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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi

3.1.Algoritmalar 

Ön tasarım raporunda belirtilen YOLO[1] algoritmasının sinir 

ağlarında değişiklikler yapılabileceğine karar verilmiştir. Buna ek olarak 

Faster R-CNN[2], SSD[3], FPN) [7], ResNet [8], RetinaNet [9] yapıları 

da incelenip mevcut modele katkı sağlanacaktır. 

COCO[4] veriseti tespit yarışmasında 2016 birincisi olan G-RMI[5] 

mimarisi üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır. 

• YOLO Algoritması: YOLO (You Only Look Once) derin öğrenme destekli bir

nesne tespit algoritmasıdır. Bu algoritma, görüntünün tamamını tek seferde nöral

bir ağdan geçirir. Bu esnada tespit ettiği nesneleri çerçeveler (bounding box),

ardından görüntüyü NxN‘lik ızgaralara böler. Non-Max suppression denilen bir

teknik ile ızgaraların içerisinde güven skoru düşük olanları ayrıştırarak nesne

tespitini gerçekleştirir. Ek olarak YOLO, evrişimli sinir ağlarından (CNN)

yararlanır.2 bağlı katman, 24 kıvrımlı tabaka ile 2016 senesinde geliştirilmiştir.

Şekil 1: YOLOv5'in ağ yapısı diyagramı 
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• G-RMI: Faster R-CNN, R-FCN ve SSD olmak üzere üç nesne tespit 

dedektörüne (meta-architecture) ek olarak VGG-16, ResNet-101, 

Inception-v2, Inception-v3, Inception-ResNet-v2, MobileNet gibi altı 

adet özellik belirleyici içeren bir  mimaridir.[6] 

 

• Faster R-CNN: Faster R-CNN iki aşamada incelenebilir: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. 

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. 

 

• Feature Pyramids Networks(FPN) [7]: Farklı ölçeklerdeki nesneleri 

algılamaya yarayan mimari, çeşitli uygulamalarda genel bir özellik 

çıkarıcı olarak önemli bir gelişme gösterir. FPN'yi temel bir Faster R-

CNN sisteminde kullanan bu yöntem, COCO veriseti için fayda 

sağlıyor. Ek olarak, çok ölçekli nesne algılama için pratik ve doğru bir 

çözüm olabilir. 

 

• ResNet [8]: Aktivasyon sonucu diğer katmana aktarır ve ekler. 

 

Bu yapı sayesinde çok katmanlı veriler oluşturulabiliyor. 

ResNet'in atlama bağlantıları veya artık blokları kullanarak belirli 

katmanları atlayarak daha derin bir ağdaki optimizasyon / bozulma 

sorununu çözer. ResNet, derinliği artırmada başarılı sonuçlar vererek 

ve modelin performansına zarar vermeden, performans daha iyi hale 

getirir. 
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• RetinaNet [9]: RetinaNet, yoğun ve küçük ölçekli nesnelerle iyi çalıştığı 

kanıtlanmış en iyi tek aşamalı nesne algılama modellerinden biridir. Bu 

nedenle hava ve uydu görüntüleriyle birlikte kullanılmak üzere popüler 

bir nesne algılama modeli haline gelmiştir. Bu sebeple bu projede 

RetinaNet’in kullanılmasının uygun olabileceği düşünülmüştür. 

 

3.2.Yazılım Mimarisi 

● Proje, Windows10 ve Linux Mint işletim sistemlerine sahip 

bilgisayarlarda, Spyder ve Pycharm IDElerinde Python 3.8 ile 

geliştirilmiştir. Eğitim Google Colab üzerinden GPU donanım 

hızlandırıcısı kullanılarak yapılmaktadır. 

 

● Model eğitiminde kullanılacak olan görüntüleri, Teknofest Kurulu 

tarafından verilen eğitim videosundan, Python 3.8 ile geliştirmiş 

olduğumuz Data Bot tarafından sağlanılan verilerden, internetten 

bulunan hazır verisetlerinden ( Aerial Semantic Segmentation Drone 

Dataset [10], VisDrone2021 Dataset [11], PKLot Dataset[12], Vedai 

Dataset[13]) elde edilmiştir.  

● Görselleri etiketlemek için LabelImg[14] isimli yazılım kullanılmıştır.  

● Hazır alınan verisetleri için dataset uyarlayıcı program geliştirilmiş ve 

etiketlenmiş verisetleri bu program ile YOLOv5’e uygun txt formatında 

yarışmada istenilen etiket sistemine dönüştürülmüştür.  

● Elde edilen veri kümesi, YOLOv5s modeli ile Google Colab üzerinden 

eğitilmiştir. 

● Test için ayrılan veri setleri ile performans testleri yapılmıştır. wand.ai 

[15] ile ağırlıkların süreç içindeki durumları takip edilmiştir. 
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4. Özgünlük 

● Veri toplarken kaybedilen zamanı ortadan kaldırmak amacıyla arama 

motorunda etikete uygun görselleri bulacak ve bu görsellerin boyutlarını 

tespit edecek aynı zamanda verilerin mümkün olduğunca fazla olması 

için boyutu küçük görselleri de ideal hale getirip görüntüleri netleştirecek 

bir data botu geliştirilmiştir. 

● Güneş açısından dolayı nesneler ve gölgelerin karışması bir problem 

oluşturmaktadır ve bunun çözümü için görsellerin durumuna uygun 

filtreleme yapılıp gölgelerin nesne tespitine olumsuz etkisi en aza 

indirilmeye çalışılmaktadır. 

● Nesne tespitinin daha tutarlı olması için head ve backbone kısımlarında 

değişiklik yapılmaktadır. G-RMI mimarisinden esinlenilip nesne tespit 

dedektörleri artırılmaktadır. Hız açısından dezavantajlı olsa da doğruluk 

açısından daha iyi sonuçlar alınmaktadır. 

● Nesnelerin tamamının görünmediği (tünele girme ve çıkma, köprü 

altında kalma, başka bir nesne tarafından engelleme) gibi durumlar için 

Deformable Part Models (DPMs)[16] çözümü denenecektir. 

● İnsan, uçan araba park alanı, ambulans iniş alanı sınıflarını içeren 

görüntülerin tespiti için Data Augmentation kullanılarak verisetlerinin 

çoğaltılması sağlanacaktır. 

 

5. Sonuçlar ve İnceleme 

Tabloda belirtilen düzende, verisetleri ile transfer learning kullanılarak model 

eğitimi gerçekleştirildi. 

Veriseti Pretrained Model Eğitim Süresi 

Komite tarafından 

gönderilen 

video sahneler 

YOLO v5 5 saat – Colab ile T80 

GPU 

VisDrone YOLO v5 5 saat – Colab ile T80 

GPU 

PKLot YOLOv5 5 saat – Colab ile T80 

GPU 

Eğitimi gerçekleştirilmiş olan modelde yaşanan sorunlar ve test görüntüleri aşağıda 

verilmiştir. 
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Fotoğraf 1: Eksik insan tespiti yapılmış 

 

Fotoğraf 2: Farklı nesneler insana benzetilmiş 
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Fotoğraf 1 ve Fotoğraf 2’de görüldüğü üzere insan tespitinde sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek için özgün çözümler araştırılmaktadır. 

 

 

Eğitilmiş Modelin Test Görüntüleri

Fotoğraf 3: Doğru nesne tespiti yapılmış görsel 

 

Fotoğraf 4: Doğru nesne tespiti yapılmış görsel 
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