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1. Takım Şeması  
 

1.1. Takım Yapısı 

 

Hüma Takımı yapay öğrenme alanında birçok farklı konuda akademik, ticari ve sosyal sorumluluk 

projeleri içerisinde bulunma deneyimine sahip 5 kişiden oluşmaktadır. Bilgisayarlı görü kapsamında 

ki çalışmaları özellikle nesne tespiti konusuna yoğunlaşmış olan ve bu alanda yazılım geliştirici 

olarak mesleki deneyime sahip takım üyelerinden Yavuz Kömeçoğlu, Fatih Çağatay Akyön ve 

Serdar Akyol takım içerisinde problemin çözümüne yönelik geliştirilen algoritmaların yazılım 

geliştirme görevini üstlenmektedir. Takımın diğer bir üyesi olan Başak Buluz Kömeçoğlu bilgisayar 

mühendisliği alanında 10 yıla varan akademik deneyime sahiptir ve yarışma kapsamında raporlama 

ve planlama konusunda takıma destek olacaktır. Hüma takımının akademik danışmanlığını yapacak 

olan Merve Ayyüce Kızrak ise yapay öğrenme konusunda uzun yıllar akademik deneyime sahip 

olmakla birlikte, çeşitli çalışma gruplarıyla ürün geliştirme ve derin öğrenme eğitmenliği 

çalışmalarına da devam etmektedir. 

1.2. Takım Görev Dağılımı 

 

Hüma takımı 3 yazılım geliştirici, 1 raporlama ve planlama sorumlusu ve 1 danışman olmak üzere 

5 kişiden oluşmaktadır. Takım üyeleri ve görev dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 
 

Hüma Takımı tarafından yürütülen insansız hava aracı ile çekilmiş görüntülerde nesne tespitinin 

yapılması görevinin gerçeklenmesi planlanan projenin ilk adımında, veri kümesi olarak T3 Vakfı 

tarafından yarışmaya katılan takımlarla paylaşılan bu senenin örnek videosu ve geçmiş senenin test veri 

kümesi içinde hali hazırda etiketlenmiş olan görüntüler üzerinden yeniden etiketleme yapılmıştır. Var 

olan veri kümelerindeki insan sınıfına ait etiketli verinin oldukça az olmasından dolayı, kendi insansız 

aracımız ile çekilen görüntüler ile insan sınıfına ait etiketli veri kümesinin büyütülmesi sağlanmıştır. 

Bunlara ek olarak bu seneki yeni görevlerden birisi olan iniş-kalkış alanlarının tespiti görevi için gerekli 

logolar, takımın geliştirme ekibinin yazmış olduğu görüntü işleme scripti ile sahnelerdeki yeşil alanlara 

Takımın Adı Takım Üyeleri Üye Rolleri 

HÜMA TAKIMI 

Merve Ayyüce KIZRAK  Danışman 

Başak BULUZ KÖMEÇOĞLU  Raporlama ve Planlama Sorumlusu 

Fatih Çağatay AKYÖN  Yazılım Geliştirici 

Yavuz KÖMEÇOĞLU  Yazılım Geliştirici 

Serdar AKYOL  Yazılım Geliştirici 

https://www.linkedin.com/in/merve-ayyuce-kizrak/
https://www.linkedin.com/in/basakbuluz/
https://www.linkedin.com/in/fcakyon/
https://www.linkedin.com/in/yavuzkomecoglu/
https://www.linkedin.com/in/serdarakyol55/
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dinamik olarak logoları yerleştirerek sentetik şekilde iniş-kalkış alanlarına ait etiketli veri kümesi 

oluşturulmuştur. Tüm bu verilerin haricinde VisDrone2019 veri kümesinden de faydalanılmıştır. 

Ön tasarım raporunda kullanılması planlanan YOLOv5, Faster-RCNN, RetinaNET, HRNet, Cascade 

RCNN algoritmaları üzerinde bir dizi deney yapılmış ve özellikle küçük nesnelerin tespitinde oldukça 

başarılı sonuçlar elde edilen YOLOv5m6 ile eğitim süreci başlatılmıştır. YOLOv5 eğitim sürecinden 

önce veri kümesini genişletmenin yolları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi kampüsü içerisinde insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde drone ile görüntü kaydı 

alınmıştır. Veri kümesinde çeşitliliğin sağlanabilmesi adına görüntüler farklı ışık koşullarında ve 

ortamlarda alınmıştır. Toplanan verilerdeki insan ve araçların nesne tespiti formatı olan COCO 

formatında etiketlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca Visdrone2019 Detection yarışması için paylaşılan veri 

kümesi de indirilerek yarışma için paylaşılan veri kümesindekilere benzeyen görüntülerin filtrelenmesi 

sağlanmıştır. Filtreleme işlemindeki amaç, veri kümesinin kalitesinin arttırarak modelin öğrenme 

performansını yükseltmektir.  

Visdrone veri kümesindeki çok küçük olan insanlar ile, çok büyük alan kapsayan araç etiketlerinin 

olduğu görüntülerin ayıklanması ile eğitilen modelde ciddi performans artışı olduğu gözlenmiştir. 

1280*720 cözünürlükte eğitilmiş YOLOv5 modeli, topladığımız farklı veri kümelerinden dengeli 

şekilde alınan örneklerden oluşan veri kümesi ile 1920*1080 çözünürlükte fine-tune edilmiştir. Eğitim 

sırasında YOLOv5 modelinin anchorları eğitim kümemizdeki etiketlerin oranlarına göre düzenlenmiş 

ve eğitim kümesindeki obje oranlarını yüksek başarımla tespit edecek şekilde ayarlanmıştır. Elde edilen 

veriler eğitim ve doğrulama kümeleri olarak ikiye bölünmüş ve eğitim sırasında kullanılmayan 

doğrulama kümesi üzerinde 0.94 mAP@0.5 nesne tespiti başarımına ulaşılmıştır. Modelin eğitim 

sürecini daha kolay takip edebilmek için neptune.ai entegrasyonu sağlanmış ve YOLOv5 modeli Python 

paketi haline çevrilmiştir. Yapılan tüm geliştirmeler Github üzerinde Yolov5-pip paketi açık kaynaklı 

olarak paylaşılmış ve 3 ayda 18000 kişi tarafından indirilip kulanılmıştır. Bu düzenlemeler sonucu 

eğitilen modelden alınan sonuçlara göre ayrıca bir tracking algoritması entegre etme ihtiyacının 

kalmadığı görülse de eksik kalan nesneler için kalman filtre temelli bir takip algoritması entegre 

edilmeye başlanmıştır. RetinaNET algoritması ile de benzer çalışmalar yapılarak eğitilecek ve 

YOLOv5m6 modeli ile başarımları kıyaslanacaktır. 

T3 Vakfı’nın takımlarla paylaştığı teknik şartname dokümanı ve haberleşme dökümanı göz önüne 

alınarak yarışma esnasında takımların sonuçlarını sunucuya göndermeleri için oluşturması gereken Json 

Sonuç Üretici ve Json Sonuç Adaptör Sınıfları’da tarafımızca oluşturumuştur, çıktının üretilmesi adımı 

için kullanılabilir hale getirilmiştir. 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1. Algoritmalar 

 

3.1.1. YOLOv5 

Güncel nesne tanıma metodolojileri arasında en çok ses getireni YOLO [1] (You Look Only 

Once) algoritmasıdır. R-CNN (Region-Convolutional Neural Networks) nesne tanıma 

metodolojileri ailesi ile aynı anda yüksek başarım göstermesi sebebiyle popülerleşmiş bu 

yöntem, görüntünün dikdörtgensel alanlara bölünüp bu alanlarda ön tanımlı dikdörtgensel 

şekiller üzerinde başlamak suretiyle verilen nesne tipini ve ona karşılık gelen iki boyutlu en 

küçük kapsayıcı kutuyu (bounding box) öğrenmeye çalışır. Bu algoritma çok nesneli sahnelerde 

yüksek Saniyelik Görüntü Sayısı (Frame Per Second-FPS) elde edilmesi için tasarlanmıştır. 

2020 yılının Mayıs ayında dördüncü versiyonunun (YOLOv4) [2] piyasaya sürülmesinden 

birkaç gün sonra nesne algılama serisinin son teknoloji ürünü ve en yeni sürümü olan YOLOv5, 
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Utralytics'in kurucusu tarafından halka açık olarak Github'da yayınlandı. Bu en yeni versiyon, 

EfficientNet ve YOLO’nun diğer önceki tüm versiyonlarını geride bırakmıştır. 

2020 yılından bu yana yayınlanmış VFNet [4] ve HRNet [5] gibi en güncel nense tespiti 

modelleri ile yaptığımız eğitim deneyi sonuçlarına göre gerçek zamanlı çalışma hızı ve küçük 

obje tespitindeki başarısından dolayı YOLOv5 modeli ile devam etmeye karar verdik. Deney 

takibi sürecini daha da kolaylaştırabilmek için neptune.ai entegrasyonu ekleyerek kütüphanenin  

kurulum, dağıtım ve deployment süreçlerini kolaylaştırmak için YOLOv5 reposunu Python PIP 

paketi haline getirip açık kaynaklı olarak yayınladık. Türkiye ve dünyadaki çeşitli derin 

öğrenme şirketlerinde çalışan mühendislere de bu anlamda ciddi bir katkıda bulunmuş olduk. 

3.1.2. RetinaNET 

RetinaNet [4], Faster-RCNN'de olduğu gibi iki kademeli dedektör yapısının performasına sahip 

olan, ancak YOLO algoritmasının yapısına benzer şekilde tek kademeli bir nesne dedektörü 

olarak tanımlanabilir. RetinaNet algoritmasının özgün değeri olarak kabul edilen ve doğru tespit 

oranını önemli ölçüde artırdığı gözlenen yenilik ise "Focal loss"(odak yitim/kayıp) ismi verilen 

yeni bir kayıp fonksiyonu tanımlanmış olmasıdır. Bu yeni kayıp fonksiyonu, düşük ağırlıklı 

kolay örneklerle yeniden şekillendirilir ve böylelikle eğitim zor olumsuz örneklere yoğunlaşır. 

Öznitellik çıkarımı için omurga olarak ResNet (Residual Networks) ve Özellik Piramidi Ağı 

(FPN) birlikte kullanmanın yanı sıra, sınıflandırma ve sınırlama kutusu regresyonu için göreve 

özel iki alt ağ barındıran RetinaNet, sınıf dengesizliği sorununu çözen Focal loss ile birlikte 

yaklaşık 100.000'e kadar en küçük kapsayıcı kutuyu içerebilir. 

YOLOv5 algoritması ile yaptığımız çalışmaların bir benzerini RetinaNET algoritması ile de 

yaparak ve iki  modelin başarımları kıyaslanacaktır. RetinaNET algoritmasının eğitimine dair 

henüz bir çalışma yapılmamıştır. 

 

3.2. Takip (Tracking) Algoritmaları 

 

Ön Tasarım Raporunda belirtilen ve kullanılması muhtemel aşağıdaki  takip algoritmaları,  

takım tarafından bugüne kadar üzerinde çalışılan YOLOv5m6 modeli ile elde edilen yüksek 

başarımlardan dolayı henüz modele entegre edilmemiştir. Gelecek çalışmalarda aşağıda 

belirtilen takip algoritmalarının kullanılacak nesne tespiti modeline entegrasyonu sağlanacaktır. 

Takip algoritmasının entegre edilmesinin hız ve başarım anlamında pozitif/negatif etkileri 

değerlendirilerek, nihai yapı ortaya çıkarılacaktır.    

 

 

3.2.1. Kalman Filtresi 

Deterministik metotlara göre daha karmaşık modelleri çözmek için kullanılan istatistiki nesne 

takibi yaklaşımlarından biri olan Kalman Filtresi [7], tespit edilmiş bir  nesnenin önceki ve 
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mevcut hareketine bakarak bir sonraki hareketi ile ilgili olasılıksal bir tahminde bulunur. Kolay 

uygulanabilir ve hızlı oluşuyla gerçek zamanlı nesne takibi için oldukça uygun olan bu 

yaklaşımın temel fikri, süreçteki hata olasılığını korurken mevcut durumun en iyi tahminine 

ulaşmak için tespitleri ve önceki tahminleri kullanmaktır. Durum değişkenleri Gaussian 

dağılımına sahip olan sistemlerde kalman filtresi başarılı sonuç üretmektedir. 

3.2.2. Takip, Öğrenme ve Tespit (Tracking, Learning and Detection (TLD)) 

Bir video akışındaki nesnelerin uzun vadeli takibi için geliştirilen bu yöntem de; nesne, konumu 

ve kapsamı ile tek bir çerçevede tanımlanır. Birbirini takip eden her kare için,  nesnenin 

konumunu ve kapsamı veya eğer nesne ilgili kareden ayrılmışsa artık nesnenin mevcut 

olmadığını belirlemeye çalışır. Bu yapıda temel fikir izleyici, öğrenme ve tespit olarak ayrıştıran 

yeni bir izleme çerçevesi oluşturulmasıdır [8]. 

TLD yaklaşımında takip edilecek hedef nesneyi modellemek için çevrimiçi seçici sınıflandırıcı 

oluşturulmuştur ve sınıflandırıcıdan alınan tespit bilgisi ile optik akış takip yöntemi 

birleştirilerek hedef nesne takip edilmektedir. İlk sahnede takip edilecek hedef nesnenin yanı 

sıra, nesnenin uzağındaki arka plana ait ikili örüntülerde Random ferns ile öğrenilmektedir. Bu 

yöntemde, HBT ve MIT gibi sınıflandırıcı tabanlı diğer yöntemlerden farklı olarak, sadece hedef 

nesnenin içinden değil etrafından da pozitif örnekler alınmaktadır. Bu sayede, bakış açısı 

değişimi veya engellemelerden dolayı nesnenin görünümünün değişimine karşı yöntem 

dayanıklılığı artmıştır.  

3.2.3. Tracktor (Tracking without Bells and Whistles) 

Bir video dizisindeki birden çok nesneyi izleme problemi, birkaç zorlu görevi beraberinde 

getirir. Nesnenin algılaması yoluyla yapılacak izleme yaklaşımı için bu görevler, nesnenin 

yeniden tanımlanması, hareket tahmini ve oklüzyonlarla başa çıkmak olarak sıralanabilir. Bu 

görevlerden herhangi birini özel olarak hedeflemeden bir izleyici yapısı sunulan bu yaklaşımda 

hedef nesnenin sonraki karedeki konumunu tahmin etmek için bir nesne algılayıcısının 

sınırlayıcı kutu regresyonundan yararlanılmaktadır [9]. Bir anlamda böylelikle algılayıcı bir 

izleyiciye dönüştürülmektedir. Daha basit bir ifade ile bu yaklaşımda bir sinir ağı yalnızca 

algılama görevi konusunda eğitilerek son teknoloji izleme sonuçlarına ulaşılabilmektedir. 

3.2.4. Simple Online and Realtime Tracking (SORT)  

SORT ana odak noktası çoklu nesne takibine olan, çevrimiçi ve gerçek zamanlı uygulamalar 

için verimli bir şekilde çalışan pragmatik bir yaklaşımdır. İzleme bileşenleri için Kalman Filtresi 

ve Hungarian algoritması gibi tanıdık tekniklerin yalnızca temel bir kombinasyonunu 

kullanmasına rağmen, oldukça yüksek başarımlar elde edebildiği görülmektedir [10]. Bu 

minimalist izleme formülasyonu, çevrimiçi izleme için hem verimliliği hem de güvenilirliği 

kolaylaştırmaktadır. Nesne tespiti tarafında CNN tabanlı tespitin hızından yararlanmak için, 

Faster Region CNN (FrRCNN) tespit çerçevesini kullanılmıştır. Bu aşama aslında bir sonraki 
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aşama için özelliklerin çıkarılması ve daha sonra nesnenin sınıflandırılacağı bölgelerin 

önerilmesi sağlanır. SORT yaklaşımında düzeltme bilgisi, iki bitişik çerçevedeki nesnelerin 

ilişkilendirilmesinden elde edilir. A nesnesinin t çerçevesi içinde ve B nesnesinin  t + 1 çerçevesi 

içinde algılanması durumunda, IOU (birleşim üzerinden kesişme) gibi bazı kriterler kullanılarak 

iki nesnenin aynı nesne olarak ilişkilendirilebilmesi mümkündür. Ancak özellikle nesneler 

küçük olduğunda, Kalman filtresinin ilk durumlarda büyük yük meydana getirmektedir. Bu 

noktada SORT’un özelleşmiş bir hali olan DeepSort [11], nesneler için özellikler oluşturmak 

üzere önceden eğitilmiş bir sinir ağı ekler, böylece ilişkilendirme IOU’nın yanı sıra özellik 

benzerliğine dayalı olarak yapılabilir.  

3.2.5. MedianFlow 

MedianFlow nesneyi zamanda hem ileri hem de geri yönde izleyen ve bu iki yörünge 

arasındaki tutarsızlıkları ölçen bir yaklaşım sergiler. Forward - Backward hatasını en aza 

indiren, takip hatalarını güvenilir bir şekilde algılamalarına ve video dizilerinde güvenilir 

yörüngeleri seçmelerine olanak tanıyan bir yapıdadır. Hareketin öngörülebilir olması 

durumunda ve herhangi bir tıkanma olmadığında mükemmel izleme hatası raporlama 

yeteneğine sahiptir [12]. 

3.3. Yazılım Mimarisi 

Hüma Takımı tarafından yarışma kapsamında geliştirilecek yazılımın mimarisi Şekil 1.’de 

gösterilmiştir. Şekil üzerinde numaralandırılmış alt adımlar aşağıda açıklanmıştır.  

 

3.3.1. API ile Sunucudan Görüntü Listesinin İndirilmesi 

İlk aşamada (1) yarışma esnasında verilecek IP adresi üzerinden bağlantı kurulacak ve sahne 

listesini içeren .json formatındaki dosyanın indirilmesi sağlanacaktır. 

Şekil 1. Yazılım Mimarisi 
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3.3.2. Sahne Listesindeki Görüntülerin Resim Olarak İndirilmesi 

İkinci aşamada (2) indirilen .json formatındaki sahne listesi içerisindeki görüntülerin resim 

formatında veri kümesi olarak indirilmesi sağlanacaktır. 

 

3.3.3. Video Görüntüleri Üzerinde Nesne Tespiti 

Üçüncü aşamada (3) resim formatındaki video sahneleri sırasıyla okunarak, Hüma Takımı 

tarafından önceden eğitilmiş derin öğrenme modeli ile nesnelerin yerinin tespiti yapılacaktır. 

 

3.3.4. Sonuç Dosyasının Üretilmesi 

Dördüncü aşamada (4) modelin çıktı olarak verdiği nesne yeri tespiti tahmin 

sonuçlarını  şartnamede belirtilen kriterlere uygun şekilde sınıf bilgisi, sınırlayıcı kutu koordinat 

bilgisi ve iniş durumu uygunluklarını saptayarak uygun formatta. json sonuç dosyası 

üretilecektir. 

 

3.3.5. Sonuç Dosyasının Sunucuya Gönderilmesi 

Son aşama olan beşinci aşamada (5) ise sonuç dosyası API ile sunucuya gönderilecektir. 

4. Özgünlük 
 

Yarışma kapsamında başarı ile yapılması beklenen görevlerden biri iniş/kalkış alanlarının tespiti ve 

uygunluk durumlarının analizidir. Hüma Takımı tarafınca bu amaçla, etiketli veri sayısının artırılmasına 

yönelik birçok çalışma yürütülmüştür.   

Takım üyelerinin kendi  imkanları ile drone kullanarak çekilen videolar 2 fps ile frame’lerine ayrılmıştır. 

Yeşil alanları belirlemek için her frame’in piksel değerleri manipülate edilerek yeşil alanlar bir maske 

üzerinde beyaz alana dönüştürülmüştür. Yarışma kapsamında verilen logolar 150x150 olacak şekilde 

boyutlandırılarak 0-360 derece arasında rastgele seçilen değerlerle döndürülmüştür. Ayrıca logo 

görsellerinin aydınlığı videoya göre %20-30 oranında düşürülmüştür. Frame üzerinde 150x150 piksel 

olarak gezilmiş, roi belirlenmiş ve belirlenen roi’nin ortalaması alınmıştır. Ön işlemlerden geçmiş olan 

logolar, ortalaması belirlenen roi’nin threshold değerinden büyükse ve beyaz alanlara sığacak şekilde 

ise maske üzerindeki koordinatlar alınarak,  asıl frame üzerine yerleştirilmiştir. 

Sentetik olarak üretilen iniş-kalkış alanı logolu sahneler: 
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Farklı ortam ve ışık koşullarında bulunan insan ve araç görüntülerinin artırılması amacıyla  Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi kampüsü içerinden farklı zaman dilimlerinde ve koşullarda takımın kendi 

imkanlarınca insansız hava aracı ile görüntü kaydı alınarak, COCO formatında takım üyelerince 

etiketlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca literatürde kullanılan veri kümeleri de araştırılarak, Visdrone 2019 

Detection yarışması için paylaşılan veri kümesinin filtrelenerek kullanılabileceğine karar verilmiştir. 

Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka yarışmasındakine benzer görüntülerin çıkarılması sağlanmıştır. 

Böylelikle veri kümesinin çeşitliliği ve kalitesi artırılmış olup, kullanılması planlanan modelin öğrenme 

performansının da artırılması hedeflenmiştir. Filtreleme esnasında tespiti edilmesi oldukça zor olan çok 

küçük insan ve çok büyük alan kaplayan araç etiketlerinin bulunduğu görüntülerin ayrılması da 

sağlanmıştır. Bu filtreleme ile kullanılan model performansında büyük gelişme olduğu gözlenmiştir.  

Daha önce 1280*720 cözünürlükte eğitilmiş olan YOLOv5 modeli, takım tarafından derlenen  ve farklı 

veri kümelerinden dengeli şekilde alınan örneklerden oluşan veri kümesi ile 1920*1080 çözünürlükte 

fine-tune edilmiştir. Eğitim esnasında  YOLOv5 modelinin anchorları, eğitim kümesindeki etiket 

oranlarına göre yeniden düzenlenmiş olup kümedeki nesne oranlarını oldukça yüksek başarımla tespit 

edebilecek şekilde ayarlanmıştır. 

Takımca derlenen ve ön işlemlerden geçen veriler eğitim ve doğrulama kümesi olmak üzere ikiye 

bölünerek, doğrulama veri kümesi üzerinde 0.94 mAP@0.5 gibi yüksek bir nesne tespiti başarımına 

ulaşmıştır.  

Diğer taraftan modelin eğitim sürecinin daha kolay takip edebilmesi adına neptune.ai entegrasyonu 

sağlanmıştır ve YOLOv5 modeli Python paketi haline çevrilmiştir.  

Bugüne kadar yapılan geliştirmeler ve bunların haricinde kullanılması planlanan tüm nesne tespiti 

algoritmaları için başarım oranı ve işlem hızı konusunda iyileştirme yapmak için hiperparametrelerde 

eniyilemeye başvurulmaktadır. Bu amaçla optimizasyon fonksiyonu, yitim fonksiyonu, öğrenme oranı 

için sonuçlar takımca değerlendirilmektedir. 

YOLO algoritması üzerinde iyileştirmelerin sağlanması noktasında, kapsayıcı kutu belgeleri üzerinde 

k-NN (k- Nearest Neigborhood/k-En Yakın Komşuluk) kümeleme yöntemi ile yeni öncül çerçeveler 

üretilmesi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Ön Tasarım Raporu’nda da belirtildiği üzere, ilerleyen zamanlarda üzerinde çalışılacak olan birden fazla 

algoritmadan gelen sonuçlar oylama (voting) yöntemi ile birleştirilmesi de bir diğer gelecek çalışma 

olarak iş planında bulunmaktadır. Bu bağlamda oylama sistemine kapsayıcı kutuları da dahil edecek bir 

sistem tasarımının gerçeklenmesi için kenar ağırlıkları ile kapsayıcı kutular arasındaki IoU değerleri 
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olan bir çizge oluşturularak, bu çizge üzerinde Clique algılama algoritması çalıştırılmak suretiyle ortak 

oylama sonucu eldesi sağlanması planlanmaktadır. 

Girdi görüntüsünün örtüşen kayan pencereler ile dilimlere bölünmesi ve sonra her bir dilime belirli bir 

oranda büyütme uygulanarak modelden tahmin sonucu alınması bir diğer hedefimizdir. Örtüşen 

bölgelerdeki tahmin sonuçları bir birleştirme algoritmasına tabi tutularak orjinal boyuttaki görüntü 

üzerinde yeniden yerleştirebilmektedir. Önerdiğimiz bu dilimlenmiş tahmin yapısı ile çok küçük boyutlu 

objelerin daha az ekran kartı bellek gereksinimi ile yüksek başarımlı olarak tespit edilebilmesini 

hedeflemekteyiz. 

5. Sonuçlar ve İnceleme 
 

Elde edilen veriler eğitim ve doğrulama seti olarak ikiye bölünmüş ve eğitim sırasında kullanılmayan 

doğrulama seti üzerinde 0.94 mAP@0.5 nesne tespiti başarımına ulaşılmıştır.  

3.3. bölümdeki yazılım mimarimizde olduğu gibi 960*1920px’lik frameleri GPU üzerinde 0.071s 

sürede prediction yapmaktadır. Yarışma esnasında verilecek toplam 4500 frame’i, model dosyasının 

yüklenmesi, tüm frame’lerdeki nesnelerin tespit edilmesi ve uygun formatlı çıktı dosyasının üretilmesi 

GPU üzerinde toplam 13,20 dakika sürmektedir. 
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