Aras Iinde Surucu Tanima isin Karar Tumfentirme Yontemleri
Decision Fusion Techniques for In-Car Driver Recognition
Taner Eskil, Hakan Erdogan, Aytul Er il, Ali Nazmi Ozyagcl, ve Mete Rodoper

Muihendislik ve Doga Bilimleri Fakuiltesi
Sabanci Universitesi, Orhanli Tuzla, 34956, Istanbul

{eskil, haerdogan,aytulercil,abut}@sabanciuniv.edu

video, ses ve suru,s i,areti tumle,tirme yontemleri ara*tirilmi* ve
Universitesi'nin CIAIR veritabanindaki 20
deneylerbir Nagoya
ki,ilik
altgrup uzerinde yapilmi*tir [1,2]. Bu qali*malarda gaz

e
,cet~

OzetVe

Bu

qali*mada

farkli kanallar uzerinde

qali*an

birbirinden

bagimsiz siniflandirici ,iktilarini tumle,tirmek amaciyla ,e,itli
siniflandirici tulmle,im yontemlerini inceledik. Egitilebilir

tulmle,tirme yontemleri ve sadece surucul davrani* sinyalleri
kullanilarak motorlu ara, sulrulculsulnul ,ok du,suk hata payi ile
tanimanin mulmkuln oldugunu belirledik. Buna ek olarak ,e,itli
davrani* i,aretlerinin surucul tanimadaki bireysel ve birle,ik
performanslarini kar*ila*tirdik ve bazi i,aretlerin digerlerinden
daha fazla biyometrik veri ta*idigini gozlemledik.
Sonu,larimiz ,ok modlu suru,s sinyallerinin sulrulculnuln araba
i,i *artlarinda taninmasi i,in tek ba*larina yetersiz kaldiklarina,
fakat
siniflandirici
ile
tulmle,tirme
yontemleri
kullanildiklarinda ,ok etkili olduklarina i,aret etti.

In this study, we study various classifier fusion techniques to
combine driver identity decisions coming from independent

classifiers on different channels. Using trainable combining

methods and driving behavior signals only, we find that the
identification error can be reduced significantly. We also carry
out a comparative study on the individual vs. combined
performance of various driving behavior signals and observe
that some driving signals carry more biometric information
than others. We conclude that individual driving signals are
not largely indicative of the person by themselves but
combined multi-modal signal or classifier methods seem to be
very successful in biometric identification in a car
environment.

1. Giri~

qali*malar

ve

teknolojik geli*meler insanliga anahtarlarin ve *ifrelerin
olmadigi bir dulnya vadetmektedir. Bu dulnyada akilli cihazlar
ve sistemlerin bizi biyolojik ve davrani*sal ozelliklerimizi
kullanarak taniyor olacaklari beklenmektedir. Biyometrik ki,i
tanima her gun saatlerimizi ge,irebildigimiz bir arabanin
i,inde yapildiginda da yararli olacaktir. Bu bilgi ozellikle

gulvenlik ye ara,c i,cindeki ayarlarin ki,siselle,stirilmesi amaciyla
kullanilabilir [1].

Araba i,cinde ki,si tanima goireceli olarak yeni bir ,cali,sma
alanidir. Daha oinceki ,cali,smalarimizda surucu tanima i,cin
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i,aretlerinin surucul tanimada birbirinden bagimsiz etkileri
belirgin degildi. Buna kar*in bu bildiride 5 degi,ik suru,s

sinyalinin bagimsiz ve farkli gruplamalarla surucul tanima
performansina etkileri uzerine egilmekteyiz. Bu senaryo
dahilinde oznitelik ve karar tumle,im yontemleri de
kar*ila*tirilacaktir.

Bu bildirinin aki*i ,u ,ekilde olacaktir: CIAIR veritabaninda [2]
bulunan surucul davrani* i,aretlerini Bolum 2'de betimleyecegiz.
Suru,s sinyalleri i,in istatiksel GMM modellerimizi Bolulm 3'te
sunacak ve tulmle,tirme metodlarini Bolum 4'te inceleyecegiz.
Bolum 5'te deneysel sonu,larimizi sunacak ve vargilarimiz ve
gelecek qali*malar i,in planlarimizi i,eren Bolulm 6 ile bildiriyi

sonlandiracagiz.

Abstract

Biyometrik yontemlerle ki,i tanima alanindaki

ve fren pedali i,aretlerinin tumle,tirilmesiyle surucul tanima
uzerine yogunla*ilmi*tir. Bu nedenle gaz ve fren pedallari

2.

Surfis 1,areti Tipleri

Nagoya Universitesi'nde bulunan The Center for Integrated
Acoustic Information Research (CIAIR) ara, i,erisinde bir ,oklu
i,aret toplama dulzenegi geli,tirdi [2]. Bu dulzenekle her
sulrulculnuln deney sirasinda 3 degi,ik ses sistemiyle diyalog
kurmasi ongorulldu! ve 800'den fazla sulrulcul i,in 12 ses ve 3
video kanalindan gelen veri toplandi. Bu deneylerde ayrica
sulrulculye ait 5 degi,ik davrani* i,areti de analog kanallardan 1
kHz ile i,aretsiz 16 bit formata ,evrilerek kaydedildi.

1. Fren pedalina uygulanan basing (kgf/cm2): 0-50 kgf/cm2
basing 0-5.0V arasina e,lendi ve dogrusal olarak 0 ile
32767 araliginda sayisalla*tirildi.
2. Gaz pedalina uygulanan basin,c (kgf/cm2): 0-50 kgf/cm2
basing 0-5.OV arasina e*lendi ye dogrusal olarak 0 ile
32767 araliginda sayisalla*tirildi.
3. Motor hizi (devir/dakika): 0-8000 devir/dakika 0-5.0V
arasina e,lendi ve dogrusal olarak 0 ile 32767 araliginda

sayisalla*tirildi.

4. Ara, hizi (km/sa): 0-120 km/sa 0-5.OV arasina e,lendi ve
dogrusal olarak 0 ile 32767 araliginda sayisalla,stirildi.
5. Direksiyon a,cisi (derece): -1800°'den +1800°'ye kadar
a,cilar dogrusal olarak -32769 ile 32767 araliginda

sayisalla,stirildi.

Bu bildiride surucul tanima i,in yukarida listelenen i,aretleri
kullandik. Bu i,aretlerden oznitelik ,ikarimi yapmak i,in
zaman alaninda i,aret yumu,atma ve gulrulltul kaldirma
i,lemleri yaptiktan sonra dinamik oznitelik olarak kullanilmak
uzere yine zaman alaninda birinci dereceden farklari belirledik.
Ses i,lemek i,in ,ogunlukla Fourier tanimi ve kepstral
oznitelikler tercih edilir. Suru,s i,saretleri i,cin ise bizim
tercihimiz zaman alanindaki sinyalleri gulrulltilyul azaltma

Bu

qali*mada

N
(Xj )i=l cerceve ba*ina logaritmik olabilirlik
(log-likelihood) degeri a*agidaki ,ekilde bulunabilir:

verinin X

Bu varsayimdan hareketle Sakli Markov Modeli (Hidden
Markov Model - HMM) tarzi dinamik modeller kullanarak
zaman dizisi verilerini modelleyebiliriz. Zaman dizisi verileri
kullanarak biyometrik tanima qali*malarinda i,aretin taban
durum topolojisi genellikle belli degildir (metne dayanan
konu*maci tanima qali*malari hari,) ve tek durumlu olasilik
modelleri iyi performans verirler. Bu, birden daha fazla
dagilim dorugu olan ve zaman alanindaki degi,meyi
kapsayabilen parametrik sulrekli dagilim fonksiyonlari
kullandigimiz sulrece dogrudur. Karma Gauss Dagilim
Modelleri (Gaussian Mixture Model - GMM) herhangi bir
sulrekli tulrevi alinabilir egriye birden fazla dagilim dorugu olsa
bile yakla,abilirler. GMM'de yeterli sayida dagilim oldugu
sulrece zaman serisi verisi i,in iyi bir istatistik model elde
edebiliriz. Suru,s sinyalleri i,in GMM ilk olarak Igarashi [3]
tarafindan kullanildi we biz de ayni metodu sulrulcul davrani*ini
modellemek iqin kullandik [1].
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agirliklari ve N(x, Pk ' Yk) incelenmekte olan orneklerin
Gauss dagilimlarini (Si) ifade eder. Hesaplamalar i,in
Yk ko,segen matrisler olarak se,ilirler. GMM teknigi
metinden bagimsiz konu*maci tanimasinda bulyulk ba*ariyla

uygulanmi*tir [4].

Bu uygulamada sik,a kullanilan bir teknik
geni,s bir arkaplan konusmaci modeli egitilmesi, ve bu modelin

her

bir

konu,smaciya konu,smacinin kendi verilerinin

kullanilmasiyla uyarlanmasidir. Bu ,cali,smada 1024 Gauss

dagilimi Beklenti Enbulyutme (Expectation Maximization EM) algoritmasiyla egitilmi,stir [5].

log f(x.

IS,)

(2)

Ayni zamanda bir yukarida s6zi! edilen modelin iki kati sayida
dagilima sahip bir GMM ile arkaplan modelieiitilmi*tir.
Arkaplan GMM'i olabilirlik

oraninin dulzgelemesi ve biyometrik

dogrulama i,in gereklidir. Gozlemlenen verinin arkaplan
modeline bagli logaritmik olabilirligi Lg(x) de benzer ,ekilde
hesaplanabilir.

Bayes karar mekanizmasi dogrulama gorevi i,in logaritmik
olabilirlik oraninin Li(x) -Lg(x) bir e,ikle kar*ila*tirilmasiyla
kullanilabilir. Degi,ik e,ikler i,in yanli* kabul - yanli* red
sikliklarini grafikleyen alici i,letim egrisini (Receiver Operating
Characteristics - ROC) izlememiz yeterlidir.

Diger yandan, tanima problemi i,in kimliklerin sinama verilerini

kullanarak art olasiliklarini (posterior probability) elde etmemiz
ve en yulksek olasiligi sinama bolutunuin kimligi olarak se,memiz
gerekir. Art olasiliklar ,u ,ekilde bulunabilir:
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eLi (x)

M
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Bu hesaplamada her sinif i,in onsel olasiliklarin ayni oldugunu
varsayiyoruz. Bu olasiliklar ayni zamanda her sinif i,in puan
olarak kabul edilebilir. Bu puanlarin
yontemlerini
~~~~~~~~a,agidaki bolumde inceleyecegiz.
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kullanmak oldu. Ses i,aretlerinden farkli olarak, suru,s
sinyallerinde peryodik bir frekans araliginin varligini gosteren
hi,bir kanit bulunmamaktadir. Bu nedenle bu qali*mada
i,aretleri dogrudan zaman alaninda kullandik.

3. Zaman Dizisi I,areflerinin Modellenmesi
Zaman dizisi i,aretlerimiz ,ogunlukla yava, degi,tigi i,in
modelleme a*amasinda yari-duraganlik varsayimi yapilabilir.

=

L1(x) =

amaciyla ger,ekle,tirilen bir yumu,atma i,leminden sonra

Sozu edilen sinyalleri ve birinci dereceden fark vektorlerini
istatistiksel yontemlerle modelledik. Modelleme yakla*imimizi
bir sonraki b6illmde detaylandiraca-giz.

her ki,iye ait zaman dizisi verisi i,in ayri 8

dagilimlik GMM'ler egitilmi, ve tatminkar sonu,lar alinmi*tir.
Sinama a*amasinda belli bir ki,i modeli Si i,in gozlemlenen

4.

Tumle~tirme Yontemleri

Birden fazla siniflandiricinin tumle,tirilmesi son yillarda ,ok ilgi
eken yeni bir ara*tirma konusunudur [6]. Tuimle,tirme
yontemleri iki kategoriye ayrilabilir: sabit ve egitilebilir
yontemler.
Sabit metodlar degi*ik siniflandiricilardan gelen bilgiyi

tumle,tirmek i,in basit ve degi,mez kurallar kullanirlar. Diger
taraftan, egitilebilir tumle,tirme kurallari egitim verisinin ayri bir
bMlOtW (saglama datasi) uzerinde egitilebilecek serbest
parametrelere sahiptirler. Egitilebilir tulmlestiriciler tipik olarak
ayni zamanda birer siniflandiricilardir. Bu tulmle,stiricilerin
yaptiklari siniflandirma oiznitelik uzayi yerine puan uzayinda
olur.

Bir test datasi x uzerinde S(ij)'in i ki,isinin j ozelligi i,in
puani oldugunu kabul edelim. Simgelemden daha basit
gosterim i,in x simgesini du,surelim. Amacimiz bir tumle,tirme
yontemi kullanarak i ki,isi i,in tek bir puan sayisi S(i) elde
etmektir. Degi,ik siniflandirici tumle,tirme yontemlerini
a*agidaki gibi belirleyebiliriz.
Sabit Kurallar:
1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.

4.

5.

Bu qali*mada veri ile kapali kulme tanimasi ger,ekle,tirildi.
Sonu,lari degerlendirmek ve siniflandiricilari tumle,tirmek i,in
prtools [7] yazilim kultulphanesini kullandik. Tablo 1'de her bir
oznitelik boyutu ve bazi oznitelik gruplandirmalari i,in
performans

Maksimum Kurali: S(i)=maxj S(ij)
Minimum Kurali: S(i)=minj S(ij)
Ortalama (toplam) Kurali: S(i)=sumj S(ij)
Carpma Kurali: S(i)=prodj S(ij)
Ortanca Kurali: S(i)=medianj S(ij)

sonu,larini gorebilirsiniz.

Oznitelik Boyutu
lvme (I)
Fren (F)

Yulzde Hata (0)

A,si (D)
ADireksiyon
IFMHD3.2

88.7
31.2

MotorHizi (M)

Egitilebilir TfimleEtiriciler:
1.

i,in bir, ve suru,s sinyalleri i,in sekiz dagilimla olu,turuldu. Her
bir oznitelik boyutu i,in de ayrica arkaplan GMM'leri egitildi
[6].

I+F+M+H+D

En Yakin Ortalama tumle,tiricisi (Nearest mean
combiner - NMC): En yakin sinif ortalamasini
siniflandirici ,iktisi olarak kabul eden basit bir

dogrusal tumle,tiricidir.
Fisher tumle,tirici (Fisher): En kiiuik kareler (least
squares) y6ntemini kullanarak oznitelikleri sinif
etiketleriyle e,leyen dogrusal bir siniflandiricidir.
Dogrusal Ayirta, tumle,tiricisi (Linear discriminant
combiner - LDC): Her sinifi ayni ortak degi,inti
(covariance) matrisine sahip bir Gauss dagilimi
olarak modelleyen dogrusal bir siniflandiricidir.
Naive Bayes tulmle,tirici (NB): Oznitelik
vektorlerinin ko,ullu sinif olasiliklarinin istatistiksel
olarak bagimsiz
oldugunu varsayan bir
tumle,tiricidir. Her vektor parametrik olmayan 10
kutudan olu,an bir dagilim modeli olarak modellenir.
Parzen tumle,tiricisi: Parzen yogunluk dagilim
fonksiyonunu kullanir.
5. Deneyler ve SonuVIar

Nagoya
uzerine
deneylerimizi
tumle,imi
Universitesi'nden elde ettigimiz CIAIR Veribankasi i,inden
daha onceki bir makalemizde [1] de kullandigimiz 20 ki,ilik
bir alt grubun verisi uzerinde ger,ekle,tirdik. Bu qali*mada
bultuln surul, sinyallerini ozultleyerek bagimsiz ve farkli
gruplamalar i,inde performanslarini degerlendirdik.

Karar

Her sulrulcul i,in 50 video gorulntulsul, 50 saniyelik sessizlik
i,ermeyen ses kaydi, ve yakla*ik 600 saniyelik
i,aretleri kullanildi. Bu verilerden oznitelikler ,ikardik ve
bultuln oznitelikleri 20 e,it uzunluklu bolutlere ayirarak
numaralandirdik. I,aretler sulrulcul davrani* modellemesi i,in
kullanilmadan once yumu*atildi ve altorneklendirildi.

sulrulcun

On i,lemelerden sonra 1 boluit sinama i,in, 17 bolut egitim
i,in, ve 2 bolut saglama yapmak i,in, dulzgeleme
parametrelerini ve tumle,im agirliklarini eniyile,tirme
amaciyla ayrildi. Birini di,sarida birakma (leave-one-out)
yointemi kullanilarak her sulrulcu i,cin 20 deney yapma olanag1i
saglandi. Bu deneylerde egitim verileri farkli olmalarina
ragmen bagimsiz degillerdi. Toplam olarak 400 (20x20)
birbirinden farkli deney yapildi. GMM'ler ses i,cin sekiz, yulz

1+FD

I+F+D
Ses (S)
Yuz (Y)
Tablo 1: Degi*ik

42.5
31.7

8412
10.2

16.5
02.0
11.0

iznitelik boyutlari iqin performans sonuqlari

Bu tabloda, + i,areti oznitelik tumle,imini ifade etmektedir. Bir
ba,ka deyi,le, I+F ivme ve fren ozniteliklerinin arka arkaya
eklendigini ve 4 boyutlu daha bulyulk bir oznitelik vektorunun
olu,turuldugunu ifade eder. Sonu,lar her bir suru,s sinyalinin tek
ba*larina biyometrik tanima i,in yeterli olmadigini
gostermektedir. Fakat, ivme ve fren i,aretlerinin tumle,imiyle
(I+F) olduk,a du,suk olan %10.2 hata oranina ula*ilmi*tir. Bu
ayni zamanda daha onceki qali*malarimizda
sonu,

gozlemlenmi,ti [1].

Tablo 2'de sabit kurallar kullanilarak karar tumle,im yonteminin
sonu,larini inceleyebilirsiniz. Bu tabloda virgull i,areti bir karar
tulmle,imini gostermektedir. Bir ba,ka deyi,le siniflandirici art
olasiliklari t0mle*tirilmi*tir.

I,F
I,F,M,H,D
I,F,D
I,F,S,Y

Max
28.2
43.0
38.0
9.0

Mm

14.5
31.0
22.5
3.2

Ortanca
14.0
41.5
30.7
0.0

Ortalama
14.0
22.7
18.7
0.0

Qarpim

11.2

23.5
16.2
1.0

Tablo 2: Sabit tulmle,tirme kurallari kullanilarak % hata oranlari

gomrece

Ozniteliklerin
gkuvenirliklerini hesaba katmamalari
nedeniyle sabit tumle,tirme kurallari genellikle en iyi sonu,lar
vermez. Inceledigimiz sabit kurallar arasinda en iyi sonu,lari
,arpim ve ortalama kurallarinin verdigini gozlemliyoruz. Bir
ba,ka gozlemimiz ise yulz ve ses ozniteliklerinin de kullanimiyla
yaklaik %0O hata payina kolaylikla ula*abilecegidir.

I±F, S ye Y oiznitelikleri igin sonug1ar [1] 'de bulunabilir.
I±F suirus oiznitelikleri igin GMM'ler bu gal1imada tekrar
kestirilmistir. Rasgele ilkiendirme nedeniyle sonug1ar
[1] 'de sunulandan hafifge farklidir.

I,F
I,F,M,H,D
I,F,D
I,F,S,Y

NMC
12.7
10.5
10
0

Fisher
11.7
5.2
8.2
0

LDC
10.7
3
7
0.2

NB
6.5
5
6.7
0

Parzen
0.2
0
2
0

Tablo 3: Egitilebilir tumle,tiriciler ile % hata oranlari
Tablo 3'te egitilebilir tumle,tirici sonu,larini bulabilirsiniz. Bu

yukarida anlatilan .apraz ge.erlilik
t.mle*tiriciler
(cross-validation) y ..ntemiile e .itilmilerdir.

sinamasi

Egitilebilir tllmle tiricilerde saglama verisiyle egitim sayesinde
daha di..k hata oranlari elde ettik. Bu .ali.mada g.rilndiigi!

kadariyla saglama ve sinama verileri benzer ozelliklere sahip
ve Parzen tarzi a*iri egitilen (overtrained) tumle,tiriciler en
yulksek performansi veriyorlar. Parzen siniflandiricilarin egitim
verisine a*iri oturdugu ve genelle,tirme a,isindan zayif oldugu
bilinen bir ger,ektir. Fakat bu durumda, denenen diger
yontemlere kiyasla bu siniflandiricinin en iyi se,enek oldugu
gozleniyor. LDC ve Fisher gibi dogrusal siniflandiricilar da
ozellikle karar siniflandiricilarinin sayisisin ,ok oldugu
durumlarda kayda deger performans gosterdiler.

6. Vargilar ve Hedeflenen 4gahimalar
Bu bildiride, ger,ek sufru,s ko*ullarinda toplanmi* sulrulcul
davrani* i,aretlerini kullanarak degi,ik oznitelik ve
siniflandirici tulmle,tirme metodlarinin sulrulcul tanima
performansina etkisini ara*tirdik. Sonu,lar suru,s sinyallerinin
sulrulcuinuln taninmasinda tek ba*larina yeterli gostergeler
olmadigina i,aret etti. Buna ragmen, GMM
siniflandiricilarindan gelen kararlar egitilebilir tumle,tiriciler
kullanilarak tuimle,tirildiginde, suiruiculnuln taninmasinda ,ok
du,suk hata oranlari elde etmenin mulmkuln oldugunu gosterdik.

Gelecekte bu modelleri CIAIR'in daha geni, altgruplarinda
sinamayi planlamaktayiz.

7. Te~ekkurler
Profesor Kazuya Takeda, Nobuo Kawaguchi, ve Fumitada
Itakura'ya CIAIR veribankasini ozveriyle payla*tiklari i,in
te,ekkuru! bor, biliriz.

8. Kaynaklar
[1] H Erdogan, A Ercil, HK Ekenel, SY Bilgin, I Eden, M
Kirisci, H Abut, "Multi-modal person recognition for
vehicular applications," N.C. Oza et al. (Eds.): MCS
2005, LNCS 3541, pp. 366 - 375, Monterey CA, Jun.
2005.
[2] N. Kawaguchi, S. Matsubara, I. Kishida, Y. Irie, H. Murao,
Y. Yamaguchi, K. Takeda and F. Itakura, "Construction
and Analysis of the Multi-layered In-car Spoken Dialogue
Corpus," Chapter 1 in DSP in Vehicular and Mobile
Systems, Springer, New York, NY, 2005.

[3] K. Igarashi, C. Miyajima, K. Itou, K. Takeda, H. Abut and F.
Itakura, "Biometric Identification Using Driving Behavior,"
Proceedings IEEE ICME 2004, June 27-30, 2004, Taipei,
Taiwan.
[4] D.A. Reynolds, "Speaker identification and verification using
Gaussian
mixture
speaker
models,"
Speech
Communications, 17, 91-108, 1995.
[5] A Dempster, N Laird, M Rubin, "Maximum Likelihood from
Incomplete Data via the EM Algorithm", J. Royal Statistical
Soc., 39, 1, 1978.
[6] J. Kittler, M. Hatef, R. Duin, and J. Matas, "On combining
classifiers," IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine
Intelligence, vol. 20, no. 3, pp. 226-239, 1998.
[7] R.P.W. Duin, P. Juszczak, D. de Ridder, P. Paclik, E.
Pekalska, and D.M.J. Tax, PRTools, a Matlab toolbox for
pattern recognition, http:Hwww.prtools.org, 2004.

