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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Yapılan ön değerlendirmelere göre öncelikle bu yarışmaya benzer amaç taşıyan başka 

yarışmalar incelendi ve VisDrone-2019 yarışması bulundu. Bu sebeple yapılan tüm 

geliştirmeler bu veriseti ile eğitilip test edildi ve böylece modelin ne akdar gelişme gösterdiği 

tespit edildi. Faster-RCNN modeli temle model olarak seçilmiş ve üzerinde değişiklikler 

yapılması hedeflendi. VisDrone-2019-MOT veriseti ile komitenin belirlediği verisetleri 

benzer olduğundan komitenin veriseti yerine VisDrone-2019-MOT kullanıldı. 

VisDrone-2019-MOT veriseti kullanlarak birkaç denem yapıldı ve deneme sonuçları Bölüm-

X’te paylaşıldı. Buradaki amaç önerilen değişikliklerin gerçekten işe yarayıp yaramdığını 

ölçümlemekti. Elde edilen sonuçlara göre Ön Tasarm Raporunda bahsedilen değişikliklerin 

uygulanmasına karar verilmiştir. ÖTR’de bahsedilen yöntemlerin yanında, araştırmalara 



 

devam edilmiş ve olası yeni çözümler bulunmuştur, bu araştırmalar Bölüm-3 ve 4’te 

açıklanmaktadır. 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1.  Algoritmalar 

İki aşamalı nesne dedektörleri daha iyi sonuçlar ürettiğinden dolayı Ulaşımda Yapay Zeka 

yarışması için Faster-RCNN (3) mimarisi kullanılması planlanmaktadır. Ancak, bu model 

direkt kullanılmadan önce üzerinde yapılacak değişiklikler ile başarısı daha da arttırılması 

planlanmaktadır. Planlanan iyileştirmeler Bölüm 4’te bahsedilmiştir. Faster-RCNN modeli 

mimarisi Şekil 1’de gösterilmektedir 

Faster-RCNN’in omurga kısmında FPN (Feature Pyramid Network) kullanılacaktır. Bu kısım 

farklı boyutlarda nesnelerin özelliklerinin çıkartılması için kullanılmaktadır. FPN, sayısı 

değişmekle birlikte genel olarak 5 bölümden (5 resnet stage) oluşur, bunlar P2-P3-P4-P4-

P6’dır (Şekil 4). Böylece havadan görüntü alcak olan aracın yüksekliği değişse bile farklı 

boyutlardaki nesneler tespit edilebilir. 

5 farklı resnet bölümünden çıkartılan resim özellikleri (feature maps), obje ısı haritası 

(objectness map) üzerinden resimdeki “obje olma ihtimali olan bölgeleri” tespit etmek üzere 

RPN (Region Proposal Network) kısmına iletilir. Burada en yüksek cevap/enerji (response) 

veren kısımlar obje olma ihtimali yüksek olan bölgelerdir. RPN’in amacı, yüksek enerji veren 

kısımların obje içerme skorunu ve bu bölgelerin çapalarını (anchor) tahmin etmektir. Orijinal 

Faster-RCNN modelinden farklı olarak burada 3B evrişimsel sinir ağı kullanarak videonun 

Şekil 1: Detaylı Faster-RCNN mimarisi. (Kaynak: 13) 



 

görüntü bilgisi (spacial information) dışında hareket bilgisinin de (temporal information) 

kullanılması amaçlanmaktadır, detaylar Bölüm 4’te açıklanmıştır.   

RPN’nin tespit ettiği resimdeki obje olma ihtimali yüksek olan bölgeler ve onları çevreleyen 

çapalar ROI (Region of interest)’e iletilir. Gelen bilgilere göre orijinal görüntüdeki karşılık 

gelen kısımlar kırpılır ve ROIPooler ile sabit bir boyuta indirgenip düzleştirilir (flatten). 

Düzleştirilen bu kısımlardan obje sınıfı ve sınırlandırıcı kutu (bounding box) tahmini yapılır. 

Orijinal Faster-RCNN’in RPN ve ROI kısımlarında tahmin ve etiketlerin eşleşmesi için 

Intersection over union (IoU) tekniği uygulanmaktadır. Ancak bu yöntem küçük nesneler için 

kullanımında bazı eksiklikler vardır. Bu eksikliklerden Bölüm -4’te bahsedilmiştir ve bunların 

üstesinden gelebilmek için Improved IoU (IIoU) (14) tekniği kullanılması amaçlanmaktadır.  

Videodan nesne tespiti ederken kimi zaman tespit edilen obje bazı karelerde (frame) tespit 

edilemez ve bu durumda obje kesikli biçimde tespit edilmiş olur. Bu sorunun üstesindne 

gelmek için Faster-RCNN’e obje takip özelliği entegre edilmesi planlanmaktadır. Böylece ard 

arda birkaç karede tespit edilen nesne sonraki karede tespit edilmezse bile takip özelliği 

sayesinde tespit edilmiş olacaktır. Burada Kalman Filteresini temel alan ve bunu derin 

öğrenme ile birleştiren Deep SORT (15) algoritması kullanılması planlanmaktadır.  

Algoritmalar dışında model eğitim stratejisi olarak ise Taşıt, İnsan, UAP ve UAİ gibi 4 sınıf 

yerine detay tablosunda belirtilen diğer sınıflar ile eğitilmesi planlanmaktadır. Bunun nedeni 

ise verisetindeki bu 4 ana sınıfın birçok farklı sınıftan meydana gelmesi ve modelin yeteri 

kadar genelleştiremeyecek olmasıdır. Çeşitli sınıflar için farklı etiketler kullanarak model 

başarısı arttırılması planlanmaktadır. 



 

3.2.  Yazılım Mimarisi 

Uygulanan değişiklikler sonrası oluşan yeni modelin omurga (backbone) kısmı ardışık 3 

kareyi alır ve her birinin özellik haritalarını çıkarır. Bu özellik haritaları 3B evriişimsel sinir 

ağına iletilir ve sonuç olarak her bir ResNet aşaması için (P2-P3-P4-P5-P6) bir tane özellik 

haritası RPN’e gönderilir. RPN, çapa kutuları atamaya çalışır ve burada kayıp fonksiyonu 

hesaplanırken Improved IoU (IIoU) kullanılır. Arından çapalar ROI’ye gönderilir ve burada 

da IIoU uygulanır. Tespit edilen objeler DeepSORT kısmına gönderilir ve aralarında tespit 

edilmeyen ancak DeepSORT‘un Kalman Filtresine göre olamsı gereken objeler de tespit 

edilmiş olur. Tespit edilen objeler istenilen formata çevrilir. 

4. Özgünlük 

Şekil 4'te gösterildiği gibi, havadan alınan veri 

kümesinin nesne sınırlayıcı çapa boyutları 102 ile 

1002 piksel arasındadır. Ancak, orijinal makalede 

(3), sınırlayıcı kutu boyutları [1282, 2562, 5122] ve 

çapa oranları [0.5, 1, 2]'dir. Önerilen projede çapa 

boyutları, küçük nesnelerin boyutlarına göre 

optimize edilecektir. Bunun yanında modelin çapa 

oranları, öğrenme katsayı ve girdi boyutları gibi 

değişkenleri için de en uygun değerler 

bulunacaktır.  

Şekil 3: 9'da kullanılan örnek bir WAMI veri setindeki 
nesnelerin boyutları. (Kaynak: 9) 



 

Öznitelik çıkarılması sırasında görüntünün boyutunu azaltan katman havuzlama katmanıdır ve 

adım parametresi girdinin boyutunu değiştirmede önemli bir role sahiptir. Katmanlar arasında 

ilerlerken giriş görüntüsünün boyutu önemli ölçüde azalır. Modelin girişi (Y, G) boyutlarına 

sahipse, sırasıyla P2, P3, P4, P5 katmanları için (Y/4, G/4), (Y/8, G/8), (Y/16, G/16), (Y/32, 

W/32) olur. Bu teknik, modelin nesnelerin farklı boyutlarını algılamasını sağlar (Şekil 8), 

ancak veri setindeki nesneler çok küçüktür. Omurga kısmında ilerledikçe uygulanan 

havuzlama katmanı ve adım parametreleri küçük nesnelerin görüntü bilgisinin yok olmasına 

yol açmaktadır. Görüntünün tüm omurga katmanları boyunca ilerlememize veya boyutlarının 

bu kadar küçültülmesine gerek olmayabilir. Örneğin 5’daki çalışmada P2, P3, P4, P5 ve 

P6’dan gelen özellik haritaları yerine sadece Res3D, Res4F ve Res5C’den üretilen özellik 

haritaları kullanılmıştır. Bu sebeplerden dolayı modelin boyun kısmında daha iyi öznitelik 

çıkarılması amacıyla değişiklikler yapılması planlanmaktadır. Yapılacak olan farklı 

değişikliklerin karşılaştırılacak ve optimum modelin ortaya konulması sağlanacaktır. 

 

Havadan alınan görüntülerin 

görünüş bilgisi (spacial 

information) düşük 

olabileceğinden aynı zamanda 

projede zamansal bilgiden 

(temporal information) de 

yararlanılmak istenmektedir. Zamansal bilgilerden yararlanmak için, bir CNN mimarisinde 

başlıca 3 bağlantı modeli vardır (10). Bunlar erken füzyon, geç füzyon ve yavaş füzyondur 

(Şekil-5). Faster-RCNN modeli ise zamansal bilgiden yararlanmaz (Single Frame).  

Şekil4: Faster-RCNN'in omurga kısmındaki katmanların 'objelik haritası'. Görüldüğü gibi ilk katmanlar küçük 
nesneleri tespit ederken sonraki katmanlar büyük nesneleri tespit eder. 

Şekil5:Zaman bilgisini kullanma yaklaşımlara göre modeller. Kırmızı, yeşil ve mavi kutular 
sırasıyla evrişimli, normalleştirme ve havuzlama katmanlarını gösterir. (Kaynak: 10) 



 

Erken füzyon da ardışık görüntü dizisindeki birçok çerçeve kullanarak bilgiler birleştirilir. 

Çerçeveler istiflenir ve modelin giriş katmanının boyutunu Genişlik x Yükseklik x Kanal 

Sayısı x Çerçeve Sayısı olarak değiştirilir. Çerçevelerin modelin giriş kısmında birleştirilmesi 

sayesinde model, ardışık görüntülerden hareket yönünü ve hızını algılayabilir. Geç füzyon da 

ise aralarında biraz zaman farkı olan iki ayrı çerçeve kullanılır. Burada birbiriyle aynı 

ağırlıkları paylaşan iki paralel model kullanılır. Yavaş füzyon modeli, önceki iki yaklaşımın 

karışık bir versiyonu olarak kategorize edilebilir. Diğer yaklaşımlardan önemli farkı ise 

zamansal bilginin ağ boyunca yavaşça birleştirilmesidir. Yavaş füzyon modeli, diğer 

yaklaşımlara göre daha başarılı sonuçlar üretmektedir (10). Mask-RCNN’in genişletilmiş bir 

versiyonu olan TrackR-CNN (11), 3B evrişimsel sinir ağını modelin omurga ile RPN kısmı 

arasına ekleyerek zamansal bilgiden yararlanmaktadır. Bu modele göre birbirine paralel olan 

omurgalar özellik haritaları üretirler ve bu haritalar boyutları WxHxCxT olan 3B evrişimsel 

ağa gönderilir ve burada zamansal bilgiden yararlanılmış olunur. Bu model yavaş füzyon 

olarak değerlendirilebilir (Şekil-5). Bu projede de amaç zamansal bilgiden yararlanmak 

olduğundan 3B evrişimsel sinir ağı kullanılması planlanmaktadır. 

IoU algoritması, eğer tahmin ile gerçek 

obje kutusu arasıdan kesişim yoksa 0 üretir 

ve IoU’un 0 olduğu durumlarda model, 

bunu yanlış pozitif (false positive) oalrak 

sınıflandırıp kayıp fonksiyonuna dahil 

etmez. Kayıp fonksiyonuna dahil 

edilmemesi, modelin bu tahmin bir şey 

öğrenemeyeceği anlamına gelir. Ancak bu 

projede hedef nesneler küçüktür ve birkaç 

piksellik kayma bile bu durumu ortaya çıkarabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için 

Improved IoU (Şekil-6) kullanılması planlanmaktadır. IIoU, IoU gibi çalışır ancak bu sefer 

kesişim yerine, tahmin ve gerçek kutuların toplamını dikkate alır. Böylece ikisi arasında 

kesişim olmasa bile bu tahmin yanlış pozitif olarak sayılmaz ve kayıp fonksiyonuna dahil 

edilir. Böylece model bu tahmin çıkarımda bulunmuş olur.  Ynadaki şekle göre IoU ve IIoU 

hesaplamaları şu şekilde olur; 

  

Şekil 6: IIoU, IoU’dan farklı olarak tahmin ve gerçek karelerinin toplam alanını 
(C ) dikkate alarak hesaplama yapar. 



 

5. Sonuçlar ve İnceleme 

Bu kısım için birkaç farklı deneme yapılmıştır. Denemeler sırasında VisDrone-2019-MOT 

veriseti kullanılmıştır.  

5.1. Temel Deneme 

Yapılan ilk deneme, geliştirilen yeni modelin performansının nasıl geliştiğini görmek için 

yapılan ‘temel deneme’dir. Temel deneme için Faster-RCNN modeli hiçbir değişiklik 

yapılmadan eğitilmiştir ve sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

 

 5.2 RPN Çapa Boyutları Optimizasyonu 

Bu kısımda RPN kısmında boyutları [1282, 2562, 5122] olan çapalar, [8, 16, 32, 64, 128] 

olarak küçük nesneler için optimize edilmiştir ve sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

 

Buna göre çapa boyutlarını optimize etmek modelin performansında yaklaşık 2 puanlık bir 

artışa neden olmuştur. 

 5.3 3B Evrişimsel Sinir Ağı Kısmı 

Bu denemede modelin omurga ve RPN kısımları arasına bahsedilen 3B evrişimsel sinir ağı 

katmanı eklenmiştir ve sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

 

Buna göre modelin, görüntü bilgisinin yanıdna bir de zamansal bilgiyi kullanması 

performansta 2.5 puanlık AP artışına neden olmuştur. 

5.4 Sonuç 

Bun Şimdiye kadar Faster-RCNN’de yapılan iyileştirmeler sonucu model performansı 6.8’den 

10.0’a kadar yükselmiştir. Buna göre projede önerilen değişiklikler anlatıldığı gibi modele 

entegre edildiğinde başarı artışı görülmektedir. Bahsedilen diğer değişikliklerin de 

yapılamsının ardından model performansının daha da artması hedeflenmektedir. 
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