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1. Takım Şeması  

BTU IEEE AI takımında görev dağılımı takım üyelerinin çalışma alanlarına ve tecrübelerine 

göre yapılmıştır. Takım 5 kişiden oluşmaktadır. Görev dağılımı kullanılacak metot adımlarına 

göre yapılmıştır. Bu görevler; veri setinin hazırlanması, modelin kodlanması ve eğitilmesidir. 

 

Şekil 1: Takım şeması 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Yarışma platformu tarafından verilen veri seti ve projede kullanılmak üzere toplanan veriler 

etiketlendi. Ön tasarım raporunda anlatılan yoğunluk haritası çıkarımı (MCNN), RetinaNet 

derin öğrenme modelleri eğitildi ve çıktılar alındı. MCNN, RetinaNet ve CornerNet gibi 

modeller farkli etiket formatları ile çalıştığından dolayı etiket format dönüşüm işlemi yapıldı. 

Etiketler csv, txt, json gibi formatlara dönüştürüldü. Ön tasarım raporunda füzyon için 

kullanılan DMNet modeli ile füzyon işlemi yapıldı. Başarı ölçütlerinden IOU, precision ve 

recall ölçütleri ile füzyon çıktıların başarımı ölçüldü. Çıktı değerlerine bakıldığında sonuç 

başarımı artmadığı görüldü. DMNet modelinde kullanılan nesne tespit mimarisi ve veri seti 

projemizde kullanılan mimari (iki farklı modelin kullanılması) ve veri setlerinden (nesne tür 

adedi, kamera açıları, nesne yoğunluğu vb.) farklı olduğundan dolayı benzer başarı oranları 

alınamadı. Literatürde araştırmalar sonucunda ağırlıklı kutular füzyon algoritması bulundu. 

Ağırlıklı kutular füzyon algoritması derin öğrenme model çıktı skor değerlerine göre füzyon 

işlemini yapmaktadır. Makalede birçok veri seti üzerinden test edildiği ve sonuç başarımlarının 

orantılı olduğu için bu algoritma projede kullanılacaktır. Yarışma organizasyon ekibi yarışma 

sırasında framelerin sırayla verileceği açıklandıktan sonra kalman filtresi kullanılarak nesne 

takibi kısmı projeye eklendi.  

Sonuç olarak, kullanılacak veri setleri etiketlendi. Derin öğrenme modellerinde kullanılan etiket 

formatlarına dönüştürüldü (txt,csv,json). Ön tasarım raporunda anlatıldığı gibi yoğunluk 

haritası çıkarımı için MCNN modeli, nesne tespiti için RetinaNet ve CornerNet modelleri 

kullanıldı. RetinaNet ve MCNN modellerinin eğitim işlemi yapıldı ve çıktılar alındı. CornerNet 

modelinin eğitim aşaması kısmına gelindi. Kalman filtresi ile nesne takibi yapıldı. Çıktıların 

füzyonu için ön tasarım raporunda anlatılan DMNet modeli yeterli performans değerleri 

alınamadığından dolayı projeden çıkarıldı ve yerine ağırlıklı kutular füzyon algoritması eklendi. 

İlerleyen süreçte CornerNet modeli eğitilecek ve bütün çıktılar ağırlıklı kutular füzyon 

algoritması ile füzyon işlemi yapılarak projenin tamamlanması hedeflenmektedir.  



 

 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi  

   3.1   Algoritmalar  

Projede nesne tespit başarı oranını artırmak amacıyla hem yoğunluk haritasından hem de direk 

görüntüleri üzerinde 2 farklı nesne tespit modeli kullanılmaktadır. Her bir girdi verisinin 

(frame) yoğunluk haritası çıkartılacaktır. Yoğunluğun tespit edildiği bölgeler ayrı ayrı veriden 

alınacak ve CornerNet modeli ile nesne tespiti yapılacaktır. Sonraki aşamada girdi verisi 

(frame) ile CornerNet ve RetinaNet modeler üzerinden nesne tespiti edilecektir. Son olarak 3 

modelin sonucu ağırlıklı kutular füzyon metodu ile birleştirilecektir. Frameler arasındaki 

benzerliği kullanmak için Kalman filtresi sisteme eklendi. 

Projede;  

• Yoğunluk haritası çıkarımı için MCNN 

• Nesne tespiti için CornerNet ve RetinaNet  

• Füzyon için ağırlıklı kutular füzyon 

• Nesne takibi için kalman filtresi  

kullanılacaktır. 

 

Şekil 2: Nesne tespit adımları 

  3.1.1 Veri Seti Oluşturma ve Ön İşleme 

Veri seti oluşturma adımında TEKNOFEST tarafından verilen veri seti kullanılacaktır. Ayrıca 

literatürde drone aracından çekilen görüntülerden oluşmuş veriler ile eğitim büyüklüğü 

artırılacaktır. [1] Çeşitli görüntü işleme filtreleri kullanılarak veri artırma işlemi 

gerçekleştirilecektir. Görüntü işleme metotları pozisyonel ve renk tabanlı metotlar kullanılarak 

veri artırma işlemi yapıldı. 

Pozisyonel metotlar: 

• Ölçeklendirme 

• Kırpma 

• Rotasyon 

• Afin dönüşümü 

 

 



 

 

Renk tabanlı metotlar: 

• Parlaklık 

• Kontrast 

• Saturasyon 

• Ton  

Gibi metotlar kullanılarak veri artırma işlemi gerçekleştirilecektir. [1][3] 

  3.1.2 Yoğunluk Haritası Çıkarımı (MCNN) 

Yoğunluk haritası, kalabalık sayımı bağlamında büyük önem taşır. Kalabalık sayma görevi için 

yoğunluk haritasını öğrenmek üzere çok Sütunlu konvolüsyonel sinir ağları (MCNN) 

kullanılacaktır. Havadan görüntü nesnesi algılamada, genel kategoriler, ölçeğe göre (küçük, 

orta ve büyük) genel olarak üç alt kategoriye ayrılabilir. Tüm ölçeklerdeki dengeli özellik 

modellerini yakalamak ve görüntü kırpma için nesne yoğunluk haritası oluşturma kısmında 

MCNN (çok katmanlı konvolüsyonel sinir ağları) kullanılacaktır. [4][5] 

 

Şekil 3: MCNN mimarisi 

Eğitim aşamasındaki havadan görüntüleri ve yer gerçeği nesne yoğunluğu haritalarını 

oluşturmak için, iki yöntem bulunmaktadır: geometri uyumluluğu ve geometri ile sabitlenmiş 

çekirdek modeli. Her iki yöntem de benzer kavramlara sahiptir. Temel gerçek yoğunluk 

haritalarını oluşturma kısmında her nesne açıklamasını bulanıklaştırmak için gauss çekirdeği 

kullanılmaktadır. Uyarlanabilir çekirdeği sabit çekirdekten ayırmak için yayılma parametresi 

bulunmaktadır. Sabit çekirdek sabittir, ancak uyarlanabilir çekirdek için KNN (K en yakın 

komşu) yöntemi kullanılarak hesaplanır. [4][5] 

  3.1.3 CornerNet 

CornerNet, tek bir evrişim sinir ağı kullanarak eşleştirilmiş anahtar noktalar, sol üst köşe ve sağ 

alt köşeyle sınırlayıcı kutuyu algılayan nesne algılama tekniğidir. CornerNet backbone ağı 

olarak hourglass ağını ve ardından iki tahmin modülü kullanır. Bu modüller, sol üst köşeyi 

algılayan bir algılama modülü ve sağ alt köşeyi algılayan başka bir modül içerir. Bu modülün 

her biri, köşe havuzu (corner pooling) adı verilen havuz katmanına sahiptir. Bu havuz katmanı, 

ısı haritalarını (heatmap), gömmeleri (embedding) ve ofsetleri tahmin etmeden önce hourglass 

ağından özellikler elde eder. Her iki tahmin modülü de ısı haritaları verir. [7] 



 

 

 

Şekil 4: CornerNet mimarisi 

Öngörülen ofset, daha sıkı bağlı kutular (tighter bound boxes) için köşelerin konumunu 

ayarlamak üzere kullanılır. Model; ısı haritalarından, gömmelerden (embeddings) ve 

ofsetlerden sınırlayıcı kutuları oluşturmak için kullanılan maksimum olmayan bastırma (non 

maz suppression) adı verilen algoritmayı kullanır. 

CornerNet modeli; köşe tespiti, köşe havuzlama (corner pooling) ve tahmin modülü kısımlarını 

içermektedir. 

Köşe tespiti: Her köşe tespiti için, bir pozitif yer gerçeği konumu bulunmaktadır ve diğer tüm 

konumlar negatife dönüştürülür. Eğitim sırasında model, negatif konumu eşit şekilde 

cezalandırmaz, ancak pozitif konum çevresindeki bazı yarıçap içindeki negatif konuma verilen 

cezayı azaltır. [7] 

Köşe havuzlama: Katman nesnenin sınır özelliğini satır ve sütunlardan algılar ve bunların 

kesişimi köşedir. Bu havuzlama katmanı, yönlerin hangi köşeyi hesapladığına bağlı olarak, 

iletilen iki havuz katmanının toplamıdır. [7] 

Tahmin modülü: Tahmin modülünü bir hourglass backbone ağı takip eder. Backbone ağından 

gelen özellik, sol üst ve sağ alt köşe için olan iki tahmin modülüne beslenir. Tahmin 

modüllerinin her biri, iki 3x3 evrişim katmanı ve bir 1x1 ağdan oluşur. Bu iki 3x3 kıvrımı bir 

köşe havuzlama katmanı takip eder. Bu havuzlanmış özellikler daha sonra bir 3x3 Conv-BN 

katmanına beslenir ve ardından projeksiyon kısayoluna eklenir. Bu bloğun ardından, ısı 

haritalarını, gömmeleri (embeddings) ve ofsetleri üretmek için üç dala ayrılan bir kıvrım 

katmanı gelir. [7] 

 

  3.1.4 RetinaNet 

RetinaNet ağ mimarisi, zengin, çok ölçekli evrişimli özellik piramidi oluşturmak için ileri 

beslemeli ResNet mimarisinin  üstünde bir Özellik Piramit Ağı (FPN) backbone kullanır. Bu 

backbone’ a RetinaNet, biri bağlantı kutularını sınıflandırmak ve diğeri de bağlantı 

kutularından kesin gerçek nesne kutularına gerilemek için iki alt ağ ekler. [6] 



 

 

 

Şekil 5: RetinaNet mimarisi 

• ResNet, özellik çıkarımı için kullanılmaktadır. [6] 

• Özellik piramit ağı (Feature pyramid net), ResNet'in tek bir çözünürlüklü giriş 

görüntüsünden zengin, çok ölçekli bir özellik piramidi oluşturmak için kullanılır. 

FPN çok ölçeklidir, tüm ölçeklerde anlamsal olarak güçlüdür ve hesaplaması 

hızlıdır. [6] 

• Sınıflandırma alt ağı (classification subnet), bu sınıflandırma alt ağı, her bir A 

ankoru ve K nesne sınıfı için her bir uzamsal konumda nesne varlığı olasılığını 

tahmin eder. Alt ağ, her biri C filtreli ve her biri ReLU aktivasyon fonksiyonu ve 

ardından KA filtreli 3x3 dönüşüm katmanı olan dört 3 × 3 dönüşüm katmanı 

uygulayan bir FCN'dir. [6] 

• Kutu regresyon alt ağı (box regresyon subnet), bu alt ağ, her bir ankor kutusundan 

ofseti yakınındaki yer gerçeği nesnesine geri döndürmek amacıyla her piramit 

seviyesi için bir FCN olmaktadır. Eşit derecede etkili olduğu bulunan, daha az 

parametre kullanan, sınıftan bağımsız bir sınırlayıcı kutu regresörüdür. [6] 

  3.1.5 Kalman Filtresi ile Nesne Takibi  

Kalman Filtresi, sistemin durumu hakkında optimize edilmiş bir tahmin sağlayan bir 

algoritmadır. Algoritma, gürültülü bir gözlem veri akışı (tipik olarak, sensör ölçümleri) 

üzerinde gerçek-zamanlı, özyinelemeli çalışarak hatayı en aza indirecek şekilde filtreleme 

yapar ve sistemin fiziksel karakteristiklerinin modellenmesi ile üretilen gelecek durumun 

matematiksel tahminine göre optimize eder. [8] 

 

Formül 3.1.5.1: Kalman filtresinin temel adımları [8] 

Model tahmini, gözlem ile karşılaştırılır ve bu fark, Kalman kazancı olarak bilinen bir çarpan 

ile ölçeklendirilir. Bu daha sonra sıradaki tahminleri iyileştirmek için modele bir girdi olarak 

geri beslenir. Kazanç performansı iyileştirmek için ayarlanabilir. Yüksek kazanç değerleri 

kullanılırsa, filtre çıkışı gözlemleri daha yakından takip eder. Düşük kazanç değeri 

kullanıldığında filtre model tahminlerini daha yakından takip eder. Yöntem, gerçek bilinmeyen 



 

 

değerlere, tek bir ölçüme veya sadece model tahminlerine dayanarak elde edilebilecek 

tahminlerden daha yakın tahminler üretmek için kullanılmaktadır. [8] 

Her bir zaman adımında, Kalman Filtresi, gerçek bilinmeyen değerlerin tahminlerini 

belirsizlikleriyle beraber üretir. Sıradaki ölçümün sonucu gözlendiğinde, bu tahminler, 

belirsizliği düşük tahminlere daha fazla ağırlık vererek, ağırlıklı ortalama ile güncellenir. 

  3.1.6 Weighted Boxes Fusion (Ağırlıklı kutular füzyonu) 

Her modelden tahmin edilen her kutu tek bir liste B'ye eklenir. Liste, güven puanlarının azalan 

düzeninde sıralanır C. Tahmin kutuları ve füzyon çıktısı için L  ve F listeleri oluşturulur. B 

listesindeki kutular ile F listesindeki kutular belirli bir IOU eşik değerini aşan kutular  bir 

döngüde bulunur. Eşleşme bulunursa, bu kutuyu F listesindeki eşleşen kutuya karşılık gelen 

konumdaki L listesine eklenir. Füzyon formülleriyle L kümesinde toplanan tüm T kutularını 

kullanarak F cinsinden kutu koordinatlarını ve güven puanını yeniden hesaplanır.[7] 

 

Formül 3.1.6.1: Füzyon formülleri 

Birleştirilmiş kutunun güven puanı, onu oluşturan tüm kutuların ortalama güveni olarak 

ayarlanır. Birleştirilmiş kutunun koordinatları, onu oluşturan kutuların koordinatlarının ağırlıklı 

toplamlarıdır, burada ağırlıklar ilgili kutular için güven puanlarıdır. Bu nedenle, daha yüksek 

güvenilirliğe sahip kutular, daha düşük güvenilirliğe sahip kutulardan daha fazla birleşik kutu 

koordinatlarına katkıda bulunur.[7] 

B'deki tüm kutular işlendikten sonra, F listesindeki güven puanlarını yeniden ölçeklendirilir. 

 

Formül 3.1.6.2: Güven puanlarının ölçeklendirilmesi   

   3.2  Yazılım Mimarisi  

 

Şekil 3.2.1: Yazılım mimarisi şeması 



 

 

Görsel veriler toplanarak etiketleme işlemi yapıldı. İki farklı derin öğrenme mimarisi 

kullanılacağından dolayı her bir derin öğrenme modeli için farklı etiketleme formatları 

gerekmektedir. Etiketleme ilk başta veriler xml formatında etiketlendi. RetinaNet için csv 

formatına, CornerNet için json formatına dönüştürüldü. 

Her bir derin öğrenme modelinde farklı kütüphane versiyonları gerekmektedir. Bundan dolayı 

RetinaNet ve CornerNet  için ayrı ayrı sanal ortam oluşturuldu ve gerekli olan kütüphane 

sürümleri sanal ortama yüklendi.  

Projede kullanılacak RetinaNet ve CornerNet (eğitim aşamasında) modelleri sistem üzerinde 

eğitildi. Framelerin sıralı olmasından dolayı kalman filtreleri kullanılarak nesne takibi yapıldı 

ve çıktı alındı. En son kısımda sistem üzerinde tüm çıktılar ağırlıklı kutular füzyon 

algoritmasıyla birleştirilecektir. 

4. Özgünlük  

*   Yarışma teknik şartnamesine uygun olacak şekilde literatürde bulunan veri setleri toplandı 

ve etiketlendi. Böylelikle yarışma platformu  tarafından verilen eğitim verisi çeşitlendirildi ve 

genişletildi.  

*   Küçük nesneler üzerinde yüksek başarımlı sonuç vermesi ve precision (doğru tahmin) ve 

recall (ne kadar doğru olduğu) ölçütlerinin aynı anda artmasını sağlamak için bu ölçütlerde 

teker teker başarılı olan CornerNet ve RetinNet modelleri beraber kullanıldı. 

*   İki modelin false negative (FN) değerlerini düşürmek amacıyla frame’in yoğunluk haritası 

çıkarılarak nesne yoğunluğunun bulunduğu yerlerde nesne tespit işlemi yapılmaktadır. 

*   CornerNet, retinaNet ve yoğunluk haritası üzerinden nesne tespit çıktılarını füzyon etmek 

amacıyla weighted box fusion işlemi kullanıldı. Böylece farklı mimarilerinin çıktıları, bu 

çıktıların güvenirliğine bağlı olarak birleştirildi. 

*   Yarışma sırasında framelerin sıralı olarak verileceği için video işlemede sıklıkla kullanılan 

takip algoritmalarından  kalman filtresi nesnelerinin yerinin doğru tahmini için sisteme eklendi. 

Böylece  nesne tespiti metotlarıyla tahmin edilen nesne konumlarındaki istenmeyen 

değişimlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.  

5. Sonuçlar ve İnceleme  

 5.1 Yoğunluk Haritası Çıkarımı (MCNN) 

Model eğitim işlemi yapıldı. Model eğitilirken eğitim validasyon kaybını bakılarak eğitim 

işlemine devam edildi veya durduruldu. Model yaklaşık olarak 250 epok kadar eğitildi. 

Yoğunluk haritası çıktı grafiğinde yoğunluğun tespit ettiği yerler 8 connected neighborhood 

metotu ile kutu içerisine alınıp nesne tespiti yapıldı. 



 

 

 

Şekil 5.1.1: Eğitim validasyon kayıp grafiği 

 

Şekil 5.1.2: Girdi örnek frame ve yoğunluk haritası  

  

Şekil 5.1.3: Girdi örnek frame ve yoğunluk haritası  

 

 5.2 RetinaNet ile Nesne Tanıma  

Model eğitim validasyon loss grafiği gözlemlenerek 500 epok kadar eğitildi ve ayrıca mAp 

grafiği çıkarıldı. Eğitilen model eğitim kısmında kullanılmayan veriler ile test edildi. Nesne 

tespit çıktıları 5.2.2 ve 5.2.3’de görülmektedir.  



 

 

 

Şekil 5.2.1: mAp (sol) ve eğitim validasyon (sağ) grafiği 

Şekil 5.2.3: Örnek RetinaNet çıktıları 

 5.3 Kalman Filtresi ile Nesne Takibi 

t anında derin öğrenme modelleri kullanılarak tespit edilen nesneleri t+1 anındaki konumunu 

tespit etmek amacıyla kalman filtresi kullanıldı. t anında tespit edilip t+1 anında tespiti 

edilemeyen nesneler için kalman filtresi aktif olarak kullanılacaktır.  

Şekil 5.3.1: t anında nesne tespit çıktısı (sol) ve t+1 anında Kalman filtresi çıktısı (sağ) 

 5.4 Weighted Box Fusion ile Çıktıların Birleştirilmesi 

Bu aşamada Kalman filtresi ile RetinaNet çıktıları birleştirildi. CornerNet modeli eğitim 

aşamasında olduğu için birleştirme kısmında kullanılmadı. RetinaNet ve Kalman filtresi 



 

 

çıktıları alındı. RetinaNet nesneler üzerinde ortaklama IOU değeri %92.55, Kalman filtresi 

%86.98 olarak ölçüldü. Ağırlıklı kutular füzyon çıktı değeri olarak %94.6 olarak ölçüldü.  

 

Şekil 5.4.1: Örnek girdi frame’inin RetinaNet (kırmızı) ve Kalman filtre (sarı) çıktısı 

 

Şekil 5.4.2: Çıktıların ağırlıklı kutular füzyon ile birleştirilmiş hali 
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