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Tanımlar

DSA Derin Sinir Ağları

YOLO You Ony Look Once

İHA İnsansız Hava Aracı

UAP Uçan Araba Park

UAİ Uçan Araba İniş
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1. Takım Şeması
Doğukan Altay (kaptan): Yazılım ve ar-ge sorumlusu

Şeref Burak Selvi: Bilgisayarlı görü ve yapay zeka geliştirici

Erkal Melih Temizer: Algoritma tasarımı ve geliştirmesi

Halil İbrahim Şirin: Yapay zeka eğitim veri seti sorumlusu

Mert Bacak: Yazılım ve ar-ge sorumlusu

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirilmesi
Ön tasarım raporunda belirtildiği üzere nesne tespitinde, alternatiflerine göre hızlı çalışması
ve  yeterli  doğruluk  oranlarına  ulaşabilmesi  sebebiyle  YOLO  v4  [1]  ve  Tiny  Yolo  v4
kullanılacaktır. Faster-RCNN yeteri kadar hızlı çalışmadığı için elenmiştir. YOLO modelleri
Darknet Framework’ü [2] ile kullanılacaktır.

Ön tasarıma ek olarak tüm nesneler için tek bir YOLO v4 ağı eğitmek yerine birden çok ağ
eğitilecektir. Bunu yapmamızın sebepleri ve detayları algoritmalar kısmında açıklanacaktır.

Modeller eğitilirken;

 UAVDT [3] (taşıt),

 Stanford Drone Dataset [4] (taşıt ve insan),

 VisDrone [5] (taşıt ve insan),

 Okutama Action [6] (insan)

 highD Dataset [7] (taşıt)

 AU-AIR Dataset [8] (taşıt)

 Cars Overhead With Context [9] (taşıt)

 KIT-AIS [10] (taşıt)

 VEDAI [11] (taşıt)

veri setlerinden kuş bakışı bakış açısına yakın açılardaki kayıtlar  filtrelenip kullanılacaktır.
İniş alanları için ise sentetik bir veri seti sıfırdan oluşturulacaktır. İnsan veri setlerinin yetersiz
kalması durumunda ek veri setleri araştırma yoluna gidilecektir.

Ön tasarım raporunda UAP ve UAİ alanlarının iniş durumu değerlerinin tespitinde anlatılan
yöntemlerin yerine bu çıktıların  da iniş  alanı tespiti  yapan YOLO’ya ürettirilmesine karar
verilmiştir. Anlatılan yöntemler ise yedek plan olarak tutulacaktır.
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3. Kullanılması Planlanan Algoritmalar ve Yazılım 
Mimarisi

    3.1    Algoritmalar

        3.1.1        İnsan ve Taşıt Tespiti

Yapılan deneylere ve edinilen tecrübelere dayanarak her nesne sınıfını tespit edebilen tek bir
DSA eğitmek yerine; insanları tespit edebilen bir DSA, taşıtları tespit edebilen ikinci bir DSA
ve iniş durum değerleri ile birlikte iniş alanlarını tespit edebilen üçüncü bir DSA eğitilmesine
karar verilmiştir. Bu yöntem ile YOLO nispeten hızlı çalışan bir DSA olduğu için istenilen
performans sağlanırken üretilen sonuçların doğruluk oranları arttırılmış olunacaktır.

İnsan  tespiti  için  Stanford  Drone  Dataset,  VisDrone  ve  Okutama  Action  veri  setlerinden
sadece  insan  etiketleri  filtrelenip  YOLO v4  ağı  eğitilecektir.  Eğitilen  DSA tek  bir  nesne
sınıfından (insan) çıktılar verecektir.

Taşıt tespiti için ise belirtilen diğer veri setlerinden taşıt etiketleri filtrelenip ikinci bir YOLO
v4 ağı eğitilecektir. Eğitilen DSA her taşıt sınıfı için farklı nesne sınıfında çıktılar verecektir.
Daha sonra gönderilecek json dosyasına yazılırken hepsi istenildiği gibi aynı nesne sınıfına
(taşıt) dönüştürülecektir.

        3.1.2        UAP ve UAİ Alanlarının Tespiti ve İniş Durumu Değerleri

UAP ve UAİ alanlarının tespiti için; verilen yüksek çözünürlüklü alan imajları, kullanılan veri
setlerinden seçilen imajlara eklenip yeni veri seti oluştururken;

 Renk Alanı Dönüşümleri (ing. Color Space Transformations)

 Çevirme (ing. Flipping)

 Kırpma (ing. Cropping)

 Döndürme (ing. Rotation)

 Kaydırma (ing. Translation)

 Gürültü Enjeksiyonu (ing. Noise Injection)

gibi  veri  arttırma  (ing.  data  augmentation)  teknikleri  kullanılarak  veri  çeşitliliği  ve sayısı
artırılacaktır.

Eğitilen  modelin  iniş  durum  değerlerini  de  çıktı  olarak  vermesi  amaçlandığı  için;  veri
setlerinden farklı insan ve taşıt imajları da kesilip eklenen iniş alanlarının üzerlerine eklenerek
veri seti geliştirilecektir.

Sentetik veri setini oluştururken eklenen iniş alanları, insan ve taşıt imajlarının boyutları ve
eklendiği yerler bilindiği için bu veri seti tekrar etiketlemeye ihtiyaç duyulmayacak ve veri
seti oluşturulurken aynı anda etiket dosyaları da oluşturulacaktır. Eğitilecek Tiny YOLO v4
ağı dört farklı sınıfta nesne çıktısı verecektir (iniş durumu uygun UAP, iniş durumu uygun
olmayan UAP, iniş durumu uygun UAİ, iniş durumu uygun olmayan UAİ).
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        3.1.3        Takip Algoritmaları (ing. Tracker)

Tespit  edilen bazı  nesnelerin daha sonra tespit  edilememe ihtimaline karşı  iki  farklı  takip
algoritması eklenecektir.

 Norfair Tracker [12]

Norfair  tracker’ı  kullanarak  art  arda  gelen  imajlarda  tespit  edilen  nesnelerin  birbirleri  ile
eşlenmesi  yapılır.  Norfair  tracker  kendisine  girdi  olarak  verilen  her  bir  çerçeveye  (ing.
bounding box) bir kimlik (ing. id) numarası atar. Örnek olarak; 4. imajda tespit edilen bir
nesne 5. imajda tespit edilemezse bu kimlik numaraları ile hangi nesnenin tespit edilemediği
anlaşılabilmektedir.

 OpenCV Tracker [13]

Opencv tracker  ile  imajda  tespit  edilemeyen  ama olduğu bilinen  bir  nesnenin,  bir  önceki
imajdaki çerçevesi kullanılarak, yeni çerçevesi bulunabilir. Eğer nesne bir önceki imajda var
ama güncel imajda görüntünün dışına çıkmış ise Opencv tracker ‘ret=False’ çıktısını verir.
Yapılan deneylerde Opencv tracker’ının bazı durumlarda yüksek doğruluk oranları ile çıktılar
vermediği  gözlenmiştir.  İhtiyaç  olması  durumunda  aynı  görevi  yapan  başka  takip
algoritmaları bulunma veya bizim tarafımızdan geliştirilme yoluna gidilecektir.

Norfair  tracker  ve  Opencv  tracker  art  arda  çalıştırılarak  YOLO’nun  bazı  imajlarda  tespit
edebildiği ama bazı imajlarda tespit edemediği nesnelerin, var oldukları tüm imajlarda tespit
edilmesi sağlanır.

    3.2    Yazılım Mimarisi

Figür 1 – Sistem Blok  Diyagramı
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Her bir imaj için algoritma adımları:

 YOLO ağları ile nesne tespiti yapılır.

 Tespit edilen nesne çerçeveleri Norfair tracker’a gönderilerek nesne kimlik numaraları
alınır.

 Her bir kimlik numarası için o nesnenin objesi oluşturulur.

 Daha önceden oluşturulmuş ama o imajda tespit edilememiş nesneye rastlanırsa, tespit
edilememiş  nesnenin  bir  önceki  imajdaki  çerçevesi  Opencv  tracker’a  gönderilerek
güncellenmiş çerçevesi veya nesne artık imajda değil bilgisi alınır.

Figür 2 – Genel Akış Diyagramı

4. Özgünlük
Model  eğitiminde  kullanılacak  veri  setlerinin  tamamında  hem  taşıtlar,  hem  de  insanlar
etiketlenmediği  için eğitim sırasında yalancı pozitifler  (ing. false positive)  sebebiyle kayıp
(ing. loss) değerleri yüksek çıkıyordu. Taşıt ve insan tespit etme görevleri farklı iki DSA’ya
dağıtılıp, sadece taşıt veya sadece insan verileri  ile eğitildiğinde ise daha yüksek doğruluk
oranlarına erişildiği gözlendi.

YOLO ile nesne tespiti yapılırken tespit edilen bazı nesneler, o anki ışık şartlarına, nesnelerin
pozisyonuna vb sebeplere bağlı  olarak sonraki imajlarda  tespit  edilemiyor.  Bir  kere tespit
edilen nesnelerin, içinde oldukları tüm imajlarda tespit edilebilmeleri için sisteme iki farklı
tracker algoritması eklendi. Norfair tracker ile art arda gelen imajlarda tespit edilen nesnelere
çerçevelere kimlik numarası ataması yapılırken; Opencv tracker ile de bu kimlik numaraları
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sayesinde imajda olduğu bilinen ama YOLO tarafından tespit edilemeyen nesnelerin çerçeve
bilgileri elde edilir.

Bazı  durumlarda  ise  bir  nesne  kadraja  girdiği  ilk  imajda  YOLO  tarafından  tespit
edilemeyebiliyor. Norfair tracker ve Opencv tracker ile oluşturulan algoritma, imaj dizisinde
ileriye doğru değil de geriye doğru uygulandığında ise nesnelerin imajda çok küçük kısımları
bile olsa onların tespit edilmesini sağlayabilir.

İniş  alanlarının  tespiti  ve  iniş  durum değerlerinin  tespiti  için  geleneksel  bilgisayarlı  görü
yöntemleri  kullanmak düşünülüyordu. Ancak çıktıların doğruluk değerlerinin düşük olması
ihtimaline karşı bu problemlerin de DSA’lar ile çözülmesine karar verildi. Bu iki nesne, proje
ile ortaya çıkmış özel nesneler oldukları için ve bu nesnelerin bulunduğu açık kaynaklı veri
setleri olmadığı için sıfırdan sentetik veri seti oluşturulmasına karar verildi. Sentetik veri seti
oluşturulurken algoritmalar bölümünde anlatılan yöntemler ile iha görüntülerine, paylaşılan
iniş  alan  imajları  eklenecektir.  Ve iniş  durum değerlerinin  hem olumlu  hem de  olumsuz
verileri sağlanması için eklenen iniş alanlarının çevresine veya üstlerine insan ve taşıt imajları
eklenecektir.  Görüntülere  tüm  eklemeler  bir  algoritma  tarafından  yapılacağı  için  de  aynı
algoritma etiket dosyalarını da oluşturabilecektir.

5. Sonuçlar ve İncelemeler
Çok az miktarda veri ile eğitilen YOLO ile yapılan insan tanıma ve taşıt tanıma deneylerimiz,
veri sayısı ve eğitim miktarına oranla, başarı ile gerçekleştiği için başka bir DSA araştırması
veya geliştirmesi düşünülmemektedir. Ancak aynı anda çalıştırılan 2 adet YOLOv4 modeli +
1 adet Tiny YOLOv4 modeli + Norfair tracker + Opencv tracker ile istenilen performansta
çıktılar  alınamama  durumunda  YOLOv4’lerden  bir  tanesinin  ya  da  ikisinin  birden  Tiny
YOLOv4 ile değiştirilmesi planlanmıştır.
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Figür 3.a – Örnek Nesne Tespiti Çıktıları

Figür 3.b – Örnek Nesne Tespiti Çıktıları
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Figür 3.c – Örnek Nesne Tespiti Çıktıları

    5.1    Proje Uygulama Takvimi
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