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2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi  

 

Projemizde nesne tespiti amacı ile kullanacağımız algoritmaya karar vermek amacı ile,  veri 

seti elde edilmesi için paylaşılan ulaşım sistemleri videosundan çeşitli araç, insan, UAP, UAİ 

ve diğer nesnelerin tespiti için veri seti etiketleme ve algoritma seçiminde Evrişimsel Sinir Ağı 

(ESA) (CNN(Convolutional Neural Network)) tabanlı 6 farklı model ile veri seti eğitimi ve 

testleri yapılmıştır. YOLO-V2, YOLO-V3, YOLO-V3 Tiny, YOLOv4-tiny ve MobileNet-SSD  

ve RetinaNet modelleri incelenmiştir. 

Çalışma sürecimizde Ön Tasarım Raporu aşamasında YOLOv4-tiny modelini kullanmayı 

planlamıştık.  Yaptığımız testlerimiz sonucunda insanların tespitinin bu modeller ile az verimli 

olduğu görülmüştür. Nihai aşamada ise çalışmalarımız sonucunda tek aşamalı şekilde çalışan 

YOLO algoritmasının insanların tespitinde verimsiz olduğuna karar verilmiştir. 

Kritik Tasarım Raporu çalışmamamızda ise, insan tespitinde en başarılı sonuçlarını aldığımız 

RetinaNet modeli ile nihai çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Araç tespitinde ise 

YOLOv4-tiny modeli ile çalışmalara devam edilmiştir. 

 

Bu nedenle Focal-loss yöntemini kullanan ve tek aşamalı algoritma şeklinde çalışmasına 

rağmen iki aşamalı algoritmalar kadar doğru sonucu verebilen ve hatayı en aza indirmeye 

çalışan RetinaNet modelini insan tespitinde, araç ve diğer nesnelerin tespitinde YOLOv4-tiny 

modelini “Ulaşımda Yapay Zeka” projemizde birlikte kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Ayrıca literatür araştırması çalışmalarımız sırasında YOLOv5 ve EfficientNet algoritmalarının 

da nesne tespitinde başarılı sonuçlar alınabildiği öğrenilmiştir. Ancak bu aşamada bu 

algoritmalar ile yeterince makine öğrenmesi-eğitimi yapamadığımızdan bu iki algoritmaların 

nihai sonuçları henüz elimizde olmadığından YOLO ve ve EfficientNet algoritma sonuçlarına 

raporda yer verilmemiştir. Çalışmalar devam etmektedir. 

 

Proje takımı her hafta düzenli toplantılar ile proje takvimine uyarak çalışmalarını 

gerçekleştirmiştir. 
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Takımın oluşturulması, araştırmalara başlanılması X

Yapılacak çalışmaların ve hazırlıkların tamamlanması X

Araştırmaların yapılması ve başvuru işlemlerinin tamamlanması X X

Örnek video üzerinde çalışmaların yapılması Ön Değerlendirme Raporunun teslimi X

Yeni video ve frmalerden yeni veriseti oluşturulması ve etiketlenmesi (labeling) X X

Değişik örneklendirme çalışmalarının yapılması, farklı algoritmaların denenmesi X X

Yeni algoritmaların test edilmesi, kıyaslanması X

Algoritma iyileştirme çalışmaları ve Kritik Tasarım Raporunun teslimi X

Algoritmalar üzerinde çalışmalar, testler ve iyileştirilmelerin yapılması X X X

Teknofest 2021' e katılım. X

Tarih (2021)
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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

 

3.1.  Algoritmalar 

Projemiz kapsamında Kritik Tasarım Raporu aşamasında Teknofest organizasyon komitesi 

tarafından iletilen Video ve farklı kaynaklardan elde edilen verisetleri birleştirilerek yeni bir 

veri seti elde edilmiştir. Bu yeni ve daha büyük veri seti üzerinde inceleme yapılmış ve daha 

önce de “Ön Tasarım Raporu” aşamasında yapılan çalışmanın benzeri bir yöntem ile veri 

etiketleme, model tespiti, veri eğitilmesi ve sonuçların alınması aşamalarından oluşan bir proje 

çalışma süreci gerçekleştirilmiştir. 

Takımımız ile birlikte yapılan detaylı inceleme sonrasında, proje çalışmasının; 

1. Veri Etiketleme :  Paylaşılan yarışma videosunda yer alan araçlar, insan, UAP, UAİ ve 

diğer nesnelerin etiketlenmesi(labeling), 

2. Veri Eğitilmesi : Etiketlenen verilerin makine öğrenmesi yöntemi ESA(Evrişimsel 

Sinir Ağları) (CNN(Convolutional Neural Network)) ile eğitilmesi için seçilecek 

algoritmanın tespit edilmesi, 

3. Model-Algoritma Seçilmesi : Belirlenen Algoritma’ların test edilmesi ve nihai 

algoritmanın seçilmesi ve yazılım mimarisine karar verilmesi, 

4. Sonuçlar : Belirlenen nihai algoritma sonuçlarının alınarak irdelenmesi, 

olmak üzere 4 aşamalı olarak yapılması şeklinde planlanmıştır. 

Bu amaçla, takım üyeleri tarafından etiketleme (labeling) çalışması için video eşit frame 

parçalarına ayrılarak Takım üyeleri tarafından ayrı ayrı etiketleme işlemi yapılmıştır. 

Sonrasında bu etiketlenen verisetleri ile algoritma-model eğitimleri yapılarak test edilmiştir. 

 

3.1.1. Nesne Tespitinde Kullanılacak Algoritmaların İncelenmesi: 

Teknofest organizasyon komitesi tarafından iletilen Video ve farklı kaynaklardan elde edilen 

verisetleri birleştirilerek yeni bir veri seti elde edilmiştir. Bu veri seti 1052 fotoğraftan 

oluşmuştur ve 4 parçaya bölünerek etiketlemesi yapılmıştır. Framelerin etiketlenmesi için 

LabelImg adlı etiketleme programı kullanılmıştır. 

Gerek Ön Tasarım Raporu aşamasında ve gerekse de Kritik Tasarım Raporu aşamasında; proje 

çalışmalarımızı yaparken, ulaşım alanında çeşitli veri kümelerinden nesne tespiti için az sayıda 

veri kümesi ile hızlı ve doğru sonuca ulaşılması hedeflenmiş ve etiketlenen görüntü verileri ile, 

literatürde yer alan ve literatürde verimli sonuçlar üretebildiği gözlemlenen, aşağıda kısaca 

açıkladığımız, nesne tespitinde en ileri modeller arasında yer alan YOLO (You Only Look 

Once) gerçek zamanlı nesne algılama algoritmalarından yararlanılmak amacı ile, nesne 

tespitinde sıklıkla  kullanılan YOLO’nun türevleri; YOLO-V2, YOLO-V3, YOLO-V3  Tiny, 

YOLOv4-tiny ve MobileNet-SSD (Single Shot Detector) modelleri, veri kümesi üzerinde 

sınanmıştı. YOLO nesneyi evrişimsel tek bir sinir ağı uygular ve bölgelere böler ve bölünmüş 

her bölge için sınırlayıcı kutuları (boundry box) ve olasılıkları tahmin eder. Modellerin 

tasarımları, içerdikleri katman çeşitleri ve sayıları bakımından farklılıklar göstermektedir. 

Kritik Tasarım Raporu aşamasında da gözden kaçan bir durum olmaması adına yine 

algoritmalar test edilerek sonuçları ve bu modellerin karşılaştırılması-kıyaslaması (Benchmark) 

yapılmıştır. Kritik Tasarım Raporu çalışmamamızda ise, daha önce çalıştığımız aşağıda yer alan 

modellerden insan tespitinde en başarılı sonuçlarını aldığımız RetinaNet modeli ile nihai 

çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Araç tespitinde ise YOLOv4-tiny modeli ile 

çalışmalara devam edilmiştir. 

Modelleri kısaca açıklamak ve farkları belirtmek gerekirse; 

• YOLO-V2 : YOLO mimarisi yöntemi hızlı ve basit bir yöntemdir. YOLO-V2, nesne 

tespiti için ImageNet üzerinde eğitilmiş darknet-19 mimarisi kullanan 19 katmanlı bir 

ağdan oluşmuştur.YOLO-V2 sınırlayıcı kutu koordinatlarının içinde nesnenin olduğunu 

sınıflar ve güven skoru olarak döndürür.   
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• YOLO-V3 : YOLO-V3, nesne tespiti için ImageNet üzerinde eğitilmiş darknet-53 

mimarisi kullanan 106 katmandan oluşmuş bir ağdır. 

• YOLO-V3 Tiny: Kısıtlı ortamlar için kullanılan YOLO-V3 Tiny YOLO-V3’ ün küçük 

bir sürümüdür. Daha hızlıdır ancak daha az doğrudur 

• YOLOv4-tiny: Derin öğrenmede bir tür nesne algılama yöntemidir. YOLOv4-tiny, ağ 

yapısını basitleştirmek ve parametreleri azaltmak için YOLOv4 temel alınarak 

önerilmiştir ve mobil ve gömülü cihazlarda geliştirmeye uygun hale getirir. Gerçek 

zamanlı nesne tespiti için uygunluğu çeşitli test sonuçlarından tespit edilmiştir. 

• MobileNet-SSD: MobileNet-SSD, sınıflandırma ve algılama için temel ağ kullanır. 

SSD algılama görevi için taban ağları üzerinde son evrişimsel katmanı nesne tespiti için 

kullanır. 

• RetinaNet : Bir kademeli yoğun bir nesne dedektörü modelidir. a)  Odak kaybının 

kullanılması ve b) Özellikli görüntü piramidi olmak üzere iki önemli yapı taşı vardır. 

Nesne algılama modeli eğitimi için bir sorun, nesne içermeyen arka plan ile ilgilenilen 

nesneleri tutan ön plan arasındaki aşırı dengesizliktir. Odak kaybı; zor, kolayca yanlış 

sınıflandırılan örneklere (yani gürültülü dokulu veya kısmi nesneli arka plan) daha fazla 

ağırlık atamak ve kolay örneklere (yani açıkça boş arka plan) ağırlık vermek için 

tasarlanmıştır. Öne Çıkan Görüntü Piramidi (Featurized Image Pyramid) RetinaNet için 

omurga ağı,  SSD'de görüntü piramidi ile aynı yaklaşımı izleyen , özellikli görüntü 

piramitleri, farklı ölçeklerde nesne algılama için temel bir görme bileşeni sağlar. Focal-

loss(Odak Kaybı) modelin tahmininin gerçeklikten uzak olduğu durumlarda aykırı 

değerleri veya tahminleri azaltmaya çalışmak yerine, tahmin ettiği doğru şekilde taşıdığı 

değerlerin ağırlığını (veya etkisini) azaltan bir yöntemdir. 

 

Nesne tespitinde sıklıkla  kullanılan YOLO’nun türevleri; YOLO-V2, YOLO-V3, YOLO-V3  

Tiny,YOLOv4-tiny ve MobileNet-SSD (SingleShot Detector) ve RetinaNet modelleri, veri 

kümesi üzerinde  sınanmıştır. Modellerin tasarımları, içerdikleri katman çeşitleri ve sayıları 

bakımından farklılıklar göstermiştir. 

 

3.1.2. Kullanılacak Algoritmaya Karar Verilmesi 

Projemizde nesne tespiti amacı ile kullanacağımız algoritmaya karar vermek amacı ile,  veri 

seti elde edilmesi için paylaşılan ulaşım sistemleri videosundan çeşitli araç, insan, UAP, UAİ 

ve diğer nesnelerin tespiti için veri seti etiketleme ve algoritma seçiminde Evrişimsel Sinir Ağı 

(ESA) (CNN(Convolutional Neural Network)) tabanlı 3.1.1. maddesinde belirtilen 6 farklı 

model ile veri seti eğitimi ve testleri yapılmıştır. YOLO-V2, YOLO-V3, YOLO-V3 Tiny, 

YOLOv4-tiny ve MobileNet-SSD  ve RetinaNet modelleri incelenmiştir. 

 

Çalışma sürecimizde Ön Tasarım Raporu aşamasında YOLOv4-tiny modelini kullanmayı 

planlamıştık.  Yaptığımız testlerimiz sonucunda insanların tespitinin bu modeller ile az verimli 

olduğu görülmüştür. Nihai aşamada ise çalışmalarımız sonucunda tek aşamalı şekilde çalışan 

YOLO algoritmasının insanların tespitinde verimsiz olduğuna karar verilmiştir. 

Bu nedenle Focal-loss yöntemini kullanan ve tek aşamalı algoritma şeklinde çalışmasına 

rağmen iki aşamalı algoritmalar kadar doğru sonucu verebilen ve hatayı en aza indirmeye 

çalışan RetinaNet modelini ve araçların tespitini hızlı bir şekilde yapabilen Yolov4-tiny birlikte 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

RetinaNet algoritmasında kullanılan; Focal-loss(Odak Kaybı) modelin tahmininin gerçeklikten 

uzak olduğu durumlarda aykırı değerleri veya tahminleri azaltmaya çalışmak yerine, tahmin 

ettiği doğru şekilde taşıdığı değerlerin ağırlığını (veya etkisini) azaltır. “Ulaşımda Yapay Zeka” 

projemizde nesne tanıma algoritması olarak RetinaNet Algoritmasının sonuçlarının  diğer test 

https://lilianweng.github.io/lil-log/2018/12/27/object-detection-part-4.html#image-pyramid
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ettiğimiz algoritmalara göre daha iyi ve verimi yüksek sonuçlar elde ettiğimizi gördüğümüzden 

YOLOv4-tiny algoritması ile birlikte bu modeli de ilave ederek 2 algoritmayı hibrit bir şekilde 

kullanarak verimi yükseltmek amacı ile  projeye devam etme kararı alınmıştır. 

Algoritmaların başarımının arttırılması için tarafımızdan çeşitli yöntemler kullanılmıştır.  

 

Örneğin, İnsanların daha iyi tespit edilebilmesi için kuş-bakışı açısından, 80 derece açılardan 

görüntüler kullanılmıştır. Kullandığımız görüntüleri bir python yazılımı ile çoklayıp açılarını 

da değiştirerek aynı fotoğraftan bir çok çeşitlilikte görüntü elde edilmiştir. Elde ettiğimiz 

framelerin pixellerini büyüterek ve GPU'ya sahip makinada eğiterek başarımının arttırılması 

sağlanmıştır. Bu işlemler sonrasında nenelerin tespit oranında bir artış olduğu görülmüştür. 

 

3.2.  Yazılım Mimarisi 

 

RetinaNet Yazılım Mimarisi 4 ana bölümden oluşur:   

• The backbone network(Omurga Ağı) – ResNet  

• Sub-network for object Classification(Nesne Sınıflansırması için alt ağ) 

• Sub-network for object Regression(Nesne Regresyonu için alt ağ) 

• Focal Loss(Odak Kaybı) 

 

RetinaNet algoritması, tek aşamalı bir algoritma olmasına rağmen iki aşamalı (Faster-RCNN) 

algoritmalar kadar doğru sonuç verebilir. RetinaNet mimarisi bir omurga ve iki alt ağdan 

oluşmaktadır Omurga Ağı olarak ResNet modelini kullanır. Omurga, görüntünün evrişimsel 

özellik haritasını hesaplar ve çıktısını birinci alt ağa iletir. Bu yöntem ile eğitim sürecinde 

eğitilen sürenin artması ile oluşabilecek “aşırı öğrenme” ve hata oranının artmasına neden olan 

durumları engeller. Birinci alt ağ, Omurgadan aldığı çıktının üzerinde evrişimsel nesne 

sınıflandırmasını uygular. İkinci alt ağ ise boundry box( Sınırlama kutusu) regresyonunu sağlar. 

 

Focal Loss(Odak Kaybı), çapraz Entropi Kaybı’nın geliştirilmiş versiyonudur ve sınıf 

dengesizliği sorunu veya yanlış sınıflandırılmış örneklere daha fazla ağırlık(weight) ekleyerek 

hata oranını azaltmayı amaçlar. 

 

Focal loss yöntemi Model Mimarisi: ( "Featurized Image Pyramid" - "Model Architecture”) 

 
Şekil 1. RetinaNet model mimari bir kullanan FPN ResNet üstünde omurgası.  

 

Özelleştirilmiş piramit, ResNet mimarisinin üzerine inşa edilmiştir.  ResNet'e daha yüksek 

piramit seviyeleri eklemek, büyük nesneleri algılama performansını artırır. SSD'de olduğu gibi, 

birleştirilmiş her özellik haritasından bir tahmin yaparak algılama tüm piramit seviyelerinde 

gerçekleşir. Tahminler aynı sınıflandırıcıyı ve kutu regresörünü paylaştığından, hepsi aynı 

https://arxiv.org/abs/1612.03144
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kanal boyutu d=256'ya sahip olacak şekilde oluşturulur. Seviye başına A=9 bağlantı kutusu 

vardır: Her bağlantı kutusu için model, her biri için bir sınıf olasılığı verir.  

 

Şekilde yer alan (a) RestNet ve (b) Feature Pyramid Net (Omurga);  

• ResNet , derin özellik çıkarımı için kullanılır. 

• Özellik Piramidi Ağı (FPN) ,tek bir çözünürlüklü giriş görüntüsünden zengin, çok ölçekli 

bir özellik piramidi oluşturmak için ResNet'in üstünde kullanılır. (Başlangıçta FPN , son 

teknoloji sonuçlara sahip iki aşamalı bir dedektördür.) 

• FPN çok ölçeklidir, tüm ölçeklerde anlamsal olarak güçlüdür ve hesaplanması hızlıdır. 

• Burada FPN için bazı mütevazı değişiklikler vardır.  

 

Yolov4-tiny Yazılım Mimarisi Backbone(Omurga), Neck(Boyun) ve Head(Kafa) olmak üzere 

3 ana bölümden oluşur. 

 

YOLO(You Only Look Once) algoritmalarından biri olan YOLOv4-tiny, YOLOv4’den farklı 

olarak omurga(backbone) olarak CSPDarknet53-tiny modelini kullanır. Bu yöntem ile nesne 

tanımanın daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Boyun(Neck) bölümünde ise SPP(Spatial Pyramid 

Pooling) ve PANet(Path Aggregation Network) modellerini kullanır. Kafa(Head) bölümünde 

de YOLO modeli kullanılır. 

 

YOLOv4-tiny algoritmasına seçtiğimiz fotoğraf ilk önce 13x13 ya da 26x26 ızgara ölçeklerine 

bölünür. Daha sonra bu ölçek üzerinden fotoğrafta bulunan cisimlerin yüzdelik tahminini yapar.  

PANet: PANet tercih edilmesinin nedeni maskeleme işlemi için pixellerin lokalizasyonunu 

yüksek doğruluk oranıyla yapar.  

 

 
Şekil 2. YOLO  Mimarisi 

  

SPP: SPP modelinin görevi, herhangi bir büyüklükte seçilen fotoğrafı istenilen büyüklüğe 

sabitlemektir. Bunun için modele bir katman ekler. 

 

Kullandığımız algoritmalar için Yolov4-tiny ve Retinanet modellerini kullanmaya karar 

verilmiş ve projemiz kapsamında verilerin etiketlenmesi, eğitilmesi, test edilmesi ve sonuçların 

alınması aşamasında aşağıdaki donanımlar kullanılmıştır. 

 

• Veri Etiketleme : Projemizde takım üyelerinin kendi notebook ve kişisel 

bilgisayarları veri etiketlemek amacı ile kullanılmıştır. 

• Veri seti Eğitim : Projemizde eğitim donanımı olarak NVIDIA GeForce GTX 1070 

ekran kartı ve Intel Core i7-6700K işlemci kullanılmıştır. 
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• Test ve Sonuçlar : Projemizde test donanımı olarak NVIDIA GeForce GTX 1070 

ekran kartı ve Intel Core i7-6700K işlemci kullanılmıştır. 

4. Özgünlük  

 

Projemizin özgünlüğü; proje süresince veri etiketleme, algoritmaların tek tek irdelenmesi ve 

seçilmesi, yazılımın geliştirilmesi, nesne tanıma, araç tanıma, insan tanıma, UAP, UAİ tanıma 

gibi problemlere çözüm üretilebilmesi için yaptığımız yöntem çalışmalarıdır.  

 

4.1.Etiketleme (Labeling): 

Projemiz kapsamında verilerin etiketlenmesi amacı ile yapılan videonun bölünmesi ve 

etiketleme sınıflarının seçilmiştir. 

Etiketleme için LabelImg programı ile 1052 adet sınıflandırılmış ve etiketlenmiş veri seti 

oluşturulmuştur. Teknofest Organizasyonu tarafından iletilen video görüntüsü ile birlikte, farklı 

görüntü kaynaklarından da benzer görüntüler işlenerek daha kapsamlı bir veri seti oluşturulmuş 

ve her biri etiketlenerek sınıflandırma yapılmıştır. 

 

4.2.Eğitim ve Algoritma Seçimi: 

Etiketlenen verilerin Evrişimsel Sinir Ağı modelleri ile eğitilmesi amacı ile 6 adet farklı 

algoritmanın  incelenmesi yapılmıştır. Yoğun bir çalışma ile model seçilmiştir. Bu konu 

özelinde, modeller, modeller arasındaki farklar öğrenilmiş, hangi modelin hangi tür veride daha 

etkin olduğu izlenmiştir. Bu yapılan çalışmanın proje takımına algoritmaların nasıl seçildiği, 

avantajları, benchmark (kıyaslama) sonuçlarının değerlendirilmesi gibi kazanımlar elde 

edilmesi de bu proje için özgün bir yöntem olarak tarafımızdan değerlendirilmiştir. 

 

Örneğin, İnsanların daha iyi tespit edilebilmesi için kuş-bakışı açısından, 80 derece açılardan 

görüntüler kullanılmıştır. Kullandığımız görüntüleri bir python yazılımı ile çoklayıp açılarını 

da değiştirerek aynı fotoğraftan bir çok çeşitlilikte görüntü elde edilmiştir. Elde ettiğimiz 

framelerin pixellerini büyüterek ve GPU'ya sahip makinada eğiterek başarımının arttırılması 

sağlanmıştır. Bu işlemler sonrasında nenelerin tespit oranında bir artış olduğu görülmüştür. 

 

4.3.Yazılım Mimarisi ve Yazılım Dili 

Yazılım Mimarisi olarak Veri eğitiminde kullanılan yazılım dili C++ kullanılmıştır. Ulaşımda 

yapay zeka kullanılması amacı ile geliştirilen/geliştirilmeye devam edilen yazılım ise Phyton 

dili ile yazılmaktadır. Evrişimsel Sinir Ağı modeli olarak seçtiğimiz YOLOv4-tiny ve 

RetinaNet algoritması bu yazılım uygulamasının içinde kullanılmakta ve video çalıştığı zaman, 

videonun içinde yer alan araç, insan, UAP, UAİ ve diğer nesneler çerçeve içine alınarak 

işaretlenmekte ve üzerinde daha önceden sınıflandırma amacı ile kullandığımız etiket bilgileri 

ve tanıma skor değerleri üzerinde işaretlenmiş olarak gelmektedir. Örneğin kamyon, otomobil, 

insan vb. gibi.   

 

 

5. Sonuçlar ve İnceleme 

 

Yaptığımız testlerde kullandığımız RetinaNet algoritmasının ve insan tespitinde başarılı 

olduğu,  Yolov4-tiny algoritmasının ise araçların tespitinde daha hızlı olduğu görülmüştür. 

  

Aşağıdaki algoritmaların test sonuçlarını gösteren farklı frame örnekleri video framlerinden 

tespit ekran resimleri alınmış ve tablosunda da karşılaştırma sonuçları gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Test videolarından YOLOv4-tiny ve RetinaNet sonuçlarının gösterimi. 

 

5.1. Karşılaştırma Sonuçları Başarım Değerlendirilmesi 

 

Bu çalışmada; kullanılan 6 (altı) yöntem ile, test için kullanılan video görüntülerinde insan, 

araç, UAP, UİP ve diğer nesnelerin tespit edilmesi  aşamasında verim alınabileceği ve tespitin 

başarı ile yapıldığı  görülmüştür.  Tüm proje çalışması süresince farklı algoritmalar ile yapılan 

testlerde Yolov4-tiny  modelinin araç tespitinde daha etkin sonuçlar verdiği ve daha hızlı 

sonuçlar alınabildiği, bununla birlikte RetinaNet algoritması ile de insan video framelerinde 

insan tespitini daha etkin yapabildiği ve daha hızlı sonuç alınabildiği, tespit ve başarı oranının 

daha yüksek olduğu görüşmüştür. Bu iki modelin birlikte, yani hibrit yöntem olarak nesne 

tespitinde kullanılabileceği, elde edilen tespit sonuçlarının değerlendirilebileceği, ancak daha 

uygun ve fazla sayıda verinin yer aldığı eğitilmiş veri kümesi ve deneysel test çalışmaları ile 

sonuçların daha da iyileştirilebileceği görülmüştür.  

 

    5.2. Hız ve Doğruluk 

 

• RetinaNet; daha büyük omurga ağları daha yüksek doğruluk sağlar, ancak aynı zamanda 

daha yavaş çıkarım hızları sağlar. 

• Elde ettiğimiz insan, araç, UAP, UAİ veri seti ile modelin eğitim süresi 10 ila 35 saat 

arasında değişmektedir. 

• Daha büyük ölçekler kullanmak, RetinaNet'in daha hızlı olmasına rağmen tüm iki aşamalı 

yaklaşımların doğruluğunu aşmasını sağlar. 

• Odak kaybı kullanılarak, toplam kayıp, kolay numuneler ve zor numuneler arasında 

uyarlanabilir bir şekilde dengelenebilir. 

• YOLOv4-tiny; veri adedi sayısına göre hızlı sonuç vermektedir. Sonuçları ise, etiketli 

verilerdeki nesne tespiti doğrulama oranının, etiketli veri adedine oranı baz alındığında hata 

payına göre doğruluk değeri yüksektir. 
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 5.3. Sonuçların Karşılaştırılması (Benchmark) 

 

Test Veri Seti etiket Tipi İnsan Otomobil UAP UAİ 

Test Veri setindeki 

Etiketlenmiş veri sayısı 
1113 2784 254 213 

Algoritma/Model 

Karşılaştırması 

Nesne Tespit Doğruluk Oranı / %100  

Eşik Değeri :0,7 baz alınmıştır. 

YOLO-V2 0,29 0,42     

YOLO-V3 0,34 0,56     

YOLO-V3 Tiny 0,43 0,61     

YOLOv4-tiny 0,67 0,92 0,72 0,69 

MobileNet-SSD 0,56 0,48     

RetinaNet 0,92 0,87 0,94 0,89 

 Tablo 2. Aynı video framelerde yapılan testler ile Algoritma sonuçlarının karşılaştırılması. 

 

Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, Tablo 1.’de 0.7 eşik değerinde etiketlenen insan, 

araç, UAP, UİP very seti ile yapılan eğitim ve test verisinde en düşük sonuçların YOLO-V2, 

YOLO-V3, YOLO-v3Tiny ve MobileNet-SSD nin nesne tespit, doğrulama başarım oranının 

düşük olduğu görülmüş ve bu algoritmalar ile devam edilmemiştir. Daha sonra detaylı 

testlerimize YOLOv4-tiny ve RetinaNet algoritmaları ile birlikte devam edilmiştir.  YOLOv4-

tiny modeli  gelişmiş bir model olmasına ragmen test görüntülerinde özellikle insan tespitinde 

beklediğimiz sonuçları alamadık, ancak araç tespitinde belirlediğimiz 0,7 eşik değerinin 

üstünde sonuçlar elde ettik. Test görüntüeri/framleri değiştiğinde özellikle daha az yoğun 

görüntülerde başarım oranının daha arttığını, ancak yoğun nesnelerin olduğu ve etiketlenmemiş 

diğer nesnelerin olduğu görüntülerde eşik değerinin biraz altında kalabildiğini gördük. Bunun 

üzerine RetinNet algoritmasını inceleyip testlerimize bu model ile devam edince, RetinaNet’in 

insan tespitinde tüm yaptığımız diğer algoritmalara göre en başarılısı olduğunu gördük. Bu 

model ise etiketlenmiş aynı veri setinde test ettiğimizde araç tespitinde, YOLOv4-tiny den daha 

düşük olduğunu gördük ve her iki algoritmayı birleştirebileceğimiz bir hibrit yazılım 

geliştirerek birlikte kullanmaya karar verdik.  Ayrıca yaptığımız diğer incelemelerde YOLOv5 

ve EfficientNet algoritmalarının da nesne tespitinde ve UAP, UAI den elde edilen görüntülerde 

başarılı sonuçlar alındığı belirlenmiştir. Ancak bu iki modeli henüz yeterince test 

edemediğimizden sonuçları bu rapor aşamasında verilmemiştir. Bu iki model ile ilgili eğitim 

çalışmalarına devam edilmektedir. 

 5.4. Nihai Sonuç  

Ulaşımda Yapay Zeka projemizde problem olarak tanımlanan ulaşım araçlarının ve diğer 

nesnelerin tespitinde başarım elde edilmiş ve nesneler belirlenen eşik değerinde tespit 

edilmiştir. Ancak kullanılan test videosunda yer alan çeşitli nesnelerin ve özellikle havadan 

alınan video kayıtlarından elde edilen veri setlerindeki kaliteye göre düşük çıkabildiği tespit 

edilmiştir. 

Genelde Evrişimsel sinir ağlarında modellerin başarısını değerlendirmek için kullanılan diğer 

veri setleri oldukça basit, net ve küçük boyutlu olduğu ve bu veri setleri ile çok sayıda nesnenin 
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tespit edilebildiği gözlemlenmiştir. Ancak günlük hayata dair nesneler tespit edilebilse bile 

insansız hava aracından uzaktan ve belli bir mesafede alınan ulaşım görüntülerinden nesnelerin 

tespit edilmesi, kaydı yapan kamera aracının tek açıdan nesneleri yakalaması ve tek 

perspektiften görünmeleri nedeniyle tespit edilmesi zor olabilmektedir.  

Bu durum da başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. İnsansız hava aracından alınan 

görüntülerde başarıyı etkileyen en önemli kriterlerden biri de hava aracının yerden 

yüksekliğidir. Zira yerden yükseklik ne kadar fazla olursa görüntü içerisinde nesne ve özellik 

sayısı artacak ancak nesnelerin tespiti o oranda azalacaktır. Veri setimizde etiketli nesnelerde 

sınıf sayımız yeterli olmasına ragmen, küçük araç, büyük araç veya diğer nesne sınıflarının 

algılanma ihtimali düşük olabilmekte, bu durumda da modellerin performansını 

düşebilmektedir. Bu nedenle test verisi olarak Teknofest tarafından verilen videolar üzerinden 

ve farklı test verileri üzerinden sonuçlar control edilmiştir.   

 

Ulaşımda Yapay Zeka projemiz kapsamında YOLOv4-tiny ve RetinaNet algoritmaları hibrit 

olarak kullanılmış ve nesne tespiti yapılarak insansız hava aracı fotoğraflarından diğer 

modellere göre hızlı ve doğru nesne tespiti sağlayacak yazılım geliştirilmiştir. Çalışma 

kapsamında hedeflenen amaç doğrultusunda geliştirilen uygulamanın başarısı diğer nesne 

tespit modelleri ile karşılaştırılarak sonuçlar ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve gerek 

ulaşımda gerekse ileride otonom araçlar için kullanılabileceği, ancak bu alandaki Ar-Ge 

çalışmaların sürdürülmesi gerektiği görülmüştür.  
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