 

insanlarının kafalarının üst bölgelerinden kesit alınmıştır. Şapkaların 

genel olarak dairesel kenarları olduğu düşünülerek şapkalı ve 

şapkasız kişilerin üstünden alınan kesitler üzerinde köşe tespit 

tekniği uygulanmıştır.  

 

ŞEKİL 7: Şapkalı(solda) ve Şapkasız(sağda) Kişiler İçin Sonuçlar  

Şapkalı kişilerde dairesel kenarlardan ötürü daha az köşe oluştuğu 

gözlenmiştir. Son olarak bu sonuçlardan yararlanarak belli bir treshold 

değeri belirlenmiş ve bu treshold değerinin altında olan sonuçlar için 

şapka var, üstünde olan sonuçlar için şapka yok kararı alınmıştır. 
 

ÖRNEKLER BAŞARI YÜZDESİ

Örnek1 67

Örnek2 50

Örnek3 83

Örnek4 50

Örnek5 67

Örnek6 67

Örnek7 67

Örnek8 67

Örnek9 83

Örnek10 83

Örnek11 50

Örnek12 50

Örnek13 50

Örnek14 67

Örnek15 50

Örnek16 100

Örnek17 50

Örnek18 50

Örnek19 83

Örnek20 83

Örnek21 50

Örnek22 83

Örnek23 67

Örnek24 67

Örnek25 67

Örnek26 50

Örnek27 83

Başarı yüzdeleri hesaplanırken doğru 

bulunan özellik sayısının toplam özellik 

sayısına olan oranı alınmıştır. Örneğin,6 

özellik üzerinden 5 tanesi doğru bulunduysa. 

Burada başarı oranı 5/6‟dan %83 olarak 

hesaplanmıştır. Bu hesaplama işlemi diğer 

bütün örnekler üzerinde de uygulanmıştır 

 

Sonuç olarak bütün yüzdelerin aritmetik 

ortalaması alınarak sistemin genel başarı 

yüzdesi %66 olarak hesaplanmıştır. 
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