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1. Takım Şeması (5 puan) 

Ad Soyad Görev 

İbrahim Delibaşoğlu Konu hakkında literatür araştırması 

ve algoritma implementasyonu 

 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan) 

Nesne tespit probleminde CNN temelli yöntemler en başarılı sonuçları vermektedir, bu 

kapsamda yapılan araştırmalar neticesinde YOLOv5 ve faster-RCNN mimarilerinin 

kullanılmasına/denenmesine karar verilmiştir. Veri seti olarak yarışma kapsamında 

önceki döneme ait paylaşılan veriler ve genel erişime açık VisDrone veri setine ek 

olarak, internet üzerinden bulunacak ve başka projeler kapsamında elde ettiğim az 

miktardaki görüntüler de manuel olarak etiketlenecektir. Uçan Araba Park (UAP) ve 

Uçan Ambulans İniş (UAİ) hedefleri için örnek görüntüler bulunması daha zor 

olduğundan, farklı görüntüler üzerinde ilgili hedeflerin yerleştirilmesi suretiyle eğitim 

kümeleri oluşturulacaktır. Böylece eğitim için kullanılacak veri sayısı ve çeşitliliğinin 

arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim için görüntüleri hazırlarken yüksek çözünürlüklü 

görüntülerden kayan pencere yöntemiyle farklı alanlar kırpılarak sabit çözünürlükte 

görüntüler hazırlanarak 512x512 boyutundaki eğitim görüntüleri oluşturulacaktır. 

Genişletilmiş veri kümesi hazırlanmadan önce ilk olarak VisDrone veri seti ile eğitilmiş 

Faster-RCNN [2] mimarisi ile denemeler yapılmıştır. 

Gerek küçük hareketli hedeflerin tespit edilmesi gerekse de bulunan bir nesnenin takip 

edilmesinde hareket tespitinin de fayda sağlayacağı düşünüldüğünde, ön tasarım 

raporunda ifade edildiği gibi hareketli kameradan hareketli nesne tespiti için de 

denemeler yapılmıştır. Bu kapsamda internette açık olarak kodları paylaşılan bazı 

yöntemlerle birlikte, hareket tespiti için kendi önerdiğim yöntemler de yarışma veri 

kümesi için denenmiştir. Yapılan denemelerde kamera irtifası çok alçak oldukça ve 

keskin katlara sahip nesneler fazla olduğunda yanlış tespitlerin arttığı gözlemlenmiştir.  

Bu kapsamda nesne tespit sonuçları ile hareket tespiti sonuçlarının takip algoritması 

kullanılarak birleştirilmesi düşünülmektedir. Yine ön tasarım raporunda ifade ettiğim 

çözünürlük yükseltme ön-işlem adımı için kullanılan derin öğrenme temelli yöntemlerin 

işlem yükünü çok arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple ön-işleme aşamasında 

çözünürlük arttırma işleminden feragat edilebilir. 

 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi (30 puan) 

3.1.  Algoritmalar (15 puan) 

Nesne tespiti için faster-RCNN ve YOLO ailesinden Yolov5 mimarilerinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. YoloV5 mimarisinin seçilmesinin sebebi, yolov4’e 

çok yakın doğrulukta çalışmasına karşın bir miktar daha hızlı çalışabilmesidir [3]. 

Gerçekleştirilen ilk denemelerde, eğitim kümesinde kullanılan verilerin çeşitliliğine 



 

göre farklı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Ayrıca küçük hedeflerin daha iyi 

tanınması için uygulanacak keskinleştirme gibi ön-işlem adımları neticesinde nesne 

tanımada farklı eşik değerlerin uygulanmasının daha elverişli olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu sebeplerle birden fazla modelin nesne tanımada kullanılması 

ve elde edilen sonuçların birleştirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda hızlı çalışan bir 

yöntem avantaj sağlamaktadır. 

Hareketli kameradan hareket tespiti için fastMCD[4] ve kendi önerdiğim bir 

algoritma[6] denenmiştir. fastMCD kaynak kodları bulunması ve ortalama bir 

performans sergilemesine rağmen GPU implementasyonu olmaması sebebiyle 

özellikle yüksek çözünürlüklü görüntülerde yavaş kalmaktadır. Kendi önerdiğim ve 

implemente ettiğim yöntem ise OpenCV CUDA desteğiyle GPU üzerinde 

çalıştığından çok daha hızlı çalışmaktadır. Nesne ve hareket tespiti için sırasıyla 

faster-RCNN ve önerilen yöntem ile elde edilen örnek sonuçlar Şekil 1 ve 2’de 

paylaşılmıştır. UAP ve UAİ hedefleri için veri kümesi hazırlama ve klasik görüntü 

işleme teknikleri ile algoritma geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Nesne tanıma 



 

 

 

 

Şekil 2. Hareket tespiti 

 

3.2.  Yazılım Mimarisi (15 puan) 

Hareket tespiti için kullanılan algoritma C++ ve CUDA ile yazılmıştır. Nesne tespiti 

ise Python ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ön tasarım raporunda da 

belirtildiği gibi C++ ve Python uygulamalarının birbirleriyle entegre şekilde 

çalışmasına imkan sağlayan yazılım mimarisi implemente edilmiştir. Şekil 3’te 

görselde gösterilen mimaride farklı prosesler birbirleri ile meta-data verilerini 

zeroMQ üzerinden paylaşmaktadır. Görüntü gibi yüksek boyutlu veriler ise 

sharedMemory üzerinden paylaşılmaktadır. Her bir proses ürettiği çıktısını (şayet 

yüksek boyutlu ise) sharedMemory üzerine yazmakta ve hangi çerçeve olduğu 

bilgisini zeroMQ üzerinden diğer prosesler ile paylaşmaktadır. Bu şekilde kurulan 

yapı ile ihtiyaç duyulacak sayıda proses oluşturulmasına ve pipeline mantığında 

paralel çalıştırılabilmelerine olanak sağlanmıştır. 



 

 

Şekil 3. Yazılım mimarisi 

 

4. Özgünlük (20 puan) 

Önerilen yazılım mimarisi ile farklı prosesler paralel olarak çalıştırılarak algoritma 

çalışma hızı arttırılmıştır. Aynı zamanda önerilen mimari sayesinde farklı diller ve 

kütüphaneler kullanılarak algoritma deneme ve test işlemleri kolaylaşmaktadır. Bu 

kapsamda GPU kullanıma ve hıza bağlı olarak farklı CNN mimarilerinin de nesne tespiti 

için paralel proseslerde çalıştırılması ve sonuçların birleştirilmesi mümkündür. Nesne 

tanımada kullanılacak CNN mimarisinde küçük hedefler için özel anchor (çapa) boyutu 

belirleme gibi bazı küçük dokunuşlar gibi probleme özgü iyileştirmeler üzerinde 

çalışılacaktır. Ayrıca kurulacak bu mimari ile algoritma adımlarının çok daha küçük 

parçalara bölünebilmesine imkan sağlandığı için, algoritma geliştirme sürecindeki 

esneklik artacaktır. Önerilen yazılım mimarisi bu kapsamda önemli bir kolaylık 

sağlayacaktır.  

Hedef tespitine ek olarak hareket tespiti yöntemlerinin kopuk kopuk tespit edilen 

hareketli hedeflerin tam ve eksiksiz olarak bulunmasında fayda sağlayacağı yapılan 

denemelerde görülmüştür. Bu amaçla hareketli kameradan hareket tespiti gibi 

literatürde üzerinde yoğun çalışılan konulardan birisi üzerine yoğunlaşılacaktır. 

Denenen hareket tespiti yöntemindeki yanlış tespitlerin giderilmesi için nesne tespit 

sonuçları ile bir arada kullanılması planlanmaktadır. Bunlara ek olarak renk ve/veya 

şekil bazlı kontroller ile UAP ve UAİ hedefleri için ekstra kontroller uygulanacaktır. 

 



 

5. Sonuçlar ve İnceleme (25 puan) 

Faster-RCNN mimarisi ile elde edilen nesne tespit sonuçları ile C++ ve CUDA 

kullanılarak implemente edilmiş hareket tespiti sonuçları ise Şekil 1 ve 2’de 

paylaşılmıştır. Yapılan denemelerde oluşturulan yazılım mimarisi sayesinde nesne ve 

hareket tespiti işlemlerinin farklı proseslerde gerçekleştirilmesi sayesinde algoritma 

hızının arttığı gözlemlenmiştir. Hareket tespiti sonucunda piksel bazlı bir maske 

görüntüsü elde edildiğinden, orijinal görüntü boyutu ile aynı çözünürlükteki bu maske 

görüntüsünün zeroMQ üzerinden paylaşılmasının verimli olmadığı görülmüştür. Bu 

sebeple yüksek boyuttaki bu veri için sharedMemory kullanılmıştır. 

Paylaşılan örnek yarışma videosunda gerçekleştirilen ilk denemelerde nesne ve hareket 

tespitinde yanlış sınıflamalar olduğu gözlemlenmiştir. Halen veri kümesi genişletme ve 

eğitim işlemleri devam etmektedir. Hareket tespitinde kamera hareketinin giderilmesi 

için literatürdeki çalışmalarda yaygın olarak kullanılan KLT (Lucas Kanade) ve 

RANSAC yöntemleri kullanılmaktadır. KLT yöntemi ile seçilen noktalar sonraki 

imgelerde takip edilmekte ve RANSAC yöntemi ile homography matrisi 

hesaplanmaktadır. Ardından arka plan modellemesi ve çıkarımı işlemleri ile hareketli 

pikseller tespit edilmektedir. Yapılan ilk denemelerde yakın mesafedeki büyük ve 

keskin hatlara sahip nesnelerde kamera hareketinden dolayı yanlış tespitlerin yapıldığı 

gözlemlenmiştir. Kaynak kodları bulunan fastMCD ve önerilen hareket tespiti 

yöntemiyle bulunan örnek hareket tespiti sonuçları Şekil 4 ve 5 ‘te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4. fastMCD ile tespiti 

CUDA ve OpenCV kullanılarak implemente edilen hareket tespiti yöntemi 1920x1080 

çözünürlüğündeki bir görüntüyü 25 ms civarında bir sürede işlerken, fastMCD yöntemi 

125 ms civarında sürmektedir. 



 

 

Şekil 5. İmplemente edilen(önerilen) yöntemle hareket tespiti 

 

 

Şekil 6. yoloV5 örnek tespit sonuçları 



 

VisDrone veri kümesi içerisinden bazı görüntülerin seçilmesiyle hazırlanan daha küçük 

bir veri kümesi ile eğitilmiş yolov5 mimarisine ait örnek tespit sonuçları ise Şekil 6’da 

paylaşılmıştır. Buna göre yanlış tespitlerin olduğu ve özellikle kamyonların tespit 

edilemediği görülmüştür. Bu kapsamda geçmiş dönem teknofest yarışmalarında 

paylaşılan görüntüler ve VisDrone veri kümesi içerisinden seçilecek görüntülerden yeni 

bir veri kümesi hazırlanarak denemeler yapılacaktır. Hakeza hareket tespitindeki yanlış 

tespitlerin giderilmesi ve nesne tespitiyle entegre şekilde kullanılması için takip 

algoritmaları üzerinde çalışılacaktır. 
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