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1. Takım Şeması (5 puan)
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2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön tasarım raporunda belirtildiği üzere iki alternatif algoritma(YOLO ve Faster R-CNN 

baseline modelleri) default dataset(TEKNOFEST 2021 Dataset) üzerinden test edilmiştir. 

Kullanım kolaylığı , hız ve yüksek doğruluk(accuracy) değerleri neticesinde YOLOv4 Base 

Modelinin kullanılmasında karar kılınmıştır. 

Verilen veriler ile harici verilerin etiket işlemleri tekrar gözden geçirilmiş , hatalı etiketlemeler 

düzeltilmiş ve modele yardımcı olabilecek negatif örnekler eklenmiştir. Yapmış olduğumuz 

veri Çoğaltma(Data Augmentation)[14][15] ve filtreleme işlemlerinden elde ettiğimiz veriler 

denenmiştir. Filtreler , Trashold ve Blur kriterlerine göre en yüksek performansı aldığımız 

değerler kullanılmıştır. Toplam veri setimiz en güncel haline ulaşmıştır. Bu sayede Accuracy 

değerlerimizde ufakta olsa artışlar gözlemlenmiştir. YOLO Baseline model üzerinde yapılması 

beklenen değişiklikler Ön Tasarım Raporuna kıyasla  netleşmiştir. Bu değişiklikler yapılan 

model seçim testleri  ile YOLOv4[2] Base modeli seçildiği için onun üzerine inşa edilmiştir. 

Ön Tasarım Raporunda belirtilen özgünlükler hayata geçirilmiştir. Bu süreç zarfında nesne 

tespitinde yaşanan sıkıntıları ve başarı oranını daha yükseğe çıkarmak için belirli 

optimizasyonlar yapılmaya başlanmıştır. 

Toplam veri setiyle CSP Darknet53 omurgası kullanan default YOLOv4 modeli ile oluşturmuş 

olduğumuz Resnet50 Omurgalı PAN Boyunlu YOLOv4 modelimiz train edilme aşamasındadır. 

TP(True-Positive), FP(False-Positive), TN(True-Negative), FN(False-Negative), 

mAP(ortalama hassasiyet) ve IoU(Jaccard indeksi) değerleri sonuçlar ve inceleme konusu 

altında hesaplanmış , puan değerlerimiz YOLOv4 Default model için hesaplanmıştır.  

Bundan sonraki süreçte ise Resnet-50 omurgalı PAN[4] boyunlu kişisel modelimiz eğitilecek 

ve eğitilen bu iki model kıyaslanacaktır. Kıyaslanan modeller arasında seçim yapılıp yukarıda 

belirtildiği üzere model optimizasyonlarına her iki model içinde yarışma sürecine kadar devam 

edilecek. Yarışma Sürecinden önce en iyi sonucu veren model yarışma için kullanılacaktır. 
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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi  

3.1.  Algoritmalar  

3.1.1. YOLOv4 

YOLO[2], konvolüsyonel(evrişimsel) sinir ağlarını (CNN) kullanarak nesne tespiti yapan bir 

algoritmadır. Açılımı “You Only Look Once“( “Sadece Bir Kez Bak“). Bu adın seçilmesinin 

temel nedeni algoritmanın Tek katmanlı yapıya sahip olmasıdır(nesne tespitini tek seferde 

yapabilecek kadar hızlı olmasıdır.) YOLO algoritması çalışmaya başladığında görüntülerdeki 

veya videolardaki nesneleri ve bu nesnelerin koordinatlarını aynı anda tespit eder. Gerçek 

zamana yakın tahmin modellemesi oluşturur. FPS olarak en yüksek değerleri gördüğümüz 

baseline modeldir.24 adet konvolüsyonel(evrişimsel) katmanı ve 2 adet tam bağlantılı(fully-

connected layer)katmandan oluşur.YOLOv3 modelinden tek farkı Omurga(backbone) yapısıdr. 

YOLOv3 Darknet53 omurgası kullanırken YOLOv4 ise CSPDarknet53 omurgası 

kullanmaktadır. Bu base modelin seçilme amacı ise Performans FPS bakımından yüksek 

hızlarda çalışması ve kullanım kolaylığı olmuştur[1]. 

Yukarıda gösterilen algoritma mimari yapısı YOLOv4 baseline modelinin hiçbir şekilde 

değiştirilmemiş(default) bir omurgaya sahip halidir. El değmemiş olarak CSPDarknet53 

omurgası kullanan bu model ResNet50, RetinaNet, EfficientNet,HardNet Ağlarıyla 

implement edilip omurga olarak kullanılması denenmiş ve en yüksek performans veren 

model omurga olarak seçilmiştir [4][5][10]. 

Nesne algılamada bir sonraki adım, algılama aşamasına hazırlanmak için ConvNet 

omurgasında oluşturulan özellikleri karıştırmak ve birleştirmektir. YOLOv4, aşağıdakiler 

dahil olmak üzere boyun için birkaç seçeneği değerlendirir bunlar FPN , TAVA , NAS-

FPN , BiFPN , ASFF , PAN’dır. 
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Boynun bileşenleri tipik olarak katmanlar arasında yukarı ve aşağı akar ve yalnızca kıvrımlı 

ağın sonunda birkaç katmanı birleştirir [5][9]. 

 

 

  3.1.3. YOLOv4 ResNet50- PAN&FPN 

Proje ve Mevcut durum değerlendirmesinde bahsedildiği üzere yapılan testler sonucu base 

model olarak YOLOv4 kullanılmıştır. Kullanılan bu model üzerinde belirli implementasyonlar 

ile mimari değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler yapay sinir ağının omurga(backbone) 

yapısının feature extractor olarak CSPDarknet53 yapısından ResNet50 yapısı ile değişimi ve 

boyun(neck) bölgesinin PAN ile değiştirilmesi ile sağlanmıştır. Bu değişiklikler Algoritmanın 

uzaktaki nesneleri daha iyi algılamasını ve performans yükseltilmesi amacıyla 

kullanılmıştır[4][5][6]. 

 

3.2. Yazılım Mimarisi  

➢ Eğitim için verilen video Framelere Python Scripti sayesinde Framelere ayrılmıştır. 

➢ Frameler LabelImg[12] API yardımıyla etiketlenmiş, YOLO formatında XML şeklinde 

kaydedilmiştir. 
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➢ Kaydedilen bu frame ve XML dosyaları Roboflow[16] ve OpenCV kütüphanesi[13] 

üzerinden veri çoğaltma(data augmentation) işleminden geçirilip Google Drive bulut 

sistemi üzerinde toplanmıştır. 

➢ Toplanan veriler Google Colab içerisine dataframe olarak alınıp modelimiz cfg 

formatında çağırılmıştır [15]. 

➢ Çağrılan modele Input değerleri 416x416 olacak şekilde framelerin tek tek girişi 

sağlanmış Feature extractor(özellik çıkarıcı) olarak Resnet  mimarisi içerisinden her bir 

özellik çıkartılıp kırpılmıştır [4]. 

➢ Kırpılan bu özellikler boyun bölgesinde PAN(Feature Pyramid Network) yapısına 

girerek kırpılan resimler Aşşağıdan yukarıya işlenerek daha detaylı bir eleme işlemi 

yapılır 

➢ Sonuç olarak çıkan Weight değerleri cloud sistemi üzerinde kayıt ettirildikten sonra test 

işlemi bu ağırlıklar üzerinden yapılır [15]. 

➢ Yapılan test işleminde bulunan classlar ve accuracy değerleri w,h,x,y şeklinde JSON 

formatıyla yarışmada istenen şartlarda kayıt edilir.  

4. Özgünlük 

Modelimizin Performansını ve çalışmasını kolaylaştıracak her türlü yapıyı özgünlük çatısı 

altında birleştirip hayata geçirmekteyiz. Ön Tasarım Raporunda belirtilen bütün özgünlük 

yapıları hayata geçirilmiş ve yenilikler yapılmıştır. 

4.1. Harici ve Negatif Veri: 

 

2021 Yılı için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın sağladığı veriler(2.43dk1,630frame) 

haricinde soru cevap toplantısında da belirtildiği gibi 2019 yılında dağıtılan verilerin ve harici 

verilerin kullanılabileceği belirtilmiştir. Veri setimize 2019 Yılında T3 Vakfı’nın sağladığı 

veriler üzerinden ayıklama yapılarak eğitim veri setine eklenmiştir.VisDrone2019[5] 

yarışmasının veri seti(~11,000frame), istenmeyen classların çıkarılacağı şekilde ayıklanmış ve 

veri setine eklenmiştir. Eğitilen modelin test sürecinde ise alışılmamış eğitim işleminde 

kullanılmamış veri seti üzerinden test edilmiştir. 

Stanford Drone Veriseti[15] modelimize uygun olmadığı saptanmış (çekim açısı ve kalite 

açısından) ve modelimize negatif veri seti olarak eklenmiştir. Bu eklentinin başlıca nedeni 

modelimizin daha iyi öğrenmesini sağlamaktır. 

 

4.2. Eğitim,Test ve Validasyon Ayrımı:  

 

Elimizde olan 3 adet veri seti kümesi içerisinden(VisDrone2019,Teknofest2021-2019 

~15,000frame) test validasyon setlerinin ayrılması kendi içerisinde random bir biçimde 

karıştırılarak rastgele fotoğraflar elde edilmesi istenmektedir. Bunun amacı veri setinde aynı 

videodaki framelerin art arda gelmesi istenmemesidir. 
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4.3. Veri Çoğaltma(Data Augmentation): 

 

 Elimizde bulunan veri seti üzerinde etiketleme LabelImg[12] üzerinden yapılacaktır daha sonra 

etiketlenen veriler üzerinde data augmentation(veri çoğaltma) işlemi uygulanacaktır. Bu işlem 

için Roboflow[16] ve OpenCV küütphanesi[14] kullanılacaktır. Veriyi çoğaltılmasının temel 

nedenleri;  

• UAP,UAI classlarının azınlıkta olmasından kaynaklı eğitim sonucunda bu nesnelerin 

accuracy değerlerinin(doğruluk) düşük olması veya hiç saptanamaması[1][8]. 

• Karlı, Sisli, Yağmurlu olan hava durumlarında dahi modelin optime performansta 

çalışması  

• Verilen veri setleri üzerinde belirli nesnelerin tespit edilmesi özellikle şartnamede 

belirtilmiştir.(Ağaç arkasında duran nesnelerin belirlenmesi,Çardak vb. gibi ortamlarda 

oturan insanların tespiti, Frame üzerinde yarısı bulunan nesne)Bu tespit için bu kareleri 

içeren frameler üzerinde Gabor Filtresi ve Gaussian Filtresi kullanılmıştır[11].  

 

4.4. Baseline Model üzerinde değişiklikler:  

 

Baseline model üzerinde çokça popüler olan Evrişimsel sinir ağı modelleri(ResNet-50, 

SCPDarknet53, RetinaNet, EfficientNet, Resnet-101) test edilmiş daha  sonra en yüksek 

performans veren model omurga olarak seçilmiştir..[10] Omurga seçiminden sonraki aşama ise 

Boyun seçimi olacaktır, oluşturacağımız sinir ağı modeline en yüksek performans verecek olan 

boyun bölgesi modeli(FPN,TAVA,NAS-FPN,BiFPN,ASFF,SFAM)seçilmiş  ve implement 

etme işlemine başlanmıştır[4]. 

 

5. Sonuçlar ve İnceleme  

Mevcut durum değerlendirmesinde bahsedildiği üzere YOLO ve Faster R-CNN yapıları için 

bir test düzeneği hazırlanmıştır. Yüksek doğruluk değerleri , kullanım ve eğitim kolaylığı 

açısından YOLO modelinin kullanımı üzerinde karar kılınmıştır.  

YOLO modelleri arasında kademeli bir deney düzeneği hazırlanmıştır, sadece T3 Vakfının 

verdiği veriler üzerinde yapılan bu testler neticesinde YOLOv3 – Ve YOLOv4 modelleri kendi 

aralarında kıyaslanmıştır. ≌8000 iterasyon ile test edilmiş bu modellerin testleri sonucunda 

YOLOv4 modeli CSPDarknet-53 omurgası ve PAN boyun mimarisi ile daha yüksek doğruluk 

değerleri elde etmiştir fakat eğitim süresi YOLOv3 e göre kısmen daha uzundur. Bu nedenle 

YOLOv4 default modeli üzerinden sıradaki kademeye geçilmiştir. 

Bu kademede implementasyon edilecek yeni omurga(backbone) ve boyun(neck) yapıları kendi 

içerisinde YOLOv4 Modeli üzerinde yine aynı deney hipotezinde test edilmiştir. Yapılan bu 

testler sonucunda En iyi sonucu veren model CSPDarknet-53 - Resnet-50 – Resnet-101 

omurgası ve FPN – PAN boyun yapılarıdır.  

Yapılan incelemeler üzerine model mimarilari arasında[6][7][15]; 

• Resnet-50 mimarisinin Eğitim süresi CSPDarknet-53 den uzun Resnet-101 den kısadır. 
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• Elde edilen FPS değerleri en yüksek CSPDarknet-53 – PAN mimarisindedir. 

• En düşük FPS değeri ise Resnet-101 – FPN yapısıdr. 

• En yüksek  doğruluk değerleri PAN boyun yapısı kullanıldığında elde edilmiştir. Bunun 

nedeni PAN yapısının FPN’in tam tersi şekilde çalışması ve mesafeli nesnelerde 

aşşağıdan yukarıya işlemesidir. 

• En yüksek doğruluk değerleri CSPDarknet-53 ve Resnet-50 mimarisinde alınmıştır. 

 

Bu işlemler ve çıkarılan yorumlar neticesinde Resnet-101 ve FPN yapısı hipotezimizden 

çıkartılmıştır. 

Bir sonraki kademe olan Ön Tasarım Raporunda bahsedilen özgünlüklerin modeller üzerinde 

uygulanıp yarışma metriğine uygun modelin çıkartılma işlemidir. Stanford Drone Dataset 

yapısı ve etiketlenme biçimi olarak modelimize uymadığı incelemeler sonrasında fark edilmiş 

ve Harici Test verisi şeklinde kullanılmaya karar verilip datasetimizden çıkartılmıştır. 

Seçilen modellerin eğitilme işleminde  ≌8000 iterasyon yapılan YOLOv4(Default) model daha 

sonra YOLOv4 Implement model eğitilip kendi aralarında kıyaslanmıştır. YOLOv4(Default) 

modeli önceden eğitilmiş ağırlıklar ile eğitilmiş , daha sonra çıktılardaki incelemelerimiz 

sonucu bu ağırlıkların kullanılmasından vazgeçilmiştir. bunun nedeni COCO üzerinde eğitilmiş 

default modellerin Toplanan veri setine uygun olmaması , mAP değerlerinin çok düşük çıkması 

ve anchor değerlerinin ise çok farklı çıkmasıdır. Aşşağıdaki sonuçlar bu eğitilen 

YOLOv4(Default) modelin yarışma metriğine uygun çıktılarıdır[15]. 

 

TEKNOFEST 2021 Verisi Testi 

Şekil 1 
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Harici Veri Testi 

 

Visdrone 2019 

Şekil 2 

Şekil 3 
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Şekil 1 ve 2 de görüldüğü üzere istediğimiz model çardaktaki oturan insanlar UAP UAI 

üzerindeki insanları yüksek doğruluk oranlarıyla görebilmiştir. Şekil 3 de ise Visdrone 2019 

yarışmasında yükseklik ve kamera açısı TEKNOFEST verlerine çok benzer olduğu için çok 

yüksek doğruluk oranları verirken Şekil 4’te Stanford Verisi Negatif özellik gösteren veri 

niteliğinde olmuştur. COCO ile  eğitilmiş veri setlerinin hatalı  TP(True-Positive) , FP(False-

Positive), TN(True-Negative) , FN(False-Negative) , mAP(ortalama hassasiyet) ve 

IoU(Jaccard indeksi) şekil 5’te gözüktüğü üzere hesaplanmıştır.  

 

Şekil 5 

Bu kademeden sonra YOLOv4 Resnet-50 PAN Implement model  aynı işlemden geçirilip 

kıyaslama yapılacaktır. Bu işlem sonrası yarışmada kullanılacak ana mimari ortaya çıkacak 

fakat iyileştirmeler ve optimizasyonlar her iki model için yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

Stanford Drone Dataset 

Şekil 4 
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