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1. Takım Şeması (5 puan)

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan)

Ön tasarım raporunda özgünlük kısmında belirtilen konular üzerinde yoğunlaştık. 

Bunların uygulanabilirliği için çeşitli araştırmalar ve denemeler yaptık. Daha önceden 

yaptığımız algoritma seçimi değiştirildi. Başta YOLO algoritmasını seçmemizin nedeni 

onun daha hızlı olmasıydı. Ama yapılan araştırmalar, testler ve incelemeler sonucunda; 

önceden seçtiğimiz YOLO algoritması frame okumakta yeni seçtiğimiz Faster R-

CNN’den biraz daha hızlı olsa da doğruluğu daha azdı.  



 

  Verilerin eğitilmesi konusunda ön tasarım raporunda özgünlük kısmında 

bahsedilen perspektif duyarlılığı, hava koşulları testlerini gerçekleştirdik. Teknik şartname 

ile birlikte gönderilen UAI ve UAP iniş alanlarındaki veri yetersizliği sebebiyle data 

augmentation tekniği ile iniş ve park alanlarının verilerini 60° ve 90° arasındaki 

perspektiflerde elde ettik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kullandığımız yapay sinir ağlarına geldiğimizde ise Faster R-CNN mimarisine 

Res-Net, Inception ve MobileNet ağlarını ekledik. Sonuç olarak Inception&Res-NET V2 

modelini diğerleri ile karşılaştırdığımızda daha yüksek doğruluk oranı aldığımız için bu 

modeli kullanmaya karar verdik. 

   Ardından Faster R-CNN kullanarak geliştirdiğimiz yazılım mimarimizle iniş 

alanların tespiti ve nesnelere göre olan durumu belirlendi. Google Colab ortamının daha 

verimli olabileceği ve bunun yanı sıra kodların ekip üyeleri arasında neredeyse eş zamanlı 

paylaşabileceği avantajları göz önüne alınarak eğitim aşamasında Google Colab 

kullanmaya karar verdik. 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi (30 puan) 

3.1. Algoritmalar (15 puan) 
 

3.1.1. Tensorflow             

  Tensorflow, Google tarafından geliştirilmiş açık 

kaynaklı ve çok sayıda eğitim içeriği ile 

kullanılabilecek en verimli derin öğrenme 

kütüphanelerindendir. Tensorflow'un 3.0 'dan sonraki 

sürümü kullanılacağı için Keras da yazılım    

mimarisinin bir parçası. Kullanım kolaylığı ve yapay 

sinir ağları oluştururken sunduğu geniş katman 

çeşitliliği sayesinde Keras, makine öğrenmesi için 

kullanacağımız algoritmalardan birisidir. 
 



 

3.1.2. Faster R-CNN 

Faster R-CNN [1] 

günümüzde nesne tespiti için 

kullanılan algoritmalardan en 

yaygınlarından birisidir. R-

CNN algoritmasının içeriği 

değiştirilerek hızlandırılmış 

hali olmasına rağmen, Faster 

R-CNN diğer nesne takip 

algoritmalarına (YOLO, SSD, 

vb.) kıyasla yavaş 

kalmaktadır [2]. Bu 

algoritmayı tercih etmemizin 

esas sebebi ise yapılan 

araştırmalara göre diğer 

algoritmalara kıyasla nesne tespitindeki doğruluk oranının yüksek olmasıdır [2]. Sonuç 

olarak yüksek hız gerektirmeyen fakat yüksek verimlilik isteyen nesne tespitlerinde 

(eşzamanlı olmayan nesne tespitlerinde) kullanılabilecek en iyi seçenektir.  

Faster R-CNN’in oluşması Deep Fully Convolutional Network (DFCN), RPN, 

ROI pooling, Fully Connected (FC) ağları, Bounding Box bağlayıcı ve kümeleyici 

algoritmalarına dayanır. 

 

3.1.2.1. Region Proposal Network (RPN) 
Faster R-CNN Fast R-CNN ‘in modifiyeli halidir. İkisi arasındaki ana 

fark ilgili bölgeyi oluştururken Fast R-CNN Selective Search (Seçici inceleme) 

kullanırken Faster R-CNN RPN kullanır. Region Proposal Network yani RPN 

eşzamanlı nesne çerçeveleri tahmin eden ve nesnelik durumunun puanını veren 

evrişimli ağdır. RPN sadece arkaplanı nesneden ayıran, nesnenin sınıfını 

tahmin etmeyen iki sınıflı sınıflandırma sistemi kullanır. RPN görsel özellik 

haritasını girdi olarak aldıktan sonra her birinin kendine ait nesnelik skoru olan 

bir set nesne önermesi oluşturur. 

 

3.1.2.2. ROI Pooling  
ROI olarak da bilinen Region of interest pooling evrişimli sinir ağları 

ile nesne tespitinde sıkça kullanılan operasyondur. Amacı, sabit boyutlu özellik 

haritaları havuzlaması elde etmek için tek tip olmayan boyutlardaki girdilerde 

maksimum havuzlama gerçekleştirmektir. 

 

3.1.2.3. Fully Connected Network (FC) 
Fully Connected network her düğümü başka bir düğüme bağlı olan bir 

kafes ağıdır. 

 



 

3.1.2.4. Bounding Box Regressor 
Bounding Box bağlayıcı yaklaşan nesne tespitinde sınırlayan 

kutucukları tahmin eden veya geliştiren popüler bir tekniktir.  

 

3.1.3. Inception-ResNet-V2 

Inception-ResNet-V2 [3], ImageNet veri tabanından bir milyondan daha 

çok kez eğitilmiş evrişimli sinir ağıdır. Ağ 164 katman derinliğinde olup 1000 

nesneye kadar (klavye, fare, kalem, hayvanlar, vb.) sınıflandırabilir. Sonuç 

olarak ağ geniş bir aralıkta zengin özellik temsillerini öğrenmiştir. Ağın görsel 

girdi boyutları 299-299’dur. Çıktı ise tahmin edilen sınıf olasılıklarıdır. 

  

3.2. Yazılım Mimarisi (15 puan) 
       Algoritmamızın eğitim modeli Numpy, Keras, Tensorflow gibi 

kütüphaneler kullanılmıştır. Eğitimin ilk aşamasında toplanan frameler ve 

datasetleri araba, tren, insan, UAİ, UAP vb. şekilde sınıflandırılır. Ardından 

nesnelere bounding boxlar çizilir. Bounding box koordinatları Faster R-CNN 

kodlarına yazılır. Faster R-CNN algoritması koordinatlarına göre belirttiğimiz 

nesnelerin nesne tahmini bölgelerini oluşturulur.  

 

Request modülüyle aldığımız frameler eğitimden sonra bizim 

tasarladığımız Faster R-CNN’i kullanılarak işlenmeye başlanılır. Alt özelliklere 

göre seçilen bölgelerin bounding box koordinatları ROI katmanına getirilir ve 

burada işlenir. Öneriler incelenir ve kesin olarak bulunanların bounding box 

koordinatları çıktı olarak gönderilir. Nesnelerin koordinatlarının UAİ ve 

UAP’nin koordinatlarına göre durumu incelenir.  Kesişip kesişmediğine göre 

iniş durumu belirlenir. Bu veriler JSON formatına çevrilir ve python request 

modülüyle gönderilir 



 

 

4. Özgünlük (20 puan) 
 

4.1. Veri Toplama 
Kaggle gibi çeşitli internet siteleri, VisDrone Data Seti, Youtube ve 

Dailymotion benzeri içerik izleme siteleri, vb. kaynaklardan çeşitli drone videoları ve 



 

kuş bakışı olarak trafik ışıklarından çekilen frameleri direkt alırken videoları 

framelerine ayırdık. Ayırdığımız frameleri özenle inceleyerek en net olanları ve 

istenen açılar arasında olanları seçtik. 

 

4.2. Veri Üzerinde İşleme (Data Augmentation) 
 

4.2.1. AutoAugment 
Google Brain ekibinin geliştirdiği AutoAugment algoritması ile yapılan 

araştırmada yeni veri işleme teknikleri Resnet-50 temeli ile kurulan RetinaNet 

mimarisinde COCO veri seti üzerinde denenmiş ve doğruluk oranını 2.3 mAP 

arttırmıştır [4]. Biz ise veri işleme aşamasında bize sunulan 4000 görseli 400’e 

düşürüp augmentation metotlarıyla daha verimli veri setleri oluşturmayı 

hedefliyoruz. 

AutoAugment aşağıdaki operasyonlardan oluşuyor: 

 

4.2.1.1. Renk Operasyonları 
Sınırlayıcı kutuların (bounding box)  konumlarını etkilemeden renk 

kanallarını değiştirir (Eşitleme, Kontrast, Parlaklık vb.). 

 

4.2.1.2. Geometrik Operasyonlar 
Algoritma sınırlayıcı kutularının boyut ve lokasyonunu değiştirerek 

görselleri geometrik açıdan değiştirir (Çevirme, Kesme, Hareket 

Ettirme (Translation) vb.). 

 

4.2.1.3. Sınırlayıcı Kutu Operasyonları  
Sadece sınırlayıcı kutuların içinde olan pikselleri değiştirir (Kutu 

Çevirme, Kutu Döndürme, Kutu Eşitleme vb.). 

 

4.2.2. Adversarial Training 
Adversarial Training metodunda “düşman” olarak bilinen görseller diğer 

görsellerin içine sızdırılır. “Düşman” saldırılarından sonra derin öğrenme 

modeli girdileri yanlış ayıklarsa bu görselleri kullanarak yeniden kendini 

eğitir.  

 

4.3. Hava Durumu Etkilerinin Giderilmesi 
Yağmurlu, karlı ve bulutlu havalarda nesne tespitindeki sorunları gidermek için 

aşağıdaki metodları denemeyi düşünüyoruz. 

 

4.3.1. Deep Detail Network 
Deep Detail Network (DDN) [5] açık hava ve yağmurlu hava 

görsellerini karşılaştırarak yağmurlu hava görselindeki yüksek frekanslı 

parçaları seçip girdi olarak Resnete yükler. 

 

 



 

4.3.2. Attentive Generative Adversarial Network   
Attentive Generative Adversarial Network (Attentive GAN) [6]               

2  kısımdan oluşur: üretken ağlar ve ayrımcı ağlar. Üretken ağlar yağmurlu 

görselleri temizlemeye çalışırken, ayrımcı ağlar görsellerin yağmursuz 

versiyonlara benzeyip benzemediğini söyler. Üretken ağlar kendi içinde iki 

esas kısımdan oluşur: attentive recurrent network ve contextual autoencoder. 

Attentive recurrent ağları girdideki görselde yağmur damlaları olan noktaları 

bulur. Contextual autoencoder ise damlaların dışındaki kısımları inceleyerek 

gerçeğe daha çok benzeyen görsel üretmeye çalışır. 

 

4.3.3.  Progressive Image Deraining Network  
Progressive İmage Deraining Network [7] çok derinleşen yapay sinir 

ağlarından kaçınmak için ResNet katmanlarını açarak tek tek değişiklikler yapan 

bir algoritmadır. Bu ağların içinde derin özelliklerin bağımlılıklarından 

yararlanmak için devamlı kendini tekrarlayan katman (PreNet) mevcuttur. Ağın 

girdisi olarak her ResNet yapısında her aşamadan sonraki sonuçlar ve yağmurlu 

fotoğraflar alınır ve çıktı olarak yeni düzenlenmiş görseller çıkar.  

 

4.4. Ağ Geliştirilmesi 
Uçan arabamız çok yüksekte olmasa bile insanların olduğu noktaları belirlemek her 

zaman kolay olmayacaktır. İnsanların boyutlarının küçük olması nedeniyle 

algoritmalarımızı küçük nesne takibi yönünde geliştirmeye çalışacağız. Bu nedenle bir 

sonraki aşamada aşağıdaki yöntemleri denemeyi düşünüyoruz. 

 

4.4.1. Feature Pyramid Network (FPN) 
Feature Pyramid Network (FPN) [8] görselleri farklı boyutlarda piramit 

şeklinde incelemek için kullanılan özellik çıkarıcı yazılım mimarisidir. FPN 

piramitleri aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru 2 versiyonda inceler. 

Piramitlerde yukarı katmanlara çıktıkca çözünürlülük azalır ve daha yüksek  

seviyeli yapılar tespit edildiğinde her katmanın anlamsal değeri artar. 

Araştırmalara göre, FPN mimarisi kullanıldığında Faster RCNN algoritması 

tahminen 5% daha fazla doğruluk oranı sağlayabilir [9]. 

 

4.4.2. Region of Interest (ROI) Align 
ROI Align [10] çift interpolasyon metodunu kullanarak ondalıklı değere 

sahip piksellerin görsel değerlerini alır ve tüm özellik toplama sürecini sürekli 

bir işleme dönüştürür. Öncelikle her öneri alanından geçerek sınırlayıcı 

kutuların koordinat değerlerini alır. Daha sonra her öneri alanını k x k kutucuğa 

böler (her kutucuğun köşeleri değerlendirilmez). Bu aşamada her birimin 

özellik değeri, eşit olarak bölünen 4 örnek noktanın ortalaması alınarak elde 

edilir. Sonra çift interpolasyonla her örnek noktanın özellik değerleri 

hesaplanır. Son olarak ise ilgili alanda maksimum havuzlama (pooling) işlemi 

yapılır. 

5. Sonuçlar ve İnceleme (25 puan) 
Öncelikle Ön Tasarım Raporunda not aldığımız YOLO, SSD ve Faster R-CNN 

algoritmalarını COCO data seti ile denediğimiz karşılaştırmadan sonra Faster R-CNN 

algoritmasının yavaş olmasına rağmen çok daha yüksek bir doğruluk oranı sağladığını 



 

gördük. Bunun dışında yapay sinir ağları ile yaptığımız araştırmada ResNet, Inception ve 

MobileNet mimarilerini denedik ve Inception-ResNet-V2 modelinin küçük nesne tespitinde 

daha iyi sonuçlar verdiğini gördük.  

Fark ettiğimiz problemlerden bir diğeri ise insanların tespitindeki doğruluk oranının 

düşük olmasıydı. Bunun nedeninin insanlarla ilişkisi olmayan nesnelerin de tespit edildiği 

olduğunu fark ettik. Bu problemin çözümü için özgünlük kısmında gösterdiğimiz küçük 

nesnelerin tespiti ile ilgili metotları kullanmayı düşünüyoruz. 
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