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Özetçe 

Günümüzde İnternet ve gezgin iletişim araçlarından gerçek 
zamanlı video iletimi çok sıcak bir konudur. Düşük bit hızı ve 
iletim kalitesi arasındaki ödünleşimi de göz önünde tutarak, 
çalışmamızda insan gözünün biyolojik yapısını model olarak 
alıp, optimal video kodlaması geliştirmeyi planlıyoruz. Bu 
bildiride çerçevelerin ilgi çeken kısımlarını kullanarak 
geliştirdiğimiz uzamsal ve zamansal düzlemde seçici algılama 
işleniminin başarımı incelenmiştir. Bu yöntemin özelliği video 
kodlama algoritmasından bağımsız olarak  bir önişleme 
yöntemi olması ve dolayısı ile her türlü kodlama sistemi ile 
uyumlu olmasıdır.  Yöntemimiz çeşitli deneyler ile klasik 
kodlama yöntemleriyle de karşılaştırmalı sınanmıştır. 
 

1 Giriş 
Klasik video kodlaması ve iletiminde, çerçeve 
yakalanmasından sonra, nasıl bir veri içerdiğine 
bakılmaksızın blok-blok aynı kalitede sıkıştırılır. Fakat 
eğer yakalanan çerçeveyle ilgili elimizde fazladan bir 
bilgi varsa (belli bölgelerin daha önemli olduğu gibi) o 
çerçevenin tüm kısmını gözü kapalı bir şekilde kodlamak 
artıklık artışına neden olur. Bu makalede  bir robotun 
kamerası ile algıladığı imge dizininin gözün görme 
mekanizmasında önemli bir rol oynayan odaklama 
prensibine dayalı olarak işlenip, İnternet üzerinden gerçek 
zamanlı olarak gönderilmesini sağlayan bir sistem tasarım 
ve uygulaması  sunulmaktadır. 
 
Gerçek zamanlı ve düşük bant genişliğinde çalışabilen video 
kodlamak için devinim dengelemeli (MC) ve ayrık kosinüs 
değişimi (DCT) tabanlı sistemler en uygun çözüm olarak 
sunulmaktadır [1]. Devinim dengelemeli teknikle zamansal, 
ayrık kosinüs değişimi ile de uzamsal artıklıklar optimum 
seviyeye çekilmeye çalışılır. Gerçek zamanda uygulanabilirlik 
açısından H.263 ve H.263+ kodlayıcıları [2], başarılı bir şekilde 
bu iki tekniği kullanır. Video kodlayıcısının bit hızını ve 
aksaklıklara dayanıklılığını belirleyen bir faktör de blok-içi 
veya bloklar arası kodlama kararıdır [3]. Dolayısı ile  anlık 
imge boyutlarında küçülme  veya ardışık imgeler arasındaki 
herhangi bir benzerlik, bit hızını veya aksaklıklara dayanıklılığı 
arttırırlar. Biz bu çalışmamızda,  biyolojik olarak esinlenmiş bir 

önişlemenin bu amaçla kullanılmasını inceledik. İnsan gözünün 
çalışma prensipleri görme bilimcileri tarafından 
incelenmektedir . İnsan, görüş alanındaki her şeyi aynı kalitede 
işlemez. Öncelikle gözler, ilgiyi çeken bölgeye odaklanıp orayı 
mükemmel bir biçimde işler. İlgi alanı dışındaki bölgeler ise 
daha kaba bir şekilde beyine iletilir. İlgi merkezinin 
değişmesiyle genel görüntüdeki eksiklikler giderek azalır. 
İlginin tipi de zaman içinde değişebilir. Belirli bir renk, köşeler, 
veya bir insan yüzü ilginin merkezi olabilir. Literatürde gerek 
insanın görsel duyu sistemi üzerine, gerekse de video kodlama 
üzerinde ayrı-ayrı birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ama 
birbirine çok bağlı olan bu iki konu aynı anda çok fazla 
incelenmemiştir[4,5]. Bu bildiride bu iki konuya aynı anda 
çözüm bulmaya çalıştık. 

1.1 Seçici Algılama 

Seçici algılayıcı sistemler, görüntünün tamamını incelemek 
yerine, önemli ya da ilginç kısımlarını seçerek incelerler 
[7,8,9,10,11,12]. Bu işlem, bir noktaya odaklanıp inceleme ve 
daha sonraki noktayı seçme şeklinde tekrarlanmaktadır.Yapılan 
araştırmalar insan gözünün de, görmeye daha duyarlı olan 
fovea veya odaklama alanlarının sürekli olarak farklı noktalara 
kayması ve bu noktalar arası hareketiyle benzer bir şekilde 
çalıştığını göstermiştir. Laboratuarımızda yapılan çalışmalar, 
seçici algılamanın, tanıma işlemlerinin gerçek zamanda 
uygulanabilirliğini önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir 
[13,14,15].  Bu sistemlerde, oluşturulan odaklar dizisini 
görüntü içerisindeki nesneleri tanımak için kullanan bir 
yaklaşım geliştirmiş bulunmaktayız. Odaklama noktasından 
yola çıkarak,  bu nokta etrafındaki dış alanı basit ilginçlik 
özelliklerine göre değerlendirerek bir sonraki odaklama noktası 
tespit edilmektedir. İşlemler bu yeni odaklama noktasının 
etrafında tekrar edilmektedir. Böylece, incelenme alanlarının 
belirlenmesi  imgeye geri beslemeli olarak yapılmaktadır. 

1.2 Seçici İlgi Alanlarına Dayalı Video Kodlama 

Literatürde az da olsa birkaç çalışmada videonun kodlanma 
yöntemleri için seçici algılama prensipleri kullanılmıştır. 
Örneğin[ 4]’de video iletimi için uzamsal düzlemde ilgi alanı ve 
ilgi alanının dışında kalan bölgelerin farklı seviyelerde 
işlenmesi için ATM hücre başlığında bulunan hücre kayıp 
öncelik bitini kullanılmıştır. İlgi alanı dışındaki bölgeyi uzamsal 
düzlemde kaba olarak kodlayıp hücre kayıp önceliği düşük olan 
ATM hücreleri yaratır. İlgi alanının içinde kalan bölgeyi ise 



yüksek öncelikte hücreler. Böylece herhangi bir ağ trafiği 
sıkışıklığında ilgi alanının daha az kayıpla göndermeyi sağlar 
Fakat bu yöntemin eksikliği garantili hizmet niteliği vermeyen 
sistemlerde uygulanamaz olmasıdır. Ayrıca bu yöntem zamansal 
düzlemde bir kazanım sağlamamaktadır. [17]’de ise hem 
uzamsal, hem de zamansal düzlemde sıkıştırmayı sağlayan bir 
yöntem önerilmektedir.  Odaklama dizisinin dışında kalan 
çevresel alanın DCT katsayılarını kırparak ilgiye dayalı bir 
kodlama oluşturulmaktır. Bu yöntemde MPEG2 video 
kodlamasıyla  kodlanmış video dizini kod çevrimi yapılıp 
çerçevenin ilgi çekmeyen kısımlarının DCT katsayıları belli 
oranda kırpılarak bit kazancı sağlanmaktadır.. Ama bu yöntem 
8x8 piksel blokları üzerinden koşturulduğu için ilgi alanlarının 
dikdörtgen biçiminde olmasını gerektirir. Ayrıca H.263, Mpeg-
4, JVT gibi farklı kodlama teknikleri göz önüne alınırsa bu 
metot kodlamadan bağımsız bir çözüm sunmamaktadır.  

1.3 Problem Tanımı 

Bu projede bir robotun görsel sisteminden gelen imge dizininin  
en etkin ve güvenilir bir metotla gerçek zamanlı işlenmesi  
problemi irdelenmektedir. Robotun üzerindeki kameralar ve 
imge sayılaştırıcı sayesinde sistem sürekli olarak imgeleri 
sağlar. Çalışmamızda kullanılan APES robotuna ait ayrıntılı 
bilgiler [16]’de verilmektedir. Görsel alanda robotun, ilgisi 
seçici algılamaya dayalı olarak, bir imge dizini oluşturduğunu 
varsayalım.. Bizim problem tanımımız  bu sistemin odaklama ve 
çevresel alanlarını diğerlerinden farklı seviyelerde kodlayıp 
H.263 kodlayıcısı belirtimlerine uyan bir bit akımı 
oluşturmaktır. Bu sayede kodlanan videonun İnternet üzerinden 
duraksız  erişimi sağlanacaktır. 
 

1.4 Katkılar 

Bu çalışmanın temelinde yatan, bir robotun görsel sisteminin 
ilgi öğesini tanımlayıp bu bilgiler yardımıyla gerçek zamanlı 
video kodlamasını İnternet üzerinden yayınlamak ve bu sayede 
kullanıcıya robotun gerçek zamanlı kontrolünü sağlamak için 
gerekli yapıyı oluşturmaktır. Çalışmamızın yeniliği bir video 
ardışımındaki çerçevelerde tanımlanan ilgi merkezlerinin 
pekiştirilmesi, bulunan ilgi merkezlerinin dışında kalan 
bölgelerin ise hem uzamsal hem de zamansal düzlemde 
süzgeçlenmesi, ve işlenmiş olan çerçeveyi düşük bit hızlarında 
kodlamaktır.  

2 Yöntem 
 

CX →:I t
v  t anındaki X imge elemanları üzerinde 

tanımlanmış ve  her Xx∈ imge noktasını bir Cc∈ renk 
verisi1 ile ilişkilendiren  görsel alanı tanımlasın. Seçici ilgiye 
dayalı algılama çerçevesinde bir görsel alan içindeki her imge  
noktası aynı ayrıntı ile algılanmaz.  Bu alanın ortasında bulunan 

odaklama noktasının etrafındaki alan t
v

t
f II ⊂  en fazla 

dikkati çeker. Odaklama alanının özelliği buranın özel dikkat 
altında bulunması ve dolayısı ile ayrıntılı olarak incelenmesidir. 

Bir sonraki t+1 anındaki 1+t
fI odaklama alanı görsel alan 

                                                           
1 : Renk verisi kullanılan renk uzayına (RGB, YUV, vs.) uygun 
olarak tanımlanır. 

içindeki aday odaklama alanları )C(I t
v  içinden seçilir. Her 

aday odaklama alanı için )C(II t
v

c
f ∈  bir dikkat işlevi  

+→ RI:a c
f  uygulanır. Bu işlev  bu aday alanın ne kadar 

ilginç olduğunun bir ölçütüdür.  Robot t+1 anında bu ölçütü en 
fazla sağlayan aday odaklama alanına doğru odaklamak üzere 
kafasını hareket ettirir.  
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Bu işlev uygulamaya, beklentiye ve ihtiyaca göre farklılık 
gösterebilir ve değişebilir, ancak farklı fonksiyonlarda ortak 
nokta olarak fonksiyonun basit özellikleri aramasını ve hızlı bir 
şekilde odaklamayı gerçekleştirebilmesi için düşük işlem 
gücüne ihtiyaç duymasını arayabiliriz. Bu işlem sonucu sürekli 

uygulanmasıyla bir ham imge dizini { }KK ,I,I,,I 1t
v

t
v

0
v

+  
oluşur. 
 

 
 

Şekil 1: Görsel alan ve odaklama 

2.1 Uzamsal  İmge İşleme 

Video kodlanmasında uzamsal artık bilgilerin sıkıştırılması 
önemli yer tutar. Alınan ham imge dizini 

{ }KK ,I,I,,I 1t
v

t
v

0
v

+   belli bazı işlemlerden geçirilerek 

iletilmeye hazır imge dizini { }KK ,I~,I~,,I~ 1t
v

t
v

0
v

+  hale 
getirilir.   
 
Seçici ilgiye dayalı algılama çerçevesinde bir görsel alan 
içindeki her noktanın aynı çözünürlükte iletilmesi 
gerekmemektedir. Dikkatin odaklama alanının üzerinde 

yoğunlaşacağı düşünülerek, t
fI  alanı mümkün olduğu kadar 

yüksek uzamsal çözünürlük ile  iletilir. Dolayısı ile iletilen 

imgenin odaklama alanına karşılık gelen kısmına  f
t
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~

 orijinal 

odaklama imgesi koyulur -- t
f

t
v II~ =f . Odaklama dizisinin 

dışında kalan çevresel alan (perifer) t
f

t
v

t
p I-II =  ise  robotun 

ilgi alanının dışında olduğu için daha değişik uzamsal 
süzgeçlerden geçirilerek gönderilebilir. Bu uzamsal süzgeci 

t
p

t
p I~I :u → olarak tanımlayalım. Dolayısı ile iletilen 

imgenin çevresel alanına karşılık gelen kısmına  p
t
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 uzamsal 
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t
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Bu süzgeçlemenin asıl amacı, video kodlayıcısının devinim 



dengelemesi yaparken, odak alanının dışındaki bölgeleri, bir 
önceki çerçeveden kestirimde bulunup daha az bit kullanarak 
kodlamasını sağlamaktır.  Bu gerçeği göz önüne alarak bizim 
için daha az önemli olarak belirlediğimiz bölgeleri uzamsal bir 
süzgeçten geçirerek, piksellerin komşu piksellerle ilintisini 
arttırmaya çalıştık. Bu bağlamda Gauss-yumuşatıcısı ve 
bulandırma süzgeçlerden faydalandık. İlgi alanındaki bölgeye 
de isteğe bağlı olarak pekiştirme işlemi uygulanabilir. 
 
Odaklama ve çevresel alanların bir araya getirilmesi işlemi ise 
α-karışımı denilen bir yöntem ile gerçekleştirilir. Burada  

[ ]1,0: →× RXα  imge üzerinde tanımlanmış ve zamana 

bağlı bir  işlevdir –Bu işlevin t anındaki değeri olan  tα   sıfırla 
bir arasında değişir.  Görevi farklı uzamsal çözünürlük ve 

işlemleri sonucu oluşturulmuş f
t

vI
~

ve p
t

vI
~

 imgelerinin  

doğru şekilde karıştırarak, iletilecek t
vI

~
imgesini oluşturmaktır: 
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f

t
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tα ’nin değeri ilgi alanının olduğu yerlerde 1 veya 1’e yakın, 

ilgi alanından uzaklaştıkça 0’a doğru azalarak ilerler. Geçiş 

şekli ve genişliği parametrik olarak ayarlanır. tα  kullanılarak  
odaklama – çevresel alan geçişinin sürekli olarak olması ve aynı 
zamanda da ilgi alanının değişken olması sağlanır. 
 

 
Şekil 2: α-karışımı işlemi  

2.2 Zamansal  İmge İşleme 

Video kodlaması sırasında yapılacak sıkıştırma oranını arttırmak 
için kullanılabilecek ikinci yöntem de zamansal olarak ardışık 
imgelerde artık bilgi yaratmaktır. Ancak,  bu işlem odaklama 
alanlarının dışında yapılmalıdır. Aksi takdirde kullanıcı 
açısından rahatsız edici sonuçlar oluşabilir.  Çevresel alanlar 
dolayısı  ek bir  işleme tabii tutulurlar. Bu işlevi 

t
p

t
p I~)I( :z →u :  olarak tanımlayalım. Dolayısı ile iletilecek 

imge olarak şu şekilde oluşturulur: 
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Bu süzgeçlemenin asıl amacı, video kodlayıcısının devinim 
dengelemesi yaparken, odak alanının dışındaki bölgeleri, bir 
önceki çerçeveden kestirimde bulunup daha az bit kullanarak 
kodlamasını sağlamaktır. 
Zamansal olarak indirgeme sağlayabilmek için zamansal 
çözünürlüğünün düşürülmesi gerekir. Eğer zamansal çözünürlük 
K oranında düşürülürse,  bu işlev  aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 
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t
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Dolayısı ile iletilecek imge  tanımı şu şekilde yapılır: 
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3 Duraksız Video İşlemi 
İnternet üzerinden gerçek zamanlı video iletimi için Internet 
Protokolü (IP) üzeri User Datagram Protokolü (UDP) üzerinden 
çalışan Real-time Transport Protokolü (RTP) , oturum kurulumu 
ve kontrolü için de Real Time Session Protokol (RTSP) 
kullanılmaktadır[6].  RTSP ve H.263 kodlamasını destekleyen 
herhangi bir istemci, video sunucusuna adresini kullanarak 
istediği an APES’in o andaki görsel sistemini izleyebilir. 
Böylece aynı anda birden fazla kullanıcının bağlanıp kodlanmış 
video akımını alması sağlanır. Sadece yetki verilen bir 
kullanıcıya da bir JAVA uygulaması ile robotun kontrolünü 
sağlayabileceği bir ara yüz sağlanır. 

4 Deneyler 
Bu bölümde önerilen yöntemler, APES robotundan alınan 
384x288 boyutunda bir çerçeve dizisi üzerinde denenmiştir. İlk 
olarak orijinal çerçeve dizisi hiçbir işlem uygulanmadan 
kodlanmıştır. Daha sonra bu dizi, yüzün bulunduğu 130x 165 
boyutundaki ilgi alanının haricinde sadece uzamsal işleme tabi 
tutularak iletilmiştir. Son olarak da uzamsal düzlemde 
süzgeçlenen dizi K=2 olacak şekilde önerdiğimiz gibi zamansal 
düzlemde işlenmiştir. Zamansal süzgeçleme yaparken α-
karışımı geçiş genişliğini 5 piksel olarak aldık. Bu işlemler 
9Kbit/sn, 16Kbit/sn ve 25Kbit/sn hızlarında kodlanmıştır.  
 
Şekil 3’ de görüldüğü gibi, yöntemimizin imge iletimini düşük 
bant genişliğinde çok daha iyi bir şekilde gerçeklediği 
gözlemlenmiştir. Özelikle zamansal düzlemde yarattığımız 
kazanımlar oldukça önemli düzeydedir. Ayrıca süzgeçlenmiş 
çerçevelerin son halini vermek için kullandığımız alfa 
kaynaştırıcısı blok-blok bölütlemeyle sınırlı kalma problemimizi 
çözüp istediğimiz şekilde bölütler oluşturmamızı sağlamıştır. 



 
Şekil 3: Çıktılar  

5 Sonuç 

Bu bildiride seçici ilgi prensiplerinin imge dizini iletiminde 
kullanılması problemi irdelenmiştir. Dizindeki çerçevelerin ilgi 
ve  çevresel alanlarını dayalı olarak uzamsal ve zamansal imge 
işlemleri önerilmektedir. Yöntemin APES robotundan gelen 
video yayınının yerel ağ üzerinden iletimindeki son derece 
başarılı olduğu gözlenilmiştir. Bu yöntemin özelliği video 
kodlama algoritmasından bağımsız olarak  bir önişleme yöntemi 
olması ve dolayısı ile her türlü kodlama sistemi ile uyumlu 
olmasıdır.  Yöntemimiz çeşitli deneyler ile klasik kodlama 
yöntemleriyle de karşılaştırmalı sınanmıştır. 
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