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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan)

ÖTR raporunda belirttiğimiz üzere PP-YOLOv2, YOLOv5x ve EfficentDet modelleri arasından ÖTR 

raporunda AP (Uçan Araba Park) ve UAİ (Uçan Ambulans İniş) alanlarının tespiti için çeşitli 

yöntemlerin denenmesi ve elde edilen doğruluk değerlerine göre en optimize olan yöntemin 

seçilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmiştir. Bu yöntemler aşağıdaki gibi ayrılmaktadır: 

a. Derin Öğrenme ile Görüntü İşleme ile AP (Uçan Araba Park) ve UAİ (Uçan Ambulans İniş)

Alanlarının tespiti

b. Hough Circle Theorem ile Çember Tespiti ve Ardından Image Histogram ile Renk

Yoğunluğuna göre AP (Uçan Araba Park) ve UAİ (Uçan Ambulans İniş) Alanlarının

Ayrımı

ÖTR raporu yazım sürecinin ardından gerçekleştirilen test süreçleri ve projenin özgünlüğü göz 

önünde bulundurulduğunda (a) maddesinde belirtildiği üzere derin öğrenme ile görüntü işleme 

ile AP (Uçan Araba Park) ve UAİ (Uçan Ambulans İniş) alanlarının tespitinin yapılmasına karar 

verilmiştir. Ardından süreçte, ÖTR’de belirtilen PP-YOLOv2 ve YOLOv5x modelleri 

arasından hangisini kullanacağımıza dair değerlendirme gerçekleştirilmiştir. PP-YOLOv2’den 

kısaca bahsetmek gerekirse, YOLOv3 modelinde kullanılan Darknet53 backbone’unun ResNet 

backbone’uyla değiştirilmesi ve batch-size’ının 64’ten 192’ye çıkarılmasıyla oluşturulmuş ve 

temelinde YOLOv3 modeli olan bir türetilmiş modeldir denilebilir[6]. Ancak PP-YOLOv2’nin 

resmi sayfasından[7] takip edilen kurulum aşamalarında İngilizce dokümantasyon eksikliği 

nedeniyle başarılı bir kurulum gerçekleştirilememiştir. 

Bu sebeple araştırmalarımız YOLOv5x üzerine yoğunlaşmıştır. ÖTR raporunda belirtilen 

model karşılaştırmalarında YOLOv5x modelinin diğer modellere nazaran daha iyi bir hız ve 



 

doğruluk değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla YOLOv5x modelinin 

kullanılmasında karar kılınmıştır ve resmi sayfasından [8] takip edilen kurulum adımlarıyla 

YOLOv5x için gerekli ortam başarıyla kurulmuştur. COCO128 veriseti ile başarılı bir şekilde 

“custom training” çalışması yapılmıştır. 

Teknofest’in geçtiğimiz sene yarışmacı takımlarla paylaştığı fotoğraflara ait JSON 

dosyalarındaki nesnelerin koordinatları, ekibimizin yazdığı script’le Yolov5x modelinin 

training için istediği sayısal değer aralıklarına ve dosya türüne dönüştürülmüştür ve bu 

fotoğraflar üzerinden başarılı bir şekilde “custom training” çalışması yapılmıştır. 

Yarışmada tespit edilmesi istenen 4 nesne grubundan “Taşıt” ve “İnsan” için böylece 6750 

fotoğraflık bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri setini desteklemek için Youtube sitesinden 

drone görüntüsü içeren videolar üzerinde etiketleme çalışmaları halen devam etmektedir. 

“UAP” ve “UAİ” alanları için Photoshop programı üzerinden görseller oluşturulmaya devam 

edilmektedir. Bahsedilen etiketlenme çalışmaları tamamlandığında yaklaşık olarak “Taşıt” ve 

“İnsan” nesne grupları için 15000 adet etiketli fotoğraf, “UAP” ve “UAİ” alanları için 6000 

etiketli fotoğrafa sahip olunması ön görülmektedir. 6000 fotoğrafın 4500 fotoğrafı, modeli 

farklı açı ve boyutlarla desteklemek için 1500 fotoğrafın dijital olarak evrimleştirilmesiyle 

elde edilecektir. 

Etiketleme çalışmasında en yüksek verimi alabilmek için gerekli araştırmalar öncesinde 

yapılmıştır ve etiketlerken “best practice”[9] olarak nitelendirilen yöntemler kullanılarak titiz 

bir çalışma yapılmıştır. 

 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1.  Algoritmalar  

Yarışma esnasında işlenecek framelerin 1920*1080 piksel olmasından hareketle; yeniden 

boyutlandırma sonucu yaşanan veri kaybını en aza indirgemek için 1280 piksellik veri girişine 

sahip modelleri incelemiş bulunmaktayız. Şekil-2’de bulunan grafikte literatür taraması 

sürecinde ulaştığımız 1280 piksellik ‘input size’a sahip YOLO modellerinin karşılaştırması 

gösterilmiştir. 1280 piksellik ‘input size’a sahip YOLO modellerinin karşılaştırması sonucu, 

azemi miktarda daha yavaş olmasına karşın diğer modellere kıyasla daha yüksek doğruluk 

değerine sahip olması nedeniyle YOLOv5x6 modelinin uygulanmasına karar verilmiş ve test 

sürecine YOLOv5x6 modeli ile devam edilmiştir. 



 

 

Şekil 2|YOLO Modellerinin ve Performanslarının Hız Karşılaştırması. [1] 

Bu model kullanılarak yeniden boyutlandırma işlemi gerekliliğinin azaltılmış olmasının 

yanında, en optimize yöntemin kullanıldığından emin olunaması için görüntü işleme sürecinde 

OpenCV kütüphanesi ile resimler slice edilerek model performans testleri yapılacak ve 

karşılaştırılacaktır.  

OpenCV DNN modülü GPU ile inference yapmaya olanak sağlayarak hızı %211-1549 

arttırmaktadır. Günümüzde inference işlemlerinin büyük çoğunluğunun CPU üzerinde yapıldığı 

ve CPU-GPU arasındaki hız artış oranı göz önüne alınırsa bu çok önemli bir özelliktir. Model 

eğitimi için gerekli olan ağır bağımlılıkların olmaması sebebiyle çok daha hafif bir model 

çalıştırma yöntemidir. 

Ayrıca PyTorch Hub ile model çalıştırılarak performans testleri yapılacaktır.  

Teknik şartnamede belirtildiği üzere yazılım 7.5 fps(frames per second) yani saniyede 7.5 

kare işlemelidir. Bu nedenle modelin en yüksek doğruluk oranında saniyede en az 7.5 kare 

işleyecek şekilde çalışması gerekmektedir. Hesaplandığında her bir kareyi işlemek için yaklaşık 

133ms süre olduğu görülecektir. Kullanılan YOLOv5x6 modeli ise yukarıdaki grafikte de 

görülebileceği üzere Nvidia Tesla V100 platformunda bundan oldukça hızlı çalışmaktadır. 

Bundan dolayı doğruluk oranını geliştirecek ancak hızdan da kaybedilmeyecek şekilde 

çalışmalara öncelik verilmiştir. Fakat yarışmada Nvidia Quadro P4000 platformu 

kullanılacağından dolayı modelin çalışma hızı değişkendir. Bu amaçla modelin en optimize 

çalışmasını sağlayacak şekilde çalışma ortamları düzenlenecektir.   

Model şuanda Pytorch hub ile çalıştırılmakta ve performans testleri yapılmaktadır. 

İlerleyen süreçlerde ise OpenCV DNN modülü ile çalıştırılarak performans testleri yapılacaktır. 

Bu sayede yarışma şartnamesinde belirtilen hıza uygun çalışan ve en yüksek doğruluk oranına 

sahip olan çalışma ortamı seçilecek ve geliştirmelere o ortamdan devam edilecektir. 



 

3.2.   Yazılım Mimarisi 

 

Görüntü işleme sürecinde, 

derin öğrenme modelleri 

oluştururken süreçte 

verimliliği artırması nedeniyle bir Python kütüphanesi olan Pytorch kullanılacaktır. Derin 

öğrenme modellerinde sıklıkla tercih edilen Tensorflow ile kıyaslandığında; PyTorch, 

Tensorflow gibi frameworklerde kullanılan durağan (statik) grafiklerden kaçınır böylece 

geliştiricilerin ağın davranışlarını istediğimiz zaman değiştirmemizi sağlar. Tek bir backend 

(arka yüz) kullanmaz, CPU GPU ve çeşitli işlevsel özellik için farklı backendler kullanır. C ++ 

koduyla derinlemesine entegredir ve derin öğrenme framework’ü Torch ile bazı C ++ 

backendlerini paylaşır. Böylece, kullanıcıların Python için cFFI’ye dayalı ve GPU işlemi için 

CPU için derlenmiş bir uzantı API’si kullanarak C/C ++ ‘da programlama yapmalarına izin 

verilir. Aynı zamanda Pytorch GPU uyumlu hesaplamalar için NumPy ve benzeri yapılarla 

çalışabilir.  

Backbone, modelimizin başarısını arttıran ve uyguladığı filtreler ile resmin özelliklerini çıkaran 

yapıdır; görüntüdeki yatay ve dikey çizgileri tanımlamak, görüntüdeki önemli özellikleri 

çıkarmak doğrultusundaki işlevleri gerçekleştirmek için backbone kullanılır. 

Yazılım mimarisi genel olarak sistemin nasıl işleyeceğine işleyiş biçimine yapıların 

birbirleriyle olan ilişkilerine karar vermek ve bu yapıyı güncellenebilir izlenebilir ve 

yönetilebilir yapmaktır. 

YOLO Network’ü  aşağıda belirtilen 3 ana parçadan oluşmaktadır: 

● Backbone: Farklı filtreler ile görüntünün özelliklerini toplayan CNN (Convolutional Neural 

Network)’dir. 

● Neck: Tahminde kullanmak için görüntünün özelliklerini birleştiren birkaç katman 

uygulanır. 

● Head: Neck’ten gelen özellikleri kullanır  ve sınıf tahminleri yapar. 

YOLO’nun eğitim prosedürleri genellikle tartışma konusu olmasa da  bir nesne algılama 

sisteminin performansı için önemlidir. Bunlardan bahsedersek: 

Veri Büyütme: Modeli,yalıtılmış eğitim kümesinden çeşitlilik açısından daha geniş bir hale 

getirmek için eğitim verilerinde dönüşümler yapar. 

Kayıp Hesaplamaları: YOLO toplam kayıp fonksiyonuyla GIoU, nesne ve sınıf kayıplarını 

hesaplar.Bunlar mAP( mean average precision) değerini en yüksekte tutmak için dikkatlice 

yapılır. 

Sınırlayıcı 

Kutu 

Bağlantılarını 

https://blog.roboflow.com/what-is-mean-average-precision-object-detection/


 

Otomatik Öğrenme: YOLOv3 Pytorch reposunda, Glenn Jocher, k-means ve genetik 

öğrenme algoritmaları (genetic learning algorithms) ile veri kümesindeki sınırlayıcı kutuların 

(bounding box) dağılımına dayalı olarak bağlantı kutularını ( Bounding Box Anchor) öğrenme 

fikrini tanıtmıştır ve sınırlayıcı kutu boyutlarının ve konumlarının dağılımının COCO veri 

kümesindeki önceden ayarlanmış sınırlayıcı kutu bağlantılarından önemli ölçüde farklı 

olabilmesinden ötürü yüksek önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

16 Bit Kayan Nokta Hassasiyeti (16 Bit Floating Point Precision): ‘Pytorch framework’ü, 

eğitimde kayan nokta hassasiyetini yarıya indirme ve 32 bitten 16 bit hassasiyete çıkarım 

yapmaya izin verir. Bu YOLOv5 modellerinin sonuç verme süresini önemli ölçüde 

hızlandırır. Lakin bu iyileştirme yanlızca belirli GPU’larda, yani V100 ve T4’te mevcuttur. 

CSP Backbone: YOLOv5’te resmin özelliklerini formüle etmek için CSP Bottleneck 

uygulanır. CSP modelleri DenseNet'e dayanmaktadır. DenseNet, aşağıdaki gibi CNN 

(Evrişimli Sinir Ağları)’deki katmanları bağlamak için tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistemimizde, CNN yapısında görüntü işleme sürecindeki kullanımına Şekil-9’daki akış 

diyagramında yer verilmiştir.  

PA-Net Neck: YOLOv5, özellik toplama için PA-NET Neck’i uygular. 

 

Şekil 9| PA-NET Neck Süreç Modeli 

Yukarıdaki P’lerin her biri, CSP Backbone’nunda bir özellik katmanını temsil etmekte olup 

Şekil-9’a, Google Brain tarafından EfficientDet nesne algılama mimarisi üzerine 

gerçekleştirilen literatür taramasında ulaşılmış ve makalede BiFPN’nin algılama Neck’i için en 

optimize  metot olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

4. Özgünlük (20 puan) 

Modellerin çalışma performansı için Pytorch Hub, OpenCV ve TensorRT denemeleri yapılacak ve 
geliştirilecektir. Bu sayede yarışma şartnamesindeki işlem süresine uygun en başarılı model ve 
çalıştırma ortamı kullanılacaktır. 

Kullanılan modelin input size’ı 1280 piksel olduğundan dolayı resize işleminin gerekliliği azaltılmış 
olsa da inputlar OpenCV ile slice’lanarak da testler yapılacak ve karşılaştırılacaktır. Bu sayede en 
başarılı yöntem kullanılmış olacaktır. 

ÖTR raporunda “UAP” ve “UAİ” alanlarının tespiti için “hough circle” algoritmasının kullanılması 
ön görülmüştür. Ancak daha sonra yapılan testlerde “hough circle” algoritmasının belirtilen alanların 
tespitlerinde hata oranı yüksek sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Oluşabilecek en önemli hatalardan 
birisi farklı nesnelerin şans eseri çember oluşturacak şekilde dizilmesidir. Ayrıca belirtilen alanların 
inişe uygun olup olmadığının da yüksek doğrulukla tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sorunlara daha 
iyi bir çözüm üretmek adına veri seti oluşturarak derin öğrenme metoduyla “UAP” ve “UAİ” 
alanlarının tespiti ve inişe uygun olup olmadığı tespit edilecektir. 

Modeli eğitmek için COCO ve ImageNet datasetlerinden faydalanırken ayrıca internet üzerinden 
bulunan drone videolarından elle etiketleme işlemi yapılarak yarışmaya özel veri seti hazırlanacaktır. 

 

 

 

 

 

https://models.roboflow.com/object-detection/efficientdet-d0-d7


 

5. Sonuçlar ve İnceleme (25 puan) 

Yolov5 model dosyası indirilip gerekli kütüphanelerin kurulumları gerçekleştirildi. Öncelikle hazır 
bir model olan yolov5s üzerinden coco128 veri seti ile eğitim yapıldı. Daha sonra değerlendirme 
görselleri üzerinden model başarısı incelendi.  

Bu kısım geçildikten sonra teknofest’in geçen senelerde verdiği veri seti üzerinden eğitim 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu süreçte resimlere roboflow sitesi üzerinden farklı filtreler uygulanarak 
resim kütüphanesi genişletilmiştir.  

Bu süreçte yaşanılan aksaklıklar genelde GPU kurulumlarında CUDA ve cudnn sürümlerinde oldu. 
Kurulum başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra şuan fazla aksaklık yaşanmamıştır. 

Yapılacak testlerden önce, test resimleri kategorize edilmiştir. Bu sayede testlerin sonuçlarında 
modellerin eksiklikleri daha kolay tespit edilebilmiştir. Testlerde kullanılacak görseller, Şehir içi ve 
doğal ortamlardaki resimler, tek tip araçların olduğu resimler (sadece otobüs, sadece otomobil vb.), 
insan ve araçların birlikte bulunduğu resimler, birden fazla insanın bulunduğu resimler (birlikte 
yürüyen insanlar, kalabalıklar),  farklı irtifalardan görseller şeklinde kategorize edilmiştir. 

Oluşturulmuş ilk test senaryosu, UAP ve UİP alanlarına iniş durumunun uygun olup olmamasının 
tespit edilmesidir. Bu doğrultuda ilk hedef, alanların üzerinde insan ya da araç gibi çeşitli cisimlerin 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Şu an cisimlerin tespiti ile birlikte “if” sorgusu ile UAP UİP alanlarının 
inişe uygunluğu etiketlenmiştir. Oluşturulmuş test senaryosunda beklenen sonuç: Üzerinde farklı 
cisimler bulunan alanların tespitinin artırılması ve testlerin sürdürülmesi yönündedir. 

Oluşturulmuş ikinci test senaryosu, köprü vb. yapıların altında bulunan insan, taşıt gibi cisimlerin 
tespit edilmesidir. Bu durumların test edilmesi planlanmaktadır. Şu an cisimlerin tespiti için çeşitli 
verilerle modeller beslenmektedir. Oluşturulmuş test senaryosunda beklediğimiz sonuç: farklı 
yapıların altında bulunan insan, taşıt vb. cisimlerin kolayca tespit edilmesidir. 
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