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1. TAKIM ŞEMASI

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön tasarım raporu ve geri dönüşler incelendiğinde özgünlük ve yazılım mimarisi kısımlarında 

eksik noktaların olduğu saptanmıştır. Projenin devam ettirilen sürecinde bu nüanslar dikkate 

alarak ilerlendi. Bu bağlamda görüntü işleme teknikleri ve model optimizasyonunda hiper 

parametreler ile kontrollü deneyler yapılarak doğruluk oranının artırılması gibi fikirler 

düşünülmüştür.Farklı epoch değerlerinden alınan ağırlıklar kullanılarak modele daha önceden 

gösterilmeyen test verileri ile yapılan testler sonucunda hangi average, loss ve mAP(mean 

average precision) değerlerinden sonra over-fit durumu oluştuğu gözlemlendi. Elde edilen 

sonuçlar baz alınarak yapılan eğitimlerde bu durumdan kaçınılarak devam edilmiştir. 

3. ALGORİTMALAR ve YAZILIM MİMARİSİ

Proje kapsamında kentsel hava taşımacılığı konsepti altında yer alan uçan arabalar için 

kullanılacak olan yapay zekâ algoritmasında dikkate alınan en önemli husus araçların sürüş 

hızına eş zamanlı olarak çalışabilmesi ve yüksek doğruluk değerleridir. Bu iki parametre göz 

önünde bulundurulduğunda yapılan testler sonucunda en iyi çıktı YOLO (You Only Look 

Once) algoritmasıyla sağlanmaktadır.[3] 
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Nesne tanımlamanın doğruluğu ve hızı YOLO’nun diğer sürümlerinde (v1,v2,v3,v4 …) 

farklılık göstermekle birlikte maximum 244 FPS (Frame Per Second, saniye başına kare)‘e 

çıkabilmekte ve + % 95 doğruluk değerlerine ulaşabilmektedir. Algoritmanın ağ mimarisi 24 

evrişimsel (convolutional layer) katmandan ve 2 tam bağlantılı (fully connected layer) 

katmandan oluşur. Nesne tespiti için üç aşamalı bir pipeline (boru hattı) kullanan Yolo 

algoritması, bölgesel yaklaşım yerine görüntünün tamamını boyutuna bağlı olarak NxN’lik bir 

ızgaraya böler. Sonrasında her ızgara kendi içinde nesne olup olmadığını kontrol eder. Eğer 

nesne belirlenmişse, o nesnelerin doğruluk değeri en yüksek olanları seçip türünü, genişlik ve 

yükseklik değerlerini ele alarak tanımlanan nesne etrafına bounding box çizer. Doğruluk değeri 

en yüksek bounding box’ların seçilmesi güven değerlerine göre ‘Non-max Suppression’ 

algoritması aracılığıyla gerçekleştirilir.  

Tablo 1: Algoritma karşılaştırma tablosu 

ÖZELLİK SPP-NET SSD HOG YOLO RCNN FAST RCNN 
FASTER 

RCNN 
RFCN 

Hız 1 3 1 3 1 0 3 2 

Doğruluk 1 1 2 3 1 2 3 2 

Okunabilirlik 3 2 2 2 3 2 2 2 

FPS 3 2 2 3 2 2 0 1 

Pipeline Hattı 1 2 2 3 1 2 3 2 

Nöral Ağ 2 2 2 3 2 2 2 2 

Toplam 11 12 12 17 10 10 13 11 

3.1. Görüntü İşleme Teknikleri 

Eğitilen modelin UAP (Uçan Araba Park) ve UAİ (Uçan Ambulans İniş) alanlarını kolay bir 

biçimde tespit edip, devamında uygunluk durumunu kontrol etmesi için bir takım görüntü 

işleme tekniklerinden yararlanılır. Öncelikle görüntüler üzerine thresholding işlemi 

uygulanarak makinenin alanları ayırt etmesi kolaylaştırılmıştır. Buna ek olarak erosion ve 

dilation işlemleri eklenip resimdeki gürültülerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. 

Devamında belli bir eşik değerinin (threshold) altında kalan cisimleri tespit edip iniş alanlarının 

uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Son olarak photoshop teknikleri kullanarak bu 

alanların üzerlerine çeşitli cisimler yerleştirilip elde edilen görüntüler veri setine eklenmiştir. 

Bu sayede hem veri seti çeşitliliği sağlanmış olup hem de belirtilen alanların park/iniş 

durumlarını rahatlıkla tespit edilmesi amaçlanmıştır.[1] 
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UAP 

 

Şekil 2: UAP alanına uygulanan Threshold 

UAİ 

 

Şekil 3: UAi alanına uygulanan Threshold 

 

Şekil 4: İniş Durumunun Uygunluğunun Tespiti 
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1.3. Model ve Algoritma 

Başlangıçta veri setinin dosya konumundan alınması ve karıştırılması gerekmektedir. Eğer veri 

seti karıştırılmazsa eğitim işlemi sırasında overfitting gerçekleşebilir veya yanıltıcı sonuçlar 

alınabilir. Hiperparametrelerin ayarlanması sinir ağının doğruluğu için oldukça önemlidir. 

Parametrelerin ortaya çıkaracağı doğruluk oranı modele ve veri setine göre değişiklik 

gösterebileceğinden deneme yanılma yöntemi ile seçilebilir ve model farklı parametrelerle 

tekrardan çalıştırılarak en doğru hiperparametreler bulunabilir. Sinir ağı modelinin 

oluşturulması eğitim için önem arz etmektedir. Convolution katmanında veri setindeki 

nesnelere ait özelliklerin bulunması pooling katmanında ise bu özelliklerin seçilerek derin sinir 

ağına yollanması sağlanır. Modelin katman sayısı ortaya çıkacak doğruluğu etkilediğinden 

önemlidir. Genellikle daha büyük bir model kullanmak doğruluğu arttırmaktadır. Model 

başlangıçta eğitime rastgele değerlere sahip ağırlıklarla başlayacaktır. Bu ağırlıkların sıfır 

olması çıkış değerlerini sıfır yapacağından tavsiye edilmemekte, 0.4 ile 0.9 arası değerler tercih 

edilmektedir. Model çalıştırılarak sonuçlar alınır. İstenen değerler ile alınan değerler arasındaki 

fark cost fonksiyonu ile hesaplanır. Fark fonksiyonunun yardımı ile geri yayılım işlemi işlemi 

yapılır. Bu işlem ile ağırlıkların doğru sonuç verecek şekilde evrilmesi sağlanmaktadır. Bu 

işlem tüm nöronlar için gerçekleştirildikten sonra modelde bulunan ağırlıklar elde edilen 

ağırlıklar kullanılarak güncellenir. Modelin kayıp ve doğruluk değerleri hesaplanır ve çıktı 

olarak gösterilir. Bu işlemle beraber 1 epoch gerçekleştirilmiş olur. Hiperparametre olarak 

seçilen max epoch değerine kadar işlemlerin tekrarlanması sağlanır. Model belli zamanlarda 

kaydedilir. Kaydedilen modellerin doğruluğuna bakarak eğitimin devam edip ettirilmeyeceğine 

karar verilebilir. Hiperparametreler doğruluğu etkilediğinden model isteğe bağlı olarak farklı 

hiperparametreler kullanılarak tekrardan eğitilebilmektedir.  

Kullanılan bazı hiperparametreler şunlardır: 

Seyreltme (Drop-out) Değeri: Tam bağlı katmanlardaki bağların koparılmasıyla node’lar 

birbiri hakkında daha az bilgiye sahip olur. Belirli eşik değerin (treshold) altındaki düğümlerin 

seyreltilmesi başarım ve zaman açısından daha iyi performans gösterecektir.  

Katman ve Nöron Sayısı: Derinlik kavramını temsil eden katman sayısı arttıkça modelin 

öğrenme hızı artacaktır. Nöron sayısının fazla olması ise hafızada tutulan bilgiyi arttırdığından 

bellek ihtiyacı ve hesaplama için gerekli zamanını arttırmaktadır. 

Kernel Boyutu: Ne kadar genişlikte verinin birbirini etkileyeceğine kernel boyutuyla karar 

verilmektedir. 
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İstenilen doğruluk oranına ulaşılamadığı takdirde hiperparametrelere eklemeler 

yapılabilmektedir. [5] 

 

Şekil 5: algoritmanın şematik gösterimi 
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4. Özgünlük  

4.1. Veri Artırılması  

Kentsel hava taşımacılığı konsepti altında yer alan Uçan Araba Park (UAP) ve Uçan Ambulans 

İniş (UAİ) alanlarının uygunluk tespitini iyileştirmek adına, BTU ALFA takımı tarafından 

uygun koşullarda çekilmiş UAP ve UAİ görüntülerinin veri setine eklenmesine karar verildi.  

İnternet üzerinden yeterli veri elde edilememesi durumunda, takım tarafından uygun koşullarda 

ve farklı arazilerde insansız hava aracı ile çekilmiş görüntülerin veri setine eklenerek veri 

setinin zenginleştirilmesi düşünüldü. Ayrıca belirtilen nesnelerin tamamının görünmediği 

durumları (tünele girme/çıkma, köprünün altında kalma, diğer cisimlerin engel olması) içeren 

görseller de veri setine eklenecektir.[2] 

Doğal veri elde etmenin dışında sentetik veri elde etmek için data augmentation (veri    artırma) 

yöntemini kullandık. Bu yöntem oluşturduğumuz veri setindeki framelerin her birini ayrı ayrı 

alıp farklı açılara döndürülmüş hallerini veri setine ekler. Bu sayede sentetik bir biçimde de 2-

3 kat daha fazla veri elde edilmesi gibi farklı çözüm yolları kullanılmaktadır. [3] 

4.2. Veri Çözünürlüğü  

Nesne tanıma modellerinin küçük objeleri tanıyamama durumunun önüne geçilmesi için, image 

tiling (resim döşeme) yapılarak görüntülerin daha küçük parçalara bölünmesi, belirlenmiş olan 

çözünürlükte gelen görüntünün modele verilirken çözünürlüğünün değiştirilmesi de 

eklenecektir. 

4.3 İniş Alanı Tespiti 

Tasarladığımız modelin UAP ve UAİ alanlarını rahat ve hızlı bir biçimde tespit edip özellikle 

iniş uygunluğunu kontrol etmesi için görüntü işleme ve photoshop teknikleri kullanılmıştır. 

Veri seti içerisindeki bu alanların farklı açılardaki görüntüleri alınarak üzerine thresholding 

işlemi uygulanır. Bu sayede hem hızlı işlem yapabilir hem de alan üzerinde inişe uygun 

olmayan bir cisim varsa bunu tespit etmeyi kolay hale getirerek başarımı arttırır. Aynı zamanda 

photoshop teknikleri kullanılarak tasarladığımız park ve iniş alanlarının üzerinde farklı 

cisimlerin olduğu görseller de veri setine eklenerek sistemin tespit etme başarısı üst seviyeye 

getirilmiştir.[7] 
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5. Sonuçlar ve İnceleme 

Nesne tanıma modelimizi en hızlı şekilde eğitebilmek için ön tasarım raporumuzda 

bahsettiğimiz eğitim donanımlarının kullanılması düşünülmüştü fakat okulumuzdaki bilgisayar 

laboratuvarının haziran ayı boyunca bakıma girmesi sebebiyle eğitimlere ara verilmeden 

Google Colab üzerinden devam edildi. Google Colab GPU sınırlamasına sahip olduğu için 

eğitim esnasında bağlantı hatası olması durumunda sorun yaşamamak adına ağırlık dosyaları 

ve daha iyi analiz yapılabilmesine olanak tanıyan chartlar sık aralıklarla kaydedilmiştir.[5] 

Yapılan testler sonucunda elde edilen bazı gözlemler şunlardır: 

• Taşıtlar yüksek doğruluk oranı ile tespit edilirken, insanlar düşük ve orta doğruluk oranı 

ile tespit edilmiştir. Buna durumun, veri setindeki insan sayısının az olması sonucuyla 

taşıt ve insan sayısı arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 

• Belli bir iterasyondan sonra training setimizdeki average loss’un azaldığını fakat 

validation ve test setlerimizdeki average loss’un arttığını, doğruluk oranının ise 

azaldığını gözlemledik. Burada early stopping pointler(erken çıkış noktaları) (Tablo 

5.3.) belirleyerek overfitting’in önüne geçilebileceği anlaşılmıştır.  

• İniş alanlarının üzerinde, tespit edilmesi beklenmeyen (top, ceket, oyuncak vb) nesneler 

bulunduğunda, iniş alanlarının uygun olmadığı saptanamamıştır. Bunun önüne 

geçebilmek adına tespitin doğruluk oranına bakılması ve güvenli iniş alanı konulu 

makaleler incelendikten sonra görüntü işleme yapılmasına karar verilmiştir. 

• Veri boyutu artırılarak kontrollü deney yapıldığında, veri boyutunun büyük olduğu 

modellerin, veri boyutu küçük olan modellere kıyasla daha yüksek doğruluk oranına 

sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Devam eden süreç içerisinde yapılacak olan yeni testler sonucunda oluşan hatalar ve çıkarımlar 

gözlemlenerek uygun değişiklikler yapılması düşünülmüştür. 
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6. Sonuç Verileri ve Grafikleri 

 

Şekil 6: eğitim ve doğrulama veri setleri için modelin doğruluk grafiği ölçütü[11] 

 

Şekil 7: belirlenen araç tiplerinin tespiti doğruluk oranı 

 

Şekil 8: veri setinde siyah araç olmamasına rağmen %73 doğruluk ile tespitin sağlanması 
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Şekil 9: görüntüye%50 giriş yapan aracın tespit edilmiş görseli 

 

Şekil 10: elde edilen DOĞRU sonuç grafiği 
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Şekil 11: araçlara insan, insanlara araç etiketi verilmiş etiket hatalı sonuç grafiği 
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