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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendı̇rmesı̇

Ön tasarım raporunda kullanacağımızı söylediğimiz Faster R-CNN ve alternatif olarak 

değerlendireceğimizi söylediğimiz YOLO, RetinaNet gibi algoritmaların detaylı incelemeleri 

yapıldı. Belirli yükseklik ve açılardan çekilmiş görüntülerin bulunduğu veri setleri araştırıldı. 

Stanford Drone[1] ve Visdrone[2] veri setleri incelendi. Bu veri setlerinin içerisinde yarışma 

şartlarına uygun olmayan görüntüler çıkarıldı. Çeşitli kaynaklardan bulunan ve Teknofest 

tarafından paylaşılan görüntüler kullanılarak algoritmaları test etmek amacıyla zengin bir veri 

seti oluşturuldu. Bu veri seti ile bahsedilen algoritmalar kullanılarak modeller eğitildi. Projede 
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asıl önemli nokta doğruluk değeri olduğu için diğerlerine göre daha iyi sonuç çıkaran, önceki 

raporda da bahsedilen  Faster R-CNN algoritması ile devam edilmesine karar verildi. 

Veri setinin yetersiz olması nedeniyle doğruluk değeri yüksek ve istenilen sonuçları veren bir 

model eğitimi gerçekleştirilemediği görüldü. Eğitim aşamasında modelin doğruluk değerlerini 

arttırmak dolayısıyla veri setini zenginleştirmek amacıyla data augmentation (veri 

çoğaltma/büyütme) teknikleri kullanıldı. Data augmentation kullanılarak zenginleştirilen veri 

setinin model doğruluğunu arttırdığı gözlemlendi.  

UAP ve UAI alanlarının tespiti için elimizdeki görüntülerin zenginleştirilmesine karar verildi. 

Alanların tam olarak frame içerisinde bulunmama durumuna karşılık çeşitli şekillerde görüntü 

parçaları oluşturuldu. Ayrıca alanların tam olarak tespiti için renk, çember, şekil ve yazı 

algılayarak daha iyi bir sonuç elde edilebileceği düşünüldü. Bu açıdan Hough Circle metodunun 

algoritmaya dahil edilmesine karar verildi. 

 

3. Algorı̇tmalar Ve Yazilim Mı̇marı̇sı̇ 

3.1.  Algoritmalar 

Nesne tespiti için Google tarafından açık kaynak olarak sunulan Tensorflow Object Detection 

API kullanılacaktır. 

Tensorflow Object Detection API, nesne algılama modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini 

ve dağıtılmasını kolaylaştıran bir nesne tanıma aracıdır. İçerisinde bulunan modeller sayesinde 

veri bilimi alanında birçok çalışma gerçekleştirilerek makine öğrenimi sırasında karşılaşılan 

sorunlar giderilmiş olup kullanıcılar için kolaylık sunar ve zaman tasarrufu sağlar. 

 

Faster R-CNN, R-CNN’de görülen yavaşlık problemini tam olarak çözmektedir. Giriş 

görüntüsü konvansiyonel sinir ağlarından geçirip bir özellik haritası çıkarılmaktadır. Daha 

sonra bölge önerisi ağı oluşturulup ağ bölgeleri belirlendikten sonra Fast R-CNN ile aynı 

işlemler gerçekleştirilmektedir. Belirlenen bölgeler alınıp yeniden şekillendirdikten sonra 

sınıflandırma yapılmaktadır. Eğitilmesi gereken 4 farklı parametre vardır. Hem bölge önerisi 

veren ağ eğitilecek hem de normal konvansiyonel işlemlerin yapıldığı ağ eğitilecektir. [3] 

Faster R-CNN maliyet açısından yük olan selective search yerine daha kullanışlı olan Region 

Proposal Network kullanmaktadır ve R-CNN’de görülen yavaşlık sorununu tam olarak 

çözmektedir.[4] Seçici arama ile bölge önerisi almak yerine bu önerileri ağ içerisinde yaparak 

hız kazanabilmektedir. 

Faster R-CNN iki aşamada incelenebilir: 

1) Region Proposal Network (RPN): İlk aşama olan RPN bölge önermeye yarayan derin, 

evrişimli bir sinir ağıdır. RPN, girdi olarak herhangi bir boyutta girdiyi alır ve obje skoruna 

göre bir dizi nesnelere ait olabilecek dikdörtgen teklifi ortaya çıkarır. Bu öneriyi, evrişimli 

katman tarafından oluşturulan öznitelik haritası üzerinde küçük bir ağı kaydırarak yapar. 

 2) Fast R-CNN: RPN tarafından üretilen bu hesaplamalar Fast R-CNN mimarisine sokulur ve 

bir sınıflandırıcı ile objenin sınıfı, regressor ile de bounding box’u tahmin edilir. 
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Projede dikkat edilmesi gereken asıl noktanın nesne tanıma doğruluğunun olması sebebiyle en 

iyi doğruluğa sahip Faster R-CNN algoritması tercih edilmiştir. 

3.2.   Yazılım Mimarisi 

 

Modelimiz Tensorflow Object Detection Api’da Faster R-CNN algoritması temelinde 

eğitilecektir. Bu eğitim sırasında model mimarisi Şekil 2’de gösterilmektedir. Resim CNN ile 

işlenerek bölge önerisi için gerekli öznitelikler tespit edilir. Bu kısma Region Proposal Network 

Feature Map denir. Bu çıkarılan haritaların boyutlarını azaltmak için ROI Pooling uygulanır ve 

öznitelikler tek boyuta indirgenir ve Faster RCNN mimarisine beslenir. Bir sınıflandırıcı ile 

objenin sınıfı, regressor ile de bounding box’ı tahmin edilir. Bu mimari çerçevesinde 

modelimizi eğitmeyi amaçlıyoruz. 

 

Şekil 2 : Model Mimarisi [5] 

Şekil 3: Tensorflow Object Detection API Çalışma Yapısı 
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Resim toplama ve etiketleme: Belirli nesnelerde eğitebilmek için öncelikle bir dataset 

oluşturulmalıdır. Dataset içerisindeki resimlerin farklı ortamlarda ve farklı açılardan çekilmiş 

olması modelin daha iyi eğitilmesini sağlayabilecektir. Resimler toplandıktan sonra train ve test 

klasörlerine paylaştırılmalıdır. Resimler uygun klasörlere atıldıktan sonra hepsinin 

etiketlenmesi gerekmektedir. Labellmg ile tüm resimlerdeki tanıtılmak istenilen nesneler tek 

tek seçilerek etiketleme işlemi yapılmalıdır. Her etiketlenen resim için .xml dosyası 

oluşturulacaktır. Bu .xml dosyaları TFRecord’a çevirilerek eğitim yapılacaktır. 

Eğitim verisi oluşturma: Her resim etiketlendikten sonra TFRecord oluşturmak 

gerekmektedir. Öncelikle etiket bilgisini barındıran .xml dosya formatı .csv formata 

çevirilmelidir. .csv dosyaları oluşturulduktan sonra generate_tfrecord.py dosyası herhangi bir 

metin editörü ile açılıp sınıf bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Kaç tane sınıf varsa o kadar 

id bilgisi girilmelidir. 

Protobuf Derleme: Tensorflow Object Detection API veri serileştirilmesi amacıyla Google 

tarafından geliştirilen Protobuf [6] protokolünü kullanır. Bunun için Protobuf’ın bilgisayara 

indirilip derlenmesi gerekir. 

Labelmap oluşturma: Labelmap modele hangi id’de hangi sınıf var onu belirtir. Object 

detection training klasörü içerisinde yeni bir dosya oluşturulmalıdır. Oluşturulan dosyaya 

"labelmap.pbtxt" ismi verilmeli ve dosya bir metin editörü açılıp içine gerekli sınıf ve id 

bilgileri girilmelidir . 

Eğitim ayarlarının yapılması: Bu aşamada, programlama platformu üzerinde hangi model ve 

hangi parametrelerin kullanılacağı belirlenmelidir. Önce, çalışmak istenilen modelin yolu 

verilmelidir. Sonra, oluşturulan record ve labelmap dosyasının yolu verilmelidir. Daha sonra, 

kaç tane test için resim varsa sayısının yazılması gerekmektedir. Son aşamada ise oluşturulan 

test record ve labelmap dosya yolları belirtilmelidir. 

Eğitimin gerçekleştirilmesi: Konsoldan TensorFlow aktif edildikten sonra Python path ayarı 

gerekmektedir. İşlem sonrasında her adımda ekrana loss değeri yazdırılacaktır. Loss değeri 

tahmin edilen değerin gerçek değerden ne kadar uzak olduğunu belirtmektedir. Eğitim 

esnasında zamanla sıfıra yaklaşması beklenir. 

Nesne tespiti: Bu adımda yarışma esnasında bize verilen videolar üzerinde nesne tanıma işlemi 

gerçekleştirilmelidir. UAP ve UAİ alanları tespit edildikten sonra bu alanların iniş için uygun 

olup olmadığı belirlenmelidir. Tespit sonrası elde edilen veriler belirtilen şekilde json 

formatında sunucuya gönderilecektir. 

 

4. Özgünlük 

Havadan çekilmiş uydu, drone veya çeşitli araçlarla çekilen görüntü verileri son yıllarda 

artmasına rağmen yine de otonom araçların sağlıklı nesne tespitinde bulunabilmesi için yeterli 

değildir. Bu nedenle veri setinde data augmentation(veri çoğaltma) teknikleri kullanarak veri 

setini zenginleştirmeye ve mevcut veri setiyle derin öğrenme tabanlı nesne tespitini 

iyileştirmeye çalışılmıştır. Bunun sonucunda yapılan model üzerindeki deneyler daha iyi 

performans sonuçları ortaya koymuştur.[7]   
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Veri setinde meydana gelebilecek düşük kaliteli görüntülerde nesne algılanması ve etkili 

özniteliklerin çıkarılması amacıyla Generative Adversarial Network (GAN) tekniği 

kullanılacaktır. GAN tekniği ile herhangi bir hava olaylarına karşı, veri setine gece çekimi, sisli, 

karlı ve yağmurlu hava gibi görüntüler eğitim setine eklenerek doğruluk değerleri arttırılmaya 

çalışılacaktır. GAN tekniği ile birlikle sınıflandırma doğruluğunda iyileştirmeler 

sağlanacaktır.[8] 

 

Algılama sonuçlarını iyileştirmek için Hough uzayında bilgi tabanlı çizgi kümeleme 

gerçekleştirerek geliştirilmiş bir Hough dönüşümü kullanılacak. [9]Alt-görüş kameraların 

şekilleri algılayabilme kabiliyetini arttıran Hough Circle metodu kullanılacaktır. [10] UAP ve 

UAI alanlarının başka dairesel alanlarla karıştırılmaması için Hough Circle metoduna ek olarak 

alanların renk tonları bilindiği için renk eşikleme yöntemi de kullanılarak daha doğru bir tespit 

işlemi yapılması planlanmıştır. 

 

 
Şekil 4 : UAP ve UAI alanlarının Hough Circle metodunun kullanılmasıyla elde edilen görüntüler 

 

 

Yağmurlu-sisli-bulutlu hava ve gece görüntüleri de veri setine eklenmiştir ve bu doğrultuda 

görüntü tespitinde olası hava olaylarına karşı nesne tespitinin doğruluğu arttırılmaya 

çalışılacaktır. 

 

 

Kamera, drone veya uydu görüntülerinde nesnelerin, park ve iniş alanlarının frame içinde yarısı 

görünmesi yani nesnenin tam olarak görünmediği görüntüler de veri setine eklenmiştir ve bu 

sayede bu nesnelerin de tespiti sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

5. Sonuçlar Ve İnceleme 

Ön tasarım raporunda belirtilen algoritmalar üzerinde aynı veri seti ile çalışılarak tespit  

sonuçları incelendi.  

Yapılan incelemelerde YOLOv3 modeli ile elde edilen sonuçlarda büyük objelerde başarım 

oranının yüksek olduğu, objeler küçüldükçe başarım oranının düştüğü görüldü. Özellikle 

gölgenin düştüğü alanlarda, arazi rengiyle araç renginin yakın olduğu anlarda, algoritmanın 

başarılı tespit oranının düştüğü gözlenmiştir. 

 

 

RetinaNet, Feature Pyramid Networks kullanan güçlü bir 

modeldir. Nesne boyutlarının küçük olduğu veri 

setlerinde başarılı bir sonuç elde ettiği bilinen RetinaNet 

algoritması ile model eğitimi yapıldı. Eğitim çıktılarına 

dikkat edildiğinde çok yüksek mesafelerden çekilen 

insan, bisiklet gibi küçük nesneleri birbirine karıştırdığı 

gözlemlendi. Kameraya yansıyan güneş ışınlarının 

yoğunluğu arttıkça algoritmanın başarım oranı oldukça 

düşmektedir. Uzun araba gölgelerini çok az bir oranda 

olsada araba olarak etiketlediği gözlemlenmiştir. 

                                              

   

Şekil 7 : RetinaNet Algoritması Model Çıktısı 

Şekil 5 : YOLO Algoritması Model Çıktısı 

Şekil 6: RetinaNet Algoritmasının MAP değerleri 
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Aynı veri seti ile Faster R-CNN algoritması üzerinden yapmış olduğumuz model eğitiminde  

bazı nesneleri gölgelerden ve çevresel nesnelerden dolayı tespit edememesine rağmen daha 

yüksek bir doğruluk oranı sağladı.Önceliğimiz doğruluk değerleri olduğu için bu algoritma 

bizim için en iyi sonucu vermiş oldu. Klasik yöntemlere göre daha iyi performans gösterdiğini, 

kullanışlı ve verimli kaldığını gözlemlendi. 

 

                               

 

Kamera bakış açısındaki farklılıklar, yayadan uzaklık, aydınlatma, hava koşullarındaki 

değişiklikler, gölgeler, çevredeki nesnelerdeki farklılıklar ve ayrıca insan benzeri nesnelerin 

mevcut olması nedeniyle  başarım oranının düştüğü gözlemlendiğinden dolayı veri setine bu 

görüntülerden eklemeler yapılarak zenginleştirilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8 : Faster R-CNN Algoritması Model Çıktısı 
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