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FacePro, DECE Yazılım'ın tamamen kendi kaynakları ve Tübitak
destekli proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği öğretim görevlisi gibi akademisyenlerin katkısı ile
geliştirmiş olduğu ve tüm fikri mülkiyeti DECE Yazılım'a ait olan bir
üründür. 
 
Teknolojik gelişmeleri ve akademik çalışmaları titizlikle takip ederek
yetenek, performans ve başarım konularında iyileştirme
çalışmalarımız devam etmektedir.
 
Kurumlarımızın alanında uzman personelleri tarafından birçok kez
yapılan incelemelerde yurt dışı çözümlerle karşılaştırılarak başarımı
kabul edilmiştir.
 
Fotoğraf ve videolardan yüzler dışında, nesneler ve metinlerin
tanınması, bulunan yüz, nesne ve metinler arasında ilişki kurma,
harita üzerinde görüntüleme, analiz gibi birçok özelliği bütüncül bir
veri erişim ve karar destek sistemidir.
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Başarım02
Veri Seti
Başarım testi için uluslararası bilinen bir veri seti kullanıldı. Veri seti etiketlenmiş
kişilerden oluşuyor. Amacı bir yüz tanıma aracının başarımını ölçmek. İlgilenenler
için kaynak:
 

Labeled Faces in the wild 
http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/

 

Kullandığımız yöntem
 
İlgili veri setini olduğu gibi alıp GEODI FacePro ile işlenmesini sağladık. Veri
setinde 6.780 yüz bulunmaktadır. GEODI yaklaşık 6dk içinde bütün görüntüleri
işledi ve yüzleri etiketledi. Manuel ölçümler ile yapılan inceleme sonucu bulunan 

 
F1 score = 0.997 veya %99.7 doğruluk

 
 
Veri seti üzerinde başka kaynakların yaptığı test sonuçlarına ulaşmak için 
http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/results.html sayfasına bakabilirsiniz. 
 
Veri setindeki fotoğraflarda yer alan 6.780 yüz içinde 6.713 tanesi doğru olarak
bulunmuş ve eşleştirilmiştir. 65 yüz hatalı eşleştirilmiş, 2 adet yüz hiç
bulunamamıştır. Hatalı eşleştirilen yüzlerin büyük çoğunluğu uzak doğulu
insanlardır. Modelimizi iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor.
 



Performans03

180000 fotoğraf 
200 saat video 

Veri Seti
 
Performans için çok sayıda fotoğraf ve videonun olduğu bir veri seti kullandık. Bu
test ile saniyede işlenen fotoğraf ve belli uzunluktaki bir videonun ortalama
işlenme süresini ortaya koymayı hedefledik.
 

Performans
Günde 

 
işlenebiliyor. Bu süreler en iyi kalite ayarlarında ölçülmüştür. Kaliteden çok az
ödün vererek 1/3 , 1/2 oranına düşürebilirsiniz. 
 
Çok büyük arşivlerde aynı anda çok sayıda kaynakta işleme yapabilirsiniz. 



Test Ortamı04
Bilgisayar Özellikleri
İşlemci               : Xeon W-2133 3.60Ghz 
Ram                   : 16GB
Disk                    : 1 TB 7200RPM HDD
İşletim Sistemi : Windows 10Pro
 

Hızlandırıcı Özellikleri
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
CUDA destekli herhangi bir kart kullanılabilir.
 

GEODI Özellikleri
GEODI Versiyon 6.1.0.22362
FacePro Versiyon 1.0.0.104
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