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2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi  

2.1. Algoritma Düzenlemesi 

 Ön tasarım raporunda algoritma olarak YSA (Yapay Sinir Ağları) dışında herhangi bir 

algoritma vermediğimizi fark ettik. Bu yüzden YSA algoritmalarının yanı sıra proje işleyiş 

algoritması, test algoritması, resim çoklayıcı algoritma, Non Maximum Suppression 

algoritmasını da algoritmalar bölümüne ekledik. 

2.2. Perspektif Düzenlemesi 

ÖTR öncesinde kullandığımız veri kümemizde gerçek hayatta oluşabilecek 

perspektifleri göz önünde bulundurmadığımızı tespit ederek bunun için hazır veri kümemizin 

üzerinde düzenlemeye gittik. Ayrıca Gimp 2.0 programından her çeşit açı için yaklaşık 500 tane 

örnek oluşturarak veri kümemize dahil ettik. Bu resimler hakkında detaylı bilgiyi özgünlük 

kısmında belirttik. 
 

     

 

2.3. Veri Kümesi Düzenlemesi 

 Eğitimlerde kullandığımız Veri Kümesi eğitimin başlarında sadece düzenlenmiş 

VisDrone veri kümesini içerirken şimdi ise “Düzenlenmiş Vis Drone, Teknofest Test Videosu, 

Teknofest 2019 Veri Seti, İnternetten bulduğumuz stok drone videolarının etiketlenmiş hali ve 

kendi oluşturduğumuz fotoğraflar bulunmaktadır. 

2.4. Ekstra Düzenlemeler 

 Yarışma için tasarladığımız yapay zekâmız framelerde yarım çıkmış olan nesneleri belli 

bir oranda tespit edebiliyordu. Lakin bunun oranı düşük olduğundan ÖTR’ye koymamıştık. 

Soru cevap toplantısında bunun önemsendiğini gördüğümüz için bu sefer veri kümemizdeki 

bazı frameleri baştan etiketleyerek bulma oranını yükselttik. 
 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi  
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3.1. Algoritmalar  

 ÖTR raporu aşamasında farklı algoritmaların özelliklerinden ve başarılarından 

bahsetmiştik. Yaptığımız testler sonucu en başarılı bulduğumuz algoritmalar YOLO ve Faster-

RCNN oldu. Bu yapay zekâları beraber tercih etmemizin nedeni Yolo’nun hızlı ve başarılı 

sonuçlar vermesi, asıl önemli etkenin nesne tespitindeki başarı olduğundan dolayı da Faster-

RCNN gibi daha gelişmiş ve başarılı bir modelle beraber kullandık. Ayrıca başarıyı daha da 

artırmak için birden çok algoritmayı bir arada kullanmak için kendi geliştirdiğimiz algoritma 

üzerine kodlamalar yapılmıştır. Buradaki temel düşüncemiz resmi sırayla iki veya daha fazla 

algoritmadan geçirerek başarı oranını daha yüksek tutup sonuçların hepsini ortak bir kümeye 

koyduk. Ardından bir nesnenin birden çok yazılmasını engellemek için “Non Maximum 

Suppression” algoritmalarından yararlandık. Bu yöntem ile başarımızı oldukça artırdık.  
Aşağıdaki resimlerden sol taraftaki resim Yolo ve Faster RCNN ile işlendikten sonra 

işaretleme yapılmıştır. Dikkatli bakıldığında iki çerçeveyi fark edebilirsiniz. Non Maximum 

Suppression algoritması kullanılarak sağ taraftaki resimdeki birleşim sonucu elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Yazılım Mimarisi 

 Frame bilgilerinin olduğu JSON dosyası okunarak Server üzerinden 32 veya 64 adet 

frame sisteme çekilerek depolanır. Bu resimler tek tek Yolo ve Faster RCNN geçirilir. Bulunan 

sonuçlar “Non Maximum Suppression” algoritması yardımıyla iki sonucun birleşimi elde edilir. 

Her resim işlendikten sonra nesne bilgileri JSON dosyasına yazılır ve servere yüklenir. Tekrar 

başa dönülerek sıradaki resim grubu aynı işlemlerden geçirilir. Bütün resimler bitene kadar bu 

işlemler tekrar edilir.   
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4. Özgünlük  

Eğitim için kullandığımız nesnelere ait fotoğrafların perspektiflerini doğru ayarlamak 

için oluşturduğumuz fotoğraflarda nesneleri koyduğumuz yerlere göre gölgelendirmesi, 

kontrastı, doygunluğu ile oynanmış ve blur eklenmiştir. Bu sayede gerçekte o bölgede 

olabilecek en doğan haline yakın fotoğraflar elde edilmiştir. 
 

 4.1. Sanal Drone Videoları 
Eğitim için gerekli video ve fotoğrafların çekimi pandemi sürecinden dolayı 

sağlanamadığından dolayı istediğimiz drone videoları çekilememiştir. Bu yüzden Davinci 

Resolve 17 programında sanal drone videoları oluşturulmuştur. Bu videolarda çeşitli bakış 

açılarına yarışmada istenen her türde objeler yerleştirilmiştir. Bu fotoğraflarda veri kümemize 

eklenmiştir.  

 

4.2. Yağmur, Sis vb Efektler 

Kendimiz herhangi bir drone çekimi yapmadığımızdan dolayı sanal videolarımıza 

yağmur ve sis efektleri de eklenerek doğallığı artırılmıştır. 

 

4.3. Model Eğitimleri 

Model olarak yolo v3 modeli ve Faster RCNN’ in inception_v2 modeli geliştirdiğimiz 

algoritma sayesinde birlikte kullanılmıştır. Bunun hakkında algoritmalar bölümünde bilgi 

verilmiştir. 
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4.4. Veri kümesini geliştirme 

Özellikle tren, tramvay vb. zor bulunan taşıtların ve “UAP”, “UAI” resimlerinin 

yetersizliğini azaltmak için oluşturduğumuz kodda resimlerin boyutları, perspektifleri, açıları, 

kontrastları, bulanıklığı vb. ile oynanarak kısıtlı resim sayımız arttırılmıştır. 

 

 

5. Sonuçlar ve İnceleme  

Oluşturduğumuz modelimizin başarı oranını görmek için geliştirdiğimiz test 

algoritmasını kullandık. Bu algoritmada ilk olarak yapay zekanın eğitimde kullanılan resimlerle 

testler yapıldı bu aşamada yeterli başarı sağlanınca eğitimde kullanmadığımız gerçek hayattan 

fotoğraflarla test yaptık. Bu testte de yeterli başarıyı sağlayınca son olarak bilgisayar ortamında 

oluşturduğumuz sahte fotoğraflarda testler yaptık. Her başarısız olduğumuzda datasetimizi 

güncelleyerek testlerimizi tekrarladık. 
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6. Kaynakça  

● https://pjreddie.com/darknet/yolo/ 

● https://pysource.com/2020/04/02/train-yolo-to-detect-a-custom-object-online-with-free-

gpu/ 

● https://arxiv.org/abs/1506.01497 

● https://towardsdatascience.com/training-a-tensorflow-faster-r-cnn-object-detection-

model-on-your-own-dataset-b3b175708d6d 

● https://www.pyimagesearch.com/2015/02/16/faster-non-maximum-suppression-python/ 

● https://www.pyimagesearch.com/2014/11/17/non-maximum-suppression-object-

detection-python/ 

https://pjreddie.com/darknet/yolo/
https://pysource.com/2020/04/02/train-yolo-to-detect-a-custom-object-online-with-free-gpu/
https://pysource.com/2020/04/02/train-yolo-to-detect-a-custom-object-online-with-free-gpu/
https://arxiv.org/abs/1506.01497
https://towardsdatascience.com/training-a-tensorflow-faster-r-cnn-object-detection-model-on-your-own-dataset-b3b175708d6d
https://towardsdatascience.com/training-a-tensorflow-faster-r-cnn-object-detection-model-on-your-own-dataset-b3b175708d6d
https://www.pyimagesearch.com/2015/02/16/faster-non-maximum-suppression-python/
https://www.pyimagesearch.com/2014/11/17/non-maximum-suppression-object-detection-python/
https://www.pyimagesearch.com/2014/11/17/non-maximum-suppression-object-detection-python/
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● https://www.python.org/ 

● https://opencv.org/ 

● https://www.tensorflow.org/ 

● https://www.json.org/json-en.html 

● https://github.com/VisDrone/VisDrone-Dataset 

https://www.python.org/
https://opencv.org/
https://www.tensorflow.org/
https://www.json.org/json-en.html
https://github.com/VisDrone/VisDrone-Dataset
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