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Özet

evde, monitörün önünde saatlerce vakit geçirmektedirler. Bilgisayar başında uzun süze zaman geçirilmesi kullanıcının göz
sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kullanıcının uzun süre gözlerini
yeterli sayıda kırpmadan monitöre bakması göz kuruluğuna yol
açmaktadır. En yaygın göz hastalığı bilgisayar görme sendromu
(computer vision syndrome) olarak kabul edilir ve gözlerde
kızarıklık, ağrı ve yanma hissi, bulanık görme, çift görme, göz
yorgunluğu ve benzeri belirtiler içerir [1].

Bu bildiride bilgisayarlı görüye dayalı, bilgisayar karşısında
uzun süre çalışan kişilerin göz hastalıklarının oluşmasını engellemeye yönelik gerçek zamanlı bir uyarı sistemi tanıtılmıştır.
Bu sistem bilgisayar başında oturan kişinin görüntüsünü web
kamera ile alarak ve bir yazılım ile işleyerek bu kullanıcının
ne kadar sıklıkla göz kırptığını tespit etmektedir. Kullanıcı
yeteri sayıda gözlerini kırpmadığında uyarı almaktadır. Sistemin genel akışı temel olarak üç ana adımdan oluşmaktadır:
kameradan gelen görüntüde yüzün ve üzerinde gözlerin bulunması, göz resimlerinden özniteliklerin çıkarılması ve son olarak
göz resimlerinin açık-kapalı olarak sınıflandırılması. Deneyler
sonucu sistemin yüksek başarımla çalıştığı gözlemlenmiştir.
Geliştirilen sistem, gerçek zamanlı çalışan bir bilgisayar eklentisi haline de getirilmiş, pratik kullanıma sunulmuştur.

Bilgisayar görme sendromunun önlenmesi için en etkili
yaklaşım bilgisayar kullanım zamanını sınırlamaktır. Ancak,
bu her zaman mümkün değildir. Diğer bir yaklaşım, bilgisayar
başında geçirilen zamanın daha sağlıklı olmasını sağlamaktır.
Bu amaçla, bu çalışmada kullanıcının göz sağlığını korumaya
yönelik, göz kırpma sayısını ölçen ve bu sayının yeterli olmadığı durumlarda kullanıcıyı uyaran bir sistem geliştirilmiştir.
Tasarlanan gerçek zamanlı uyarı sistemi, kişi bilgisayarı kullandığı zaman arka planda çalışarak kullanıcının ne sıklıkla göz
kırptığını ölçmektedir. Belirli bir zaman içinde göz kırpma
sayısının çok düşük olması durumunda kullanıcı uyarı mesajı
alacaktır. Bu sayede kullanıcı göz sağlığı açısından daha iyi bir
koşulda çalışmaya yönlendirilecektir.
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Abstract
In this paper, we present a computer vision based real-time
warning system to prevent the formation of eye diseases of people working continuously in front of computers. This system
takes an image of user sitting in front of the computer by web
camera then processes it to determine how often user blinks.
The system warns user, if there is not sufficient number of eye
blinks for a long time. The general flow of the eye blink based
warning system consists of three main steps: face and eye detection, feature extraction of preprocessed eye images, and openclose classification of eye images. The system has attained high
performance in the experiments. Moreover, the developed system has been turned into a computer plug-in that can work realtime and is available for practical use.

Göz kırpma tespiti üzerine daha önce çeşitli çalışmalar
yürütülmüştür. Morris ve diğerleri [2] çalışmalarında hareket
edemeyen veya hareket etmekte güçlük çeken kişilere yönelik
bilgisayar sistemlerini kontrol etmek için göz kırpma algılama
ve göz izleme sistemi önermişlerdir. Sistemleri 320 × 240 piksel çözünürlüklü görüntüler üzerinde gerçek zamanlı çalışarak
iyi sonuçlar göstermiş, fakat baş hareketleri algoritmalarını
olumsuz etkileyerek sistemin performansında bir düşüşe neden olmuştur. A. Krolak ve P. Strumillo [3] bildirilerinde insan bilgisayar etkileşimi için bir arayüz tanıtmışlardır. Sistemleri istemli göz kırpmayı algılayarak kontrol komutları olarak
yorumlamaktadır. Göz kırpma tespiti için şablon eşleştirme
kullanmışlardır. Jiang-Wei Li [4] yaptığı çalışmada göz resimleri üzerinde Gabor dekompozisyon tabanlı algoritma ile
bir göz kırpma algılama sistemi önermiştir. Sistemin bir çok
şartlar altında çalıştığını ve video üzerinde yüzün canlı mı yoksa
maske mi olduğunu bulmada da yararlı olduğunu göstermiştir.
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1. Giriş

Bu bildirinin diğer çalışmalardan temel farkı modified
census transform [6] yöntemini kullanarak doğal koşullarda
oluşabilecek aydınlanma değişikliklerine karşı dayanıklılık
sağlamasıdır. Ek olarak, güncel ve yüksek başarımlı nirengi
noktası bulma yaklaşımlarından SDM’den [12] yararlanarak
yüksek başarımlı göz bölgesi tespiti ve takibine ulaşılmıştır.

Son zamanlarda bilgisayarlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası
oldu. Bilgisayarlar iş, oyun, vb. bir çok nedenle kullanılmakta,
bunun sonucu olarak çocuklar ve yetişkinler, iş yerinde ya da
c
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