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1. TAKIM ŞEMASI

DÜ-TECTION takımı bir akademik danışman, bir takım kaptanı ve bir üye olmak
üzere toplam 3 üyeden oluşmaktadır.
⧫Takım danışmanı Ezgi KARA; Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Takımdaki görevi; algoritma geliştirilmesine katkı
sağlamak, verinin eğitilmesi ve takım koordinatörlüğüdür.

⧫Takım kaptanı Oğuzhan YANIK; Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
bölümü lisans mezunu olup, aynı zamanda Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve
Bilgisayar Mühendisliği A.B.D’ nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Takımdaki
görevi; algoritmanın geliştirilmesi katkı sağlamak, veri ön-işlemes ve yarışma süreç takibidir.

⧫Takım üyesi Semih ̇ETİNKAYA; Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
bölümü 3.sınıf öğrencisidir. Takımdaki görevi; insansız hava aracı ile veri toplamak, veri
işlemesi ve etiketlemesidir.

Şema-1 ( DÜ-TECTION Takım şeması )
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2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

Şuan ki aşamada, ÖTR’ye ek olarak, kendi dronumuz olan Mavic Pro 2 ile bazı
bölgelerde uçuşları gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Elde edilen videolar ile saniyede 10 frame
olacak şekilde resimler elde edilmiştir. Resimlerin sayısını arttırmak için frame sayısını
azaltıp, etiketlenecek veriler artacaktır. Son videolarımız deniz kenarı ve iş makinelerinin
çalıştığı alanda çekilmiş olup, henüz etiketleme işlemine başlanmamıştır. İnsan ve taşıt
nesnelerinde veriseti zenginleştirilmesi yapılmış olup başarı değerinde artış da gözlenmiştir.

 Kesişim değerimiz %25’ten, %55’lere çıkmıştır, iterasyon sayısı arttırılmıştır.
 Veri setindeki eksik yer alan veriler toplanarak, veri seti üzerinde iyileştirme

yapılmıştır.
 Toplanması gereken verilerde belirlemeler yapılarak veri zenginleştirilmesi yapıldı ve

eklenecek olan nesnelerin belirlenmesi ile veri toplma işlemleri aktir olarak
gerçekleştirilmiştir.

Yapılan düzenlemelerden sonra 18-24 fps arasında, maksimum 45m yüksekliğinde, gerçek
zamanlı görüntü üzerinde nesne tespiti başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.
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3. ALGORİTMALAR VE YAZILIMMİMARİSİ

3.1. ALGORİTMALAR
3.1.1. YOLOV4

Küçük nesne algılamanın doğruluk optimizasyonuna dayanan YOLOv4, alçak irtifa
dronları ile birlikte küçük nesnelerin tespiti için daha uygun olması nedeniyle şu anda
kullanılacak en uygun algılama algoritmalarından biri haline gelmektedir. Bunun sebebi ise
hem eğitimde hemde gerçek zamanlı tahmindeki hızının diğer algoritmalara göre daha yüksek
olmasıdır. YOLOv4 algoritmasıyla 22 FPS (frame per second) alırken, Faster-RCNN’ de 7
FPS alınmaktadır. [1] Aktivasyon fonksiyonu olarak LeakyRelu kullanılırken, omurgada ise
Mish fonksiyonu kullanılmıştır.

Şekil 1.1 (MS COCO veri setinde algoritma performans karşılaştırmaları [2])

Şekil 1.2 Yolov4 hedef tespit işlemi [7]
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Komite tarafından gönderilen video framelere ayrılarak, LabelImg ile birlikte YOLO
formatında txt. olarak etiketlenmiş ve classları oluşturulmuştur. Ardından %20 test ve %80
train işlemleri olacak şekilde eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerin sonucunda Darknet
Framework’ü ile YOLOv4 algoritması kullanarak tamamlamış olduğumuz eğitimin test
sonuçlarının çıktıları aşağıda gösterilmektedir.

Resim 2.1 (VisDrone veri setinden görüntü) Resim 2.2 (Otoyol taşıt tespit görüntüsü)

Resim 2.3 (Otoyol taşıt tespit görüntüsü-2) Resim 2.4 (Park alanı taşıt tespit görüntüsü)
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Resim 2.5 (UAP -Yaya tespit görüntüsü) Resim 2.6 (UAP - UAI -Yaya tespit görüntüsü)

Etiketlemiş olduğumuz fotoğraf sayısı 400’e yakındır. Bunların %20’si test için
kullanılmıştır. Resimdeki sonuçlarda yayaların mAp değerlerinin az olmasının sebeplerinden
biri etiket azlığından kaynaklanmaktadır. YOLO, konvolüsyonel sinir ağları ve türevlerine
göre performans olarak daha hızlı cevap verebilen bir algoritmadır. Çalışma kapsamında
gerçek zamanlı tespite en yakın performans sergilenmek istendiğinden, YOLO algoritması
seçilmiştir.

YOLO algoritmasının küçük obje tespitleri konusunda çok başarılı olmadığı
bilinmektedir. Bu anlamda algoritmanın küçük obje tespitlerini yapabilmesi adına öğrenme
aşamasında CNN algoritmasının özellik çıkarımı kısmı kullanılarak YOLO ’ya referans
olarak gösterilmiştir. Bu anlamda özellikle 100 m ve üzeri fotoğraflarda başarılı tespit oranı
arttırılmaya çalışılmıştır. Fakat özellikle gölgenin düştüğü alanlarda, arazi rengiyle araç
renginin yakın olduğu anlarda, algoritmanın başarılı tespit oranının düştüğü gözlenmiştir.

Şekil 2.1 YoloV4 katman yapısı [3]
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3.2 YAZILIMMİMARİSİ

Literatür taramasında elde edilen sonuçlar doğrultusunda,
yayaların doğruluk tespitini arttırmak için, Q. Shi ve J. Li’nin
makalesinde geliştirilmiş YOLOv4 modelinin ağ yapısı aşağıda
gösterilmektedir. Makale içeriğinde ağ genel olarak üç bölümden
oluşur: omurga olarak Darknet-53, boyun olarak SPP ile
birleştirilmiş PANet ve baş olarak YOLOv3 kafa ağı.
CSPDarkNet-53, yok olan gradyan sorununu çözerek özellik
yayılımı ve yeniden kullanılabilirlik yoluyla model öğrenmesini
güçlendirir. CSPDarkNet-53 ayrıca daha düşük eğitim gecikmesi
sağlayan ve daha güçlü karar sınırları oluşturan ağın hiper
parametresini azaltır.[1]

Şekil 2.2.1 Oluşum süreci

Şekil 2.2.2 Matematiksel olarak iki giriş alan evrişim katmanı
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4. ÖZGÜNLÜK

Verilen veri setindeki görüntülere ek olarak, kendi dronumuz ile teknik şartnamede
belirlenen ortamlara uygun olarak tarafımızca belirlediğimiz alanlarda uçuş
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen video saniyede on frame olacak şekilde resimlere ayrılmıştır.
Böylelikle gerek yaya, gerekse taşıt tespitlerinde elimizdeki veri setinin büyüklüğünü
arttırarak yapılan eğitimde doğruluk oranını şuan için iki katına çıkarılmıştır.

Dört adet sınıf mevcuttur ancak sınıflar içerisindeki çeşitlilik az olduğu için,
önceliğimiz bu sınıflardaki çeşitliliği arttırmaktır. Örnek verilecek olursa; “taşıt” sınıfında
şuan için sadece minibüs, otomobil ve kamyon mevcuttur. Bunların dışında kalan araçları
“taşıt” sınıfında eğitip hepsi json formatında “taşıt” olarak gösterilecektir.

İnsan nesnesini içeren görüntüler içinse gerek yerde oturan insan tipi, gerek banklarda
oturan insan tipi gibi bunları ayırt etmek için filtreleme işlemlerinden geçirilecektir. Aksi
takdirde sistemin insanları başka nesnelerle karıştırma olasılığı oldukça yüksektir.

Aracın iniş işlemlerini gerçekleştirmek için ona uygun kodun yazılımı işlemine
başlanılıp, tespit edilen görüntülerde iniş alanının üzerinde veya iniş alanı konumunun belirli
bir metre yakınlığına kadar inişini engelleyecek bir nesne tespit edildiğinde o alana inişini
engelleyecek şekilde bir kod parçacığı oluşturulacaktır. Bu sayede hem veri seti hemde
mimari olarak oluşturmakta olduğumuz sistemin özgünlüğü arttırılacaktır.

5.SONU̇LAR VE İNCELEME

Şekil 5.1 Sol tarafta gerçek resim, sağ taraf tespit edilmiş görüntü_1
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Şekil 5.2 Sol tarafta gerçek resim, sağ taraf tespit edilmiş görüntü_2

Çapraz parklarda ve yaya tespitlerinde, çekilen görüntülerinin metrelerinin eşit olmaması
sebebiyle tam anlamıyla tespiti gerçekleştirilmemiştir. Bundan dolayı, çekilen videoların
10’ar metre farkla, taşıtları sadece düz değil, çapraz olacak şekilde, otoparklardan alınacak
veriler ile, yayaları ise sadece ayakta değil, oturularak veya bir yerlerde bisiklet sürerekte
alarak çeşitliği arttıracağız.
Bazı resimleri xml formatında etiketlendiği için, yolo ile kullanacağımızda txt olduğu için,
xml_to_txt için kod bloğu oluşturduk. Tekrar etiketleme işlemi yapmamak için böyle bir
kolaylık sağladık.
Etiketlediğimiz resimleri, direk klasörden okuyup txt uzantılı dosyaya kaydettik, oradan test
ve train için resimleri ayırdık. Sonuçları aldığımız resimler ise ne test verisinde kullanıldı, ne
de train verisinde. Yani resimleri ezberleme işlemi yapmamaktadır.
Etiketlemiş olduğumuz veri setinin bir resminde yayaların hepsini taşıt olarak etiketlemişiz,
bu fotoğrafın doğruluğunda %10 kadar düşüklüğe sebep olmaktadır. Sadece yayalar için değil,
taşıt nesnesinide kapsadığı için büyük bir sorun olmuştu. Etiketlemiş olduğumuz resimlerin
olduğu klasörü gösteren kod ile, resimleri açıyoruz, sonrasında resimleri geçerken
etiketlemenin yanlış olduğunu görüyoruz.
Çözünürlüğün artması ile birlikte, tespitlerimizin doğruluğununda arttığını görmekteyiz.
Karşımıza gelen videoda da görüntü kalitesi ne kadar iyi olursa algılamakta o kadar iyi olduğu
görünmektedir.
Şuan için güneşte insanların gölgesinin etiketlenmesi konusunda bir sıkıntı yaşamadık,
karşımıza böyle bir problem çıkmamıştır.
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