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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön tasarım raporunun başarıyla geçilmesi ile birlikte Teknofest tarafından sağlanan geri 

bildirimin üzerinden gidilmiş ve geri bildirime göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik 

yapılan noktalar dışında ön tasarım raporunda sunulan bilgiler ve planlar takım kararıyla 

başarılı görülmüştür. Yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

• Ön tasarım raporunun üzerine yapılan en temel değişikliklerden birisi algoritma

sayısının azaltılmasıdır. Teknofest’in sağladığı geri bildirim üzerine kullanılacak

algoritma sayısı değerlendirilmiş ve algoritma sayısının indirgenmesinin daha yüksek

bir başarı oranı sağlayacağına karar verilmiştir. Bu bağlamda ön tasarım raporunda

belirtilen 5 model yerine 2 model kullanılması kararlaştırılmıştır. Bütün obje türlerinin

tanınması için Faster R-CNN ile eğitilen ortak bir model kullanılacaktır. İkinci bir
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model ise CNN ile eğitilip iniş alanlarının dolu olup olmama durumunu 

değerlendirmek için kullanılacaktır. 

• Ön tasarım raporunda belirtilmeyen bir plan olarak modellerin eğitiminde önceden 

eğitilmiş modellerin baz alınması ve algoritmalar ile eğitilmesi planlanmıştır (transfer 

öğrenme). Baz alınan modeller ve modellerin eğitimi için kullanılan algoritmalar 

“Yazılım Mimarisi” alt başlığında belirtilmiştir. 

• Ön tasarım raporunda belirtilen görsellerin kullanılmadan önce çözünürlüğünü 

düşürme (downscale) planı iptal edilmiştir. Görsellerin kuş bakışı olması ve objelerin 

tanımlanmasını zorlaştıracak yükseklikte olması nedeniyle çözünürlük düşürmenin 

algoritmaların başarı oranını önemli miktarda düşüreceği öngörülmüştür. Bununla 

birlikte fazla model sayısının düşürülmesi ile tam çözünürlüklü görsellerin 

kullanılmasının hız konusunda sorun oluşturmayacağı kanısına varılmıştır. 

• Ön tasarım raporuna ek olarak görsellerin algoritma tahminlerinden önce geliştirilmesi 

planı eklenmiştir. Algoritmaların başarı oranını düşürebilecek yüksek aydınlık, fazla 

gölge, sisli hava gibi etkenlerin düzeltilmesi için Çekişmeli Üretici Ağ (GAN) gibi 

yapılar ve çeşitli uygulamalar araştırılmıştır. Bu bağlamda parlaklık düzeltmesi, 

gamma düzeltmesi, histogram eşitleme gibi yöntemler ile görsellerin kalitesinin 

yükseltilmesi planlanmaktadır. Yapılan araştırmalar üzerine kısa süreli testler 

yapılacak ve en uygun yöntem kararlaştırılacaktır. Bu şekilde görsellerin kaliteleri 

yarışma sırasında yükseltilecek ve algoritmaların başarı oranı arttırılacaktır. 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1.    Algoritmalar 

Yarışma için önceki rapordaki model fazlalığından ziyade sadece cisim belirleme ve doluluk 

veya boşluk sınıflandırması yapacak iki farklı model kullanılacaktır. Cisim belirleme için 

önceden eğitilmiş bir model ve Faster R-CNN algoritması kullanılarak yeni bir model 

eğitilecektir. Bununla birlikte doluluk sınıflandırması için önceden eğitilmiş bir CNN 

modelinin özellik çıkarımlarının üzerine kurulmuş bir sinir ağı kullanılacaktır. 

CNN’ler (Convolutional Neural Network), bir diğer adıyla evrişimsel sinir ağları, mekânsal 

ayrıntıları yakalayabilmeleri ve görseli işlemesi çok daha kolay olan bir öznitelik uzayına 

sıkıştırabilmeleri sebebiyle görsel sınıflandırma görevlerinde sıkça kullanılan 

algoritmalardandır. Hâlbuki bir görseldeki farklı cisimlerin nerede olduklarını belirleme 

konusunda CNN’ler yetersiz kalırlar çünkü bir görselde olabilecek cisim sayısı ve her bir 

cismin nerede olabileceği çok değişkendir. Bu da naif bir yöntemle çözülmeye kalkışılırsa 

milyonlarca farklı bölgenin işlenmesine, dolayısıyla da gereksiz yere zaman harcanmasına 

sebep olacaktır. Bu nedenle geliştirilen R-CNN algoritması (Regions with CNN - Bölgeli 

CNN), ayrıyeten olası obje olabilecek bölgeleri seçmeye çalışan bir model (region proposal 

network - bölge teklifi modeli) içerir. Faster R-CNN, bu algoritmanın günümüzdeki en 

geliştirilmiş hallerindendir. Araştırılacak olursa R-CNN’e ve diğer cisim belirleme 

algoritmalarına kıyasla önemli bir zaman avantajı bulunmaktadır. Bunun üzerine bölge teklifi 

modeli sayesinde gözden kaçabilecek küçük objelerin de (örneğin yayalar) belirlenme 

olasılığı çok daha yüksektir. Bütün bu sebeplerden dolayı yaya, araç ve iniş alanlarının tespiti 

için Faster R-CNN algoritması önceden eğitilmiş bir obje tanıma modeli olan R50-FPN [1] 

üzerine eğiterek kullanılacaktır (transfer öğrenme). 

İniş alanlarının uygunluğunun tespiti için önceki modelde tespit edilen potansiyel iniş alanları, 

görselden kesilerek bir başka modele verilir. Bu model, görselde obje belirlenmesi kadar 

karmaşık bir görevden ziyade sadece görsel sınıflandırması yapacaktır. Dolayısıyla da klasik 

bir CNN algoritması yeterli olacaktır. Bunun için ise önceden eğitilmiş bir CNN olarak 

ResNet-50 [2] kullanılacaktır. Bu model, görselden özellik çıkarımı için kullanılacaktır. 

Bunun için önceden eğitilmiş bir modelin kullanılma sebebi, transfer öğrenmedir. Transfer 

öğrenme, modelin ilk durumunun tamamen rastgele olması yerine önceden eğitilmiş bir 
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modelden başlanmasıdır, ki bu da hem eğitim zamanını önemli bir ölçüde kısaltır, hem de 

başarım oranını rastgele başlamaya kıyasla çok daha yukarıya taşır. Dolayısıyla sadece bu 

modelin üzerine basit bir sınıflandırma ağı kurulursa hem zaman bakımından, hem de başarım 

bakımından optimal bir duruma ulaşılacaktır. Bu sebeple de iniş alanı uygunluğu tespiti için 

böyle bir model kullanılması kararlaştırılmıştır. 

3.2.    Yazılım Mimarisi 

 
Şema 2: Yazılım Mimarisinin Ana Hatları 

Kullanılan yazılım mimarisinin ana hatları yukarıda Şema 2’de verilmiştir. 

Geçmiş senelerden verilen veri setlerinin etiketleri standart olmayan bir JSON dosyası 

şeklinde olduğundan dolayı detectron2 tarafından kullanılan COCO formatına çevrilmiştir. 

Geçmiş senelerde iniş alanları bulunmadığından dolayı veri setine UAP ve UAİ resimleri 

belirli kurallara göre eklenmiştir. Bu kurallar aşağıdaki şekildedir. 

• Buruşukluğun simüle edilebilmesi için iniş alanı resminin opaklığı %91 olacaktır. 

• Resimde etiketli herhangi bir obje ile çakışmayacaktır. 

• Ortalama olarak sadece 10 resimde 1 tane bulunacaktır. 

Python'un pillow kütüphanesi kullanılarak resimler Google Colab [3] ile Google Drive 

üzerinden okunmuştur, belirli kurallara göre düzenlenmiştir ve ayrı bir Drive klasörüne 

etiketleri düzenlenerek kaydedilmiştir. Aşağıda oluşturulan resimlerden birkaçı Görsel 1 ve 

Görsel 2 olarak verilmiştir. 

  
               Görsel 1: Düzenlenmiş Kare Örneği    Görsel 2: Düzenlenmiş Kare Örneği         

Toplam veri seti yaklaşık 11.000 video karesi içermektedir. Verilen 6 adet videonun kareleri 

aralarında 32 kare (resimler her dördüncü kare olduğundan dolayı 8 resim) bilgi benzerliğini 

azaltmak için boş kalacak şekilde ilk %70'i eğitim ve son %30'u validasyon için ayrılmıştır. 

Bu ayrım aşağıda Şema 3 üzerinde görselleştirilmiştir. 
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Şema 3: Video Karelerinin Ayrımının Gösterimi 

Araç, insan ve iniş alanı tespiti model eğitimi için Facebook Research [4] tarafından 

hazırlanan detectron2 [5] kullanılır, bunun için Google Colab'e kurulumu yapılmıştır. 

Eğitimde kullanılması için detectron2'nin R50-FPN modeli baz alınmış ve Faster R-CNN ile 

eğitilmiştir (transfer öğrenme). Ana modelin öğrenme oranı, iterasyon miktarı ve sınıf miktarı 

ayrı değerler verilerek elimizde bulunan veri setine uyarlanmıştır. Eğitimin sonunda bir .pth 

uzantılı model dosyası oluşturulmuştur. 

UAP ve UAİ iniş alanlarının doluluk veya boşluk durumunun tespit edilmesi için CNN 

algoritması kullanılmıştır. ResNet-50 modeli baz alınarak (transfer öğrenme) ve belirli 

değerleri değiştirilerek geliştirilmiştir. Yarışma sırasında tanınan iniş alanları iniş alanı 

çemberinin kenarları görsel sınırlarına teğet olacak şekilde kırpılacak, 100 x 100 boyutuna 

getirilecek ve doluluk veya boşluk sınıflandırması için modele aktarılacaktır. Yarışma 

sırasında veri bu şekilde sağlanacağından modelin geliştirilmesi için veri seti oluşturulması 

için iniş alanı tespitinde kullanılan verilerden UAP ve UAİ iniş alanları kırpılarak 

ayrıştırılmıştır. Ayrıştırılan görsellerin yarısına objeler eklenerek doluluk durumu simüle 

edilmiştir. Aşağıda Görsel 3 ve Görsel 4 üzerinden dolu ve boş olarak hazırlanan örnek veriler 

paylaşılmıştır. 

           
     Görsel 3: Dolu Hazırlanmış UAP Örneği     Görsel 4: Boş Hazırlanmış UAİ Örneği 
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Şema 4: Yarışma Prosedür Planı 

Yukarıda yarışma sırasında gerçekleşecek prosedürler ana hatları ile Şema 4 üzerinde 

gösterilmiştir. 

Yarışma sırasında önceden eğitimli model dosyaları kullanılacaktır. Yarışma öncesinde 

çıktıları JSON dosyasında birleştiren Python kodu yazılmıştır, sırasında sunucu ile iletişim 

kurabilmesi için uyarlanacaktır. 

Detectron2 gerekliliği nedeniyle donanıma Ubuntu Linux 20.04 kurulmuştur. Test için 

donanımın spesifikasyonları ethernet girişi mevcut Intel i7-6700HQ CPU, Nvidia GTX 980M 

GPU, 1TB SSD ve 16GB RAM'dir. 

4. Özgünlük 

Ön tasarım raporu değerlendirildikten sonra algoritma sayısının azaltılmasına karar 

verilmiştir. Objelerin tespiti için Faster-RCNN, iniş alanlarının dolu veya boş olarak 

değerlendirilmesi için CNN algoritması kullanılacaktır. Objelerin hepsi için ortak bir model, 

iniş alanı doluluğu için de ayrı bir model kullanılacaktır. Bu şekilde toplam 2 farklı model 

kullanılacaktır. Algoritma sayısının düşürülmüş olması ve kuş bakışı görsellerdeki objelerin 

tanımlanma zorluğu nedeniyle ön tasarım raporundan farklı olarak kullanılan verilerde 

görsellerin çözünürlüğünün düşürülmemesine karar verilmiştir. 

Tahminlerin doğruluğunun arttırılması için obje tespitinde kullanılacak karelere ön işleme 

teknikleri uygulanacaktır. Bu sayede sis, gölge, yüksek aydınlık gibi etkenlerin görüntü 

kalitesine etkisi olabildiğince indirgenecektir. Bu şekilde düşük kaliteli görsellerdeki doğruluk 

oranının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Paylaşılan örnek videodaki bir kare üzerinden ön 

işlemenin etkisi aşağıda Görsel 3 ve Görsel 4’te paylaşılmıştır. 

 

   
         Görsel 5: Örnek Görselin İlk Hali            Görsel 6: Örnek Görselin İşlenmiş Hali 

Geçmiş senelerde paylaşılan yarışma verilerine belirli kurallara uyarak iniş alanlarının 

görselleri etiketlenerek yenilenmiştir. Yenilenmiş veriler ile modelin eğitimi araç ve yayalar 

ile birlikte iniş alanlarının tespitini de kapsamıştır. Modelin iniş alan tespitindeki başarısının 

testi için ise yenilenmiş verilerin %30’u kullanılmıştır. Buna ek olarak Teknofest tarafından 

26 Mart tarihinde paylaşılan eğitim videosunda da model test edilmiş ve takım üyeleri 

tarafından tahminlerin eklendiği kareler incelenmiştir. 
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5. Sonuçlar ve İnceleme 

Raporun “Yazılım Mimarisi” alt başlığında belirtilen prosedürler uygulunarak veriler 

düzenlenmiş, planlanan modeller eğitilmiş ve test edilmiştir. Obje tanımlama modeli için 

geçen yıllarda paylaşılan yarışma verilerine UAP ve UAİ görselleri belirli kurallara uygun 

olarak eklenmiş ve etiketlenmiştir. Modelin oluşturulması için detectron2'nin R50-FPN adlı 

modeli baz alınmış ve Faster R-CNN kullanılarak eğitilmiştir.  

Toplam veri setinin %70’i ile eğitilen obje tanıma modeli veri setinin kalan %30’u ile test 

edilmiştir. Test sonucunda çıkan değerler aşağıda listelenmiştir. 

Skor Başlığı Skor 

AP 48.779 

AP50 76.872 

AP75 55.992 

APs 10.946 

APm 29.512 

APl 70.704 

Tablo 1: Obje Tanıma Modeli Skor Tablosu 

Modelin test sonucundaki ortalama doğruluk oranını gösteren AP skoru 100 üzerinden 

48.779’dur. Bu skor takım tarafından beklenilen doğruluk oranını karşılamamasına rağmen 

takım tarafından iyi bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Başka bir önemli nokta ise modelin 

küçük, orta ve büyük boyutlu objelerde elde ettiği doğruluk değerleridir. Model, küçük 

boyutlu objelerdeki ortalama doğruluğu değerlendiren APs başlığında 100 üzerinden 10.946 

skorunu elde etmiştir. Bu durum modelin yaya veya küçük araç gibi objeleri tanımlamakta 

zorluk çektiğini göstermektedir. Orta objelerdeki ortalama doğruluğu gösteren APm 

başlığında ise model 100 üzerinden 29.512 skoruna ulaşmıştır. Büyük objelerdeki ortalama 

doğruluğu gösteren APl başlığında da modelin elde ettiği başarı 100 üzerinden 70.704’dur. Bu 

skorlar büyük araç ve iniş alanı gibi objeleri kolayca tanıyabildiğini ancak yaya ve küçük araç 

gibi objeleri tanımakta zorlandığını göstermektedir.  

Modelin UAİ, UAP ve araç tanımakta gösterdiği başarı ve yayaları tanımakta karşılaştığı 

zorluk model tahminlerinin gerçekleştiği örnek video kareleri olan aşağıdaki Görsel 7 ve 

Görsel 8 üzerinden de ortaya çıkmaktadır.  

  
  Görsel 7: Tahmin Gerçekleştirilmiş Görsel Görsel 8: Tahmin Gerçekleştirilmiş Görsel 

UAP ve UAİ iniş alanlarının doluluk veya boşluk durumunu kontrol etmek için kullanılacak 

model oluşturulan veri setindeki UAP ve UAİ’lerin kesilmiş görsellerinin %70’i ile 

eğitilmiştir. Modelin testi ise görsellerin kalan 30%’u ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve test 

etme sürecinde kullanılan görsellerin örnekleri 6. sayfada Görsel 3 ve Görsel 4 şeklinde 

paylaşılmıştır. 

İniş alanlarının doluluk ve boşluğunu değerlendirmek için kullanılan algoritma yapılan 

validasyon sonucunda oldukça başarılı bir sonuç vermiştir. Aşağıda Görsel 9 üzerinden 

modelin validasyon sonucunda verdiği çıktı görüntülenebilir. 
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Görsel 9: Boşluk veya Doluluk Değerlendirme Modeli Validasyon Çıktısı 

Görsel 9’dan görüldüğü üzere model validasyonu %99.8 doğruluk oranı ile bitirmiştir. Bu 

oranın yüksekliği modelin yarışma şartları için yeterli başarıda olduğunu göstermektedir. 

Planlanan prosedürlerin uygulanması sürecinde birçok hata ile karşılaşılmış ve hatalara 

çözümler bulunmuştur. Modelleri geliştirme ve test etme sürecinde karşılaşılan hatalar, 

sebepleri ve çözümler aşağıda paylaşılmıştır. 

• UAP ve UAİ iniş alanlarının geçen senelerde paylaşılan verilere eklenip düzenlenmiş 

bir veri seti oluşturma sırasında oluşturulan veriler düşük doğruluğa sebep olmuştur. 

Bu duruma UAP ve UAİ iniş alanlarının hatalı bir şekilde verilere eklenmesi sebep 

olmuştur. Araç veya insan gibi objelerle eklenen iniş alanlarının çakışması, iniş 

alanlarının veri setindeki miktarının fazla olması ve normal şartları simüle eden 

saydamlığın hesaba katılmaması karşılaşılan hata örnekleridir. Bu tür hataların 

çözümü için iniş alanlarının veri setine eklenmesinde “Yazılım Mimarisi” alt 

başlığında belirtilen kurallar kullanılmıştır. 

• Eğitim süreci için “Yazılım Mimari” alt başlığında belirtilen detecron2 öncesinde 

Keras-FRCNN [6] kullanılmaya çalışmıştır. Ancak Keras-FRCNN kullanımında 

zorluklarla karşılaşılmıştır. Bununla birlikte hız konusunda da Keras-FRCNN 

kullanımı oldukça yavaş görülmüştür. Keras-FRCNN ile yaşanan problemlerin 

çözülememesi üzerine detectron2 kullanımına geçilmiştir. 
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