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1. Takım Şeması (5 puan)

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan)

Ön tasarım raporunda belirlenen özgünlüklerin üzerinde çalışma yapmadan önce, daha önce 

raporda bahsedilen Faster R-CNN ve YOLO mimarilerinin örnek bir semosu oluşturulması 

üzerine çalışma yapıldı. Daha önce Teknofest’in verdiği örnek video haricinde, geçen sene 

paylaşımı yapılan örnek dataset, youtube platformundan drone görüntüleri ile elde edilmiş 

görüntülerin frame’lere ayrıştırılarak elde edilen görüntüler, internette drone görüntüleri ile 

oluşturulmuş datasetler VisDrone dataseti gibi kaynaklardan yararlanılarak, teknik şartname 

kısasları çerçevesinde bir dataset oluşturularak belirlenen modeller üzerinde eğitim 

yapılmıştır.  

Yapılan eğitim sonuçlarında elde edilen veriler dahilinde çıkarımlar yapıldı ve eksik 

noktaların tespiti yapıldı. Sınıfsal dengenin sağlanması adına ve eğitimin başarımını 

bozmaması adına, VisDrone gibi internet kaynağından elde edilen görüntülerde insan 

etiketine sahip çerçevelerin insan gözüyle bile seçilmesinin zor olması ve mesafenin teknik 

şartname kısaslarına uymaması nedeniyle veri setinden çıkarılmıştır. Hatalı etiketlerin tespit 

edilmesi için hızlı bir tarama yapıldı. Eğitimin başarısının arttırılması adına, farklı senaryo, 

farklı ışıklılık koşulları ve hava koşulları baz alınarak dengeli bir veri seti oluşturulmaya 

çalışıldı. Aynı zamanda eğitimlerde validasyon ve test setinin kümeleri üzerine fikirler 

üretildi. Bu sahneler videolar göz ile incelenip zaman aralıkları el ile işaretlenerek belli bir 

buffer bölgesi dışında kalan frameler alınarak oluşturuldu. 

Öncelikle Faster R-CNN Inception ve Faster R-cnn Resnet modelleri üzerinde eğitimler 

yapıldı. Daha  sonrasında Yolo V4 modeli kurulumları yapılarak eğitim gerçekleştirildi. Bu 

eğitimlerin farklı metrik değerleri kullanılarak sonuçların karşılaştırılması yapıldı. 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi (30 puan)

3.1. Algoritmalar (15 puan)

Projemizin ilk kısmında Tensorflow Object Detection API’sında bulunan iki model ve ayrıyeten 

YOLO V4 modeli kullanılarak üç farklı eğitim yapılmıştır. Tensorflow Object Detection API ile 

Google tarafından eğitilmiş modellere ulaşabilmekteyiz. Nesne tespiti için yapay sinir ağı eğitmek 

işlem gücü yüksek bilgisayarlar gerektirmektedir. Tek bir modeli eğitmek bile orta seviyeli 

özelliklere sahip sistemlerde, eğitim süresini oldukça uzatabilmekte hatta bu süre haftaları 

bulabilmektedir. Bu modelleri eğitmek için işlem gücü yüksek sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Tensorflow birçok modeli farklı hızlarda ve isabet oranlarında bizlere sunmaktadır. İlk etapta 

başarımı yüksek Tensorflow API’sında bulunan Faster R-CNN Inception V2 ve Faster R-CNN 

RESNET 101 modelleri ve YOLO V4 modeli kullanılmıştır. Bundan sonraki aşamada etiketli veri 

oluşturma zahmetinden bizleri kurtarması için Yarı Denetimli Öğrenme (Semi-supervised 

Learning) modellerinin denenmesi amaçlanmaktadır. 

 

3.1.1. CNN 

Görüntü sınıflandırma ve nesne tanıma gibi görevler için kullanılan ileri yönlü bir sinir ağı 

olan CNN(Convolution Neural Network) algoritması, hayvanların görme merkezinden 

esinlenilerek ortaya atılmıştır. Öncelikle alt özelliklere çıkartır.  
 

CNN, görüntüyü çeşitli katmanlardan geçirerek özellikleri tespit eder ve ham pikselleri 

anlayabileceğimiz formatlara dönüştürür. Her pikselin 0 ile 255 arasında bir değer aldığı 

düşünüldüğünde, veri kümesindeki her bir değer bu aralıkta olacaktır. Tüm resimleri tek 

boyutlu bir matrise dönüştürüp modele vermek resimdeki birçok özelliğin kaybolmasına 

neden olur. Bunun yerine görüntünün tümüne sırayla filtre uygulanarak bir özellik 

haritası(feature map) çıkartılır. CNN, bir veya daha fazla konvolüsyonel katman, alt 

örnekleme(subsampling) katmanı ve bunun ardından standart çok katmanlı bir sinir ağı gibi 

bir veya daha fazla tamamen bağlı katmandan oluşur.  
   

3.1.2. FASTER RCNN INCEPTION V2 

R-CNN(Region-based Convolution Neural Network) sezgisel olarak da varabileceğimiz bir 

mantıkla çalışır. Çok sayıda bölge seçmek yerine, önerdiği bazı kutu şeklindeki görüntü 

parçalarınının herhangi bir nesneye karşılık gelip gelmediğini kontrol eder. R-CNN bunu 

yapmak için seçici arama(selective search) algoritmasını kullanır. 
 

Faster R-CNN modeli önerilen bölgeleri oluştururken “Region Proposal Network” isminde 

bir algoritma kullanır. Bu algoritma bir “sliding window” oluşturur ve konvolüsyon 

katmanında oluşturulan özellik haritası üzerinde gezer. Buna filtre benzetmesi yapılabilir. 

Mantığı ise şudur; her bölgede bir nesnenin olduğunu varsayar ve bölgelere tarafsız puanlar 

atar. Bunun için bitişik piksellere, renk, yoğunluk gibi kriterlere bakar. Daha sonra “ReLU” 

aktivasyon fonksiyonu kullanılarak yeni bir özellik haritası çıkartılır. Faster R-CNN bu 

şekilde tahmin süresini kısaltmış olur. 
 

 

Inception V2, en yaygın kullanılan CNN mimarilerinden biridir. Diğer CNN mimarilerine 

göre yüksek doğruluk sağladığı için tercih edilmektedir. Inception V2'nin mimarisi CNN'nin 

karmaşıklığını azaltmak için tasarlanmıştır. Aşağıda Inception V2 mimarisi verilmektedir.  

İlk modül 5×5 evrişimi 3x3 olarak değiştirir. Daha sonra evrişim çarpanlarına ayırma işlemi 

gerçekleştirilir. Son olarak modüller daha geniş bir şekilde değiştirilerek evrişim ağlarının 

karmaşıklığı azaltılır [3]. 
 

Faster R-CNN Inception V2 modeli bu iki mimarinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuştur. 

Bu şekilde başarı oranı artırılmaktadır. 

 

3.1.3. FASTER R-CNN RESNET 101 

Teorik olarak, modelde katman sayısı arttıkça başarımın artacağı düşünülür. Ancak gerçekte 

böyle olmadığı deneyimlenmiştir. Buradan hareketle ResNet modeli oluşturulmuştur. Klasik 

modellerden farklı bir mantığı barındıran ResNet; artık değerlerin(residual value) sonraki 

katmanlara besleyen blokların(residual block) modele eklenmesiyle oluşmaktadır. ResNet bu 
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özelliği ile klasik bir model olmaktan çıkmaktadır [1]. Faster R-CNN Resnet 101 modeli coco 

verisetinin agırlıklarını kullanarak 20 layerı dondurulmus Resnet modeli üzerinden imgeye 

ait özellikleri çıkartır. Ardından özellik matrisi Faster R-CNN modeline girer ve 

sınıflandırma işlemi gerçekleştirilir. 
 

3.1.4. YOLO V4 

YOLO, tek bir çerçevede birden fazla nesneyi tanıyabilen gerçek zamanlı bir nesne tanıma 

sistemidir. YOLO, nesneleri diğer tanıma sistemlerinden daha keskin ve daha hızlı tanır. 

Default olarak 9000'e kadar sınıfı ve hatta frame’de sınırda olan ya da yarısı çıkmış olan 

sınıfları da tahmin edebilir. YOLO v4 gerçek zamanlı nesne tanıma sistemlerinde oldukça sık 

kullanılır ve bir imgede birden fazla nesneyi tespit edip etrafına bir sınır kutusu(bounding 

box) çizer. YOLO, tek bir Evrişimsel Sinir Ağı'na (CNN) dayanmaktadır. CNN, bir görüntüyü 

bölgelere ayırır ve ardından her bölge için sınır kutularını ve olasılıkları tahmin eder. Bu 

sınıflar için aynı anda birden çok sınırlayıcı kutu ve olasılıkları tahmin eder. YOLO, eğitim ve 

test süresi boyunca görüntünün tamamını görür, böylece sınıflar ve görünümleri hakkında 

bağlamsal bilgileri örtük olarak kodlar. YOLOv4'ün mimarisi, omurga olarak CSPDarknet53, 

uzamsal piramit havuzlama ek modülü, PANet yol toplama boynu ve YOLOv3 kafasından 

oluşur [14]. 

 

                                                          Şekil 3.5. YOLO Boyun Yapısı Mimarileri[6] 
 

 

3.2  Yazılım Mimarisi (15 puan) 

 

Şekil 3.6 Kullanılan Modelin Mimarisinin Ana Hatları 
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Eğitim için kullanılan resimlerde herhangi bir standart boyut yoktur. Eğitimin hızlı olması 

amacıyla nesne veya nesnelerin olduğu kısımlar kırpılarak boyut azaltılmıştır. Ancak test için 

kullanılan resimler yarışmada karşımıza çıkacağı şekilde olacaktır (1920x1080). 

Resimlerdeki nesneleri etiketlemek için LabelImg [10] isimli yazılım kullanılmıştır. Bu 

program her etiketlediğimiz resim için bir Xml dosyası oluşturur. Xml dosyalarının CSV 

dosyalarına çevirilebilmesi için API’nin içinde yer olan “xml_to_csv.py” script dosyası 

kullanılır. CSV dosyaları oluştuktan sonra “generate_tf_record.py” dosyası, bu dosyanın 

içinde gerekli sınıf bilgileri değiştirildikten sonra, TFRecord oluşturmak amacıyla çalıştırılır. 
 

Tensorflow Object Detection API veri serileştirilmesi amacıyla Google tarafından geliştirilen 

Protobuf [12] protokolünü kullanır. Bunun için Protobuf’ın bilgisayara indirilip derlenmesi 

gerekir. Labelmap dosyası Protobuf protokolünü kullanılarak API tarafından okunan modele 

hangi ID’nin hangi sınıfın var olduğunu söyleten bir dosyadır. Uzantısı pbtxt olacak şekilde 

oluşturulur. Eğitim için son ayar olarak API içinde yer olan config klasöründeki 

“faster_rcnn_inception_v2_pets.config” ve  “faster_rcnn_resnet101_coco.config” dosyasında 

gerekli ayarlamalar yapılarak eğitim başlatılır. 

 

YOLOV4 için etiketler YOLO formatına çevrildi. Darknet in paylaşılmış olan ağırlık dosyaları 

indirilerek transfer learning ile eğitim gerçekleştirildi. Model 2000 epoch ile yaklaşık 10 saatte 

eğitilmiştir. Modellerin COCO veriseti üzerindeki mAP değerleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. Modeller mAP değerlerine ve tahmin sürlerine bakılarak seçilmiştir.  

 

4. Özgünlük (20 puan) 

Toplanan veriler kullanılacak modelin daha iyi bir genelleştirme yapabilmesi için data 

augmentasyon yapılarak mümkün olduğunca arttırılmıştır. Veri seti Keras API’nda bulunan 

ImageDataGenerator fonksiyonu kullanılarak x eksenine göre simetri alma, döndürme ve 

renk kanallarını manipüle etme metodlarıyla arttırılmıştır. Bu sayede beş bin imge üç katına 

çıkartılıp base modeller (Faster R-CNN Inception V2, Faster R-CNN ResNet 101, YOLOV4) 

yirmi bin imgeyle eğitilmiştir. 
 

Nesnelerin bir kısmının imge dışına taştığı görüntüler veri setimizde mevcuttu fakat base 

modellerimiz bu durumu yeterince iyi tespit edemediği için bu verilerde arttırılmıştır. Faklı 

hava durumlarını(ışık,sis,vb.) temsil edecek görüntüler aramaktayız yeterince doğal imge 

bulunamadığı için elimizde olan imgeleri Albumentations kütüphanesinden gürültü ekleme 

fonksiyonları ile augmente edip bu şartlar veri setine eklenmiştir. Aşağıda bu augmentasyon 

yöntemlerine örnekler görülmektedir. 

 

Model Hız (ms) COCO (mAP) 

Faster RCNN İnception V2 58 28 

Faster RCNN Resnet 101 106 32 

YOLOV4 20 44 
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Modellerin iyileştirilmesi için One Cycle Policy yöntemi pipeline’a eklenerek learning rate 

parametresinin eğitim esnasında belli bir aralıkta değiştirilip modelin daha dengeli bir şekilde 

global minimum noktalarını bulması amaçlanmaktadır. Bu yöntemin aynı zamanda modeli aşırı 

öğrenmeye karşı daha iyi koruması beklenmektedir. [9] 
 

Drone görüntüleri birçok nesneyi barındırabilmektedir. Bir imge içerisinde etiketlenmesi gereken 

sınıflardan çok fazla nesne olması ve bunların mesafeden dolayı gözle ayırt edilebilmesinin zor 

olmasın etiket yapmayı oldukça zorlaştırmaktadır. Yarı gözetimli öğrenme, eğitim için 

etiketlenmemiş verilerin kullanımını da sağlayan denetlenen öğrenme görevleri ve tekniklerinin bir 

sınıfıdır. Genellikle etiketlenmemiş veri sayısı etiketli verilerden çok miktardadır. Yarı denetimli 

öğrenme, denetimsiz öğrenme (herhangi bir etiketli eğitim verisi olmadan) ve denetimli öğrenme 

(tamamen etiketli eğitim verileriyle) arasındadır. [11] 
 

Araştırmalarımız sonucunda yarı denetimli öğrenme tekniklerinin öğrenme doğruluğunda 

belirgin bir şekilde iyileşme yaptığını öğrendik ve etiketleme yapmak için harcanan eforu 

minimize edebilmek için Semi Supervised Learning (Yarı Denetimli Öğrenme) yöntemleri 

pipeline’a dahil edilecektir. 

5. Sonuçlar ve İnceleme (25 puan) 

Veri setinde insan, araç, uygun iniş alanı ve uygun olmayan iniş alanı olmak üzere dört sınıfı 

içeren görüntüler düzenlenmiştir. Yüksek irtifadan alınan görüntülerde insan tespitindeki 

zorluklar sebebiyle uygun irtifa ve uygun açılardan görüntüler toplanmıştır. Stanford Drone 

Dataset (SSD) [13] görüntüleri bu senaryodaki uygunluğundan ötürü veri setine dahil 

edilmiştir. Bunun yanı sıra YouTube’daki drone şehir görüntülerinden uygun açı ve 

yükseklikteki görüntüler de veri setine dahil edilmiştir. 

Veri setindeki veri yoğunluğu üzerinde düzenlemeler yapıldıktan sonra üç model üzerinde 

eğitim yapılmış ve sonuçlar gözlemlenmiştir. Faster R-CNN Inception V2, Faster R-CNN 

ResNet 101 ve Yolov4 mimarisi ile elde edilen sonuçlar aşağıda anlatılmaktadır. 
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5.1. FASTER RCNN INCEPTION V2  

Model Google Colab’de 7 saat eğitilmiştir. Model yaklaşık 70 bin adım eğitilmiş ve her 20 

adımda ağırlık dosyaları kaydedilmiştir. Batch size 1 seçilmiştir. Aktivasyon fonksiyonu 

softmaxtir. Optimizer SGD seçilmiştir. Learning rate 0.02 seçilmiştir. Loss değerinin 0.05 

olduğu yerde eğitim durdurulmuş ve ağırlık dosyaları inference(tahmin) için kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.1 Toplam Kayıp Grafiği 

 

IoU 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 0.95 
mAp %61,2 %61,2 %61,43 %59,60 %59,67 %48,32 %31,36 

 

 

Şekil 5.2. Faster RCNN Inception ile elde edilen sonuç 

5.2. FASTER RCNN ResNet-101 

Faster RCNN ResNet101 modelinde Faster RCNN sınıflandırıcı ResNet ise özellik çıkarıcı 

olarak kullanılmıştır. Model Google Colab’de yaklaşık 6 saat eğitilmiştir. Model 90 bin 

adım eğitilmiş ve her 20 adımda en iyi ağırlıklar kaydedilmiştir. Batch size disk dolmasından 

dolayı 1 seçilmiştir. Adam optimizer kullanılmıştır. Learning rate 0.03 olarak seçilmiştir. 

Model loss değerinin 0.08 olduğu noktada durdurulmuştur. 
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Şekil 5.3. Toplam Kayıp Grafiği 

 

 

IoU 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 0.95 
mAp %62,49 %62,47 %62,41 %62,10 %61,53 %54,72 %38,62 

 

 

 

Şekil 5.4 Faster RCNN ResNet-101 ile elde edilen sonuç 

 

5.3. YoloV4 

YOLO v4 YOLO v3‘ün önemli ölçüde iyileştirilmiş versiyonudur. mAP değeri %10 ve FPS 

ise %12 oranında iyileştirilmiştir. Proje kapsamında görüntüler YOLO v4 modeline 416x416 

boyutlu olarak verilmiştir. Aktivasyon fonksiyonu mishtir.  Batch size 64’tür. Learning rate 

0.0013 olarak belirlenmiştir. Momentum optimizer kullanılmış ve değeri 0.1 verilmiştir. 

Model 2000 adım eğitilmiştir ve kayıp grafiği aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 5.5. Toplam Kayıp Grafiği 

 

Model eğitilip test sonuçları gözlenmektedir. Yanda sınıflara göre başarının gösterildiği 

karışıklık matrisi (confusion matrix) ve metrik değerleri verilmektedir. 

 

 

Avg. Preccision Avg. Recall Avg. F1-Skoru 

0.85 0.72 0.78 

 

Model mAP Değeri 

Faster RCNN ResNet101 %62,49 

Faster RCNN Inception v2 %61,52 

Yolov4 %59,70 
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