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1. Özet

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, otonom araç teknolojilerinin ülkemizde 

geliştirilmesini sağlamak için TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK ve HAVELSAN 

tarafından düzenlenmektedir. Yarışma, gelecekte bu alanda yerli ve milli üretimler yapan ülke 

olma amacı ile bu alana dikkat çekmektedir. İlk defa bu yıl yarışmaya hazır araç kategorisi 

eklenerek TEKNOFEST tarafından yarışmacılara tam donanımlı elektrikli araç temin 

edilecektir. Araç “drive-by-wire” olarak kullanılacak olup yarışmacılardan sadece yazılım 

geliştirilmeleri yapılması beklenmektedir. Araca entegre edilecek yazılım sistemi, araca 

otonom özellikler kazandırmalıdır.  

Otonom araç teknolojilerinin en önemli noktası yazılımdır. Aracın donanımlarından 

aldığı verilerin işlenmesi ve bu işlenme sonucu araca otonom davranış kabiliyetlerinin 

kazandırılması, yazılım geliştirilmeleri sonucu oluşmaktadır. Yazılım sistemi, aracın 

sensörlerinden input (girdi) alacaktır ve bu ham (işlenmemiş) input verilerini anlamlandırma 

yapacaktır. Anlamlandırılmış veri (bilgi) elde eden araç, perception (algı) becerisi kazanacaktır. 

Yazılım sistemi, bu algı becerisini kullanarak yarışma için gerekli göreve uygun davranışlar 

sergileyecektir. Araç, Şekil 1’deki yarışma parkurunda herhangi bir başlama noktasından bitiş 

noktasına kadar trafik ışık ve işaretlerine uyum sağlayarak seyahat sağlayacaktır. Seyahati 

sırasında yolcu alma ve yolcu bırakma noktalarında duraksama yapması, aracın temel görevidir. 

Ayrıca bitiş noktasına gelen aracın park etme görevi de bulunmaktadır. Araç, en yakın park 

etmeye müsait alana park görevini başarıyla tamamlamalıdır. 

Şekil 1 Örnek Yarışma Parkuru [1] 
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Yarışmanın ilk aşaması tasarım raporu hazırlanarak yarışmacıların raporlama 

becerisinin artırılması hedeflenmektedir. Daha sonra simülasyon ortamında aracın 3 boyutlu 

modeli ile geliştirilmeler yapılmasını, yarışma sürecinin en önemli aşaması olarak 

görmekteyim. Yazılım sisteminin geliştirilmesi, sensörlerin simülasyon üzerinde çalıştırılması, 

otonom algoritmaların uygulanması ve testlerin yapılması gerçek araç üzerinde çalışmadan 

beceri kazandırmaktadır. Ayrıca simülasyon ortamında çalışma deneyimi kazandırmaktadır. 

Bilimsel ve mühendislik çalışmalar olan yapay zekâ tekniklerini öğrenmek ve kullanmak, 

yarışma boyunca sürekli öğrenim sağlayacaktır.  

Yazılım mühendisliği disiplinine uygun ve güncel otonom araç teknolojileri ile 

donatılmış özgün yazılım sistemini geliştirmeyi, simülasyon ortamına ve gerçek araç üzerine 

entegre ederek yarışmayı başarı ile tamamlamayı hedeflemekteyim.  

2. Takım Organizasyonu
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6 aylık yarışma sürecinde uygulamayı planladığım iş paketlerini Şekil 2’de zamana göre 

göstermekteyim. Yarışma sürecini Yazılım Mühendisliği disiplinine uygun ve yazılım proje 

yönetimi metotlarını kullanarak planlı, düzenli ve sistematik bir şekilde ilerletmeyi 

amaçlıyorum.  

İş paketlerinden bazılarının kapsamını açıklamak istiyorum: 

Gereksinim Analizi: Agile ve Waterfall gibi yazılım geliştirme süreçlerinin ortak yönü, 

gereksinim analizi ile başlamasıdır. Gereksinim analizinin hedefi, planlama aşamasının doğru 

yapılarak yarışmadaki beklentinin nasıl karşılanacağının belirlenmesidir. Bu aşamada 

belirleneceklerden bazıları şunlardır: 

- Projenin amacının, yönteminin ve gerektirdiği çalışma planının belirlenmesi 

- Ön Tasarım Raporu aşamasında tanımlanacak başlıkların belirlenmesi 

- Gereken otonom araç teknolojilerinin ve yapay zekâ teknolojilerinin belirlenmesi 

- Simülasyon ortamının belirlenmesi 

- Kullanılacak yapay zekâ tekniklerinin belirlenmesi 

- Belirlenen başlıkların öğrenilmesi için kaynak araştırması 

- Gerçek araç üzerinde yazılım entegresi için tasarım 

Gereksinim analizinden elde edilen sonuçlar bu raporda ilgili başlıklar altında aktarılmıştır. 

Şekil 2 Proje Zaman Çizelgesi
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Araştırma ve Öğrenme: Otonom araç teknoloji çok kapsamlı bir konudur. Dolayısıyla 

yarışmada, araştırılması ve öğrenilmesi gereken birçok konu vardır. Bu konuların hepsine 

hâkim olmak ya da detaylı olarak hepsini bilmek imkansıza yakındır. Yarışma dahilinde görev 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde konuları öğrenmeyi planlamaktayım. Geliştireceğim 

yazılım sistemini modüllere ayırarak öğrendiklerimi modül sisteme entegre edeceğim. 

Youtube’ta bulunan Robotaksi eğitim videolarını [5] izledim, hocalarımın tavsiye ettikleri 

kaynakları indirdim ve okumaya başladım. Yarışma boyunca bu kaynaklardaki algoritmaları 

uygulamaya çalışacağım. Ayrıca Udemy ve Coursera’da kurslar takip ederek ilerleyeceğim.  

Simülasyon Ortamında Geliştirme ve Test: Simülasyon ortamında Robotaksi yarışma 

görevlerinin gösterilmesi, yarışmanın bir parçasıdır. Araç üzerinde çalışmadan önce simülasyon 

üzerinde çalışmak, simülasyon teknolojilerinin büyük öneminin olduğunu vurgulamaktadır. 

Simülasyon üzerinde yarışma senaryosuna benzer 3 boyutlu ortam hazırlayarak yarışmayı sanal 

ortamda uygulayacağım. Bu uygulamanın hedefi, maliyetsiz bir ortamda öğrenilenleri 

uygulayabiliyor olmaktır. Simülasyon ortamında geliştirme ve test, yarışmanın finaline kadar 

devam edecektir. Çünkü araç üzerinde her zaman çalışmak mümkün olmayabilir, araç üzerinde 

çalıştıktan sonra da simülasyon ortamının gerçekçiliğini daha fazla artırarak çalışmalarımı son 

güne kadar devam ettirmeyi planlıyorum. 

Araç Üzerinde Çalışma: Hazır araç kategorisi kapsamında, yarışmacılara TEKNOFEST 

tarafından elektrikli araç sağlanacaktır. Bu araç üzerinde yaklaşık 3 aylık bir çalışma yapabilme 

imkânımız bulunmaktadır. Bilişim Vadisi’nde bulunan yarışma alanında bu araç üzerinde 

çalışmak, başarı oranını doğrudan etkilemektedir. Simülasyon ortamından elde edeceğim 

yazılım sistemini, gerçek araç üzerine entegre etmeyi ve gerçek hayattaki faktörleri görerek 

çözümler üretmeyi planlıyorum. 

3. Yarışma Kurallarının Analizi ve Tasarım Çalışması Hedefleri

3.1.   Otonomi, Yapay Zekâ ve Otomasyon 
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 Yapay Zekâ, bilgisayarlara insan zekâsında davranışları sergiletmek için gerekli bilim 

ve mühendislik çalışmalarının bütünüdür. İnsan zekâsına, belki de daha fazlasına ulaşmayı 

hedefler. Otomasyon, önceden belirli kurallar çerçevesinde kendi kendine karar vermeden, 

verilen komutlarla belirli zamanlarda belirli işlemleri yerine getirebilme becerisidir. Otonomi 

ise, harici müdahalelerden bağımsız, kendi kendine düşünüp karar verebilme becerisidir. 

Otonomi, yapay zekâ ya da otomasyon değildir. Otonomi, yapay zekâ ve otomasyon 

tekniklerini kullanarak kendi kendine yetebilen, önemli olanı önemsizden ayırt edebilen ve 

karar verebilen sistemdir. Robotaksi otonom aracı, yapay zekâ ve otomasyon teknikleri ile 

donatılmalıdır. 

 

 Yapay zekâ (Artificial Intelligence) Şekil 3’teki gibi birçok alt alanının tamamını 

kapsar. Her bir alan, kendi içinde geniş yelpazesi olan ve halen gelişmekte olan alanlardır. Bu 

alt alanların kullanımları giderek yaygınlaşmaktadır. Otonom araç teknolojileri de bu alt 

alanların bazılarını kullanmaktadır. 

 

Şekil 3 Yapay Zekâ Alanları 
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 Otonom sistemler; dış müdahalelerden bağımsız, kendi kendine görev tamamlayabilen, 

kendi kendine yetebilen veya insan etkisini sadece tamamlayıcı etken olarak görebilen 

sistemlerdir. Kendi kendini yöneten bu sistemler, görevlerini maksimum verimli ve maksimum 

emniyetli bir şekilde tamamlayabilirler. Bir sistemin kapsadığı bütün alt sistemlerin ve bütün 

alt parçaların otonom olması, o sistemin genelini otonom yapmaktadır. Örneğin Şekil 4’de, 

temsili bir otonom aracın birden fazla alt sistemini görmekteyiz. Alt sistemler ve alt parçalar, 

gerekli çıktıları (output) üreterek sistemin karar verme algoritmalarını beslerler. Karar verme 

algoritmaları da sistemi yöneterek, bulundukları göreve uygun davranışlar sergilerler. 

 

3.2.   Dünyadaki Örnekler 

 

 Günümüzde üretilen araçların çoğunda otonom özellikler bulunmaktadır. Şerit takibi, 

ani fren, park yeri tespiti, park etme, yokuş kalkış, cruise (hız) kontrol, mesafe kontrol gibi 

sürüş güvenliğini ve sürüş kolaylığını artıran otonom özellikler kullanıma sunulmuştur. Tam 

otonom olarak üretilip bireysel müşterilere satılan bir araç bulunmamaktadır fakat dünyadaki 

gelişmelerden, Volvo, Tesla, Mercedes-Benz, Ford, Toyota gibi araç devlerinin 

çalışmalarından görüyoruz ki gelecekte tam otonom araçları trafikte görmemiz olasıdır.  

 

 Society of Automobile Engineers (SAE International), otonom kara araçları sektörünü 

6 seviyede tanımlamıştır. 

 

Şekil 4 Temsili Otonom Sürüş 
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- Seviye 0: Otonom, yapay zekâ veya otomasyon teknolojilerini bulundurmayan, hızlanma, 

yavaşlama, vites ve direksiyon kontrolü gibi sürüş dinamiklerinin tamamen sürücü 

tarafından kontrol edildiği araçların seviyesidir. 

- Seviye 1: Şerit takip sistemi, otomatik fren sistemi veya hız sabitleyici gibi sürücüye temel 

yardımlarda bulunan araçların seviyesidir. Otonominin ilk seviyesidir. 

- Seviye 2: Çevresel koşulların kontrolü sürücü tarafından yapılarak; hızlanmanın, 

yavaşlamanın ve direksiyon kontrolünün sürücü müdahalesi olmadan gerçekleştirildiği 

araçların seviyesidir. 

- Seviye 3: Çevresel koşulların takibini yapabilen, engeller karşısında ani frenlemeler 

yapabilen fakat yeterli olmadığı durumlarda sürücü müdahalesine ihtiyaç duyan araçların 

seviyesidir. 

- Seviye 4: Sürüşün tüm aşamalarının otonom sistemler tarafından kontrol edildiği, GPS 

bilgisini, sensör verilerini ve kullanıcı inputlarını yüksek doğrulukla kullanıldığı araçların 

seviyesidir. Ekstrem senaryolar için yeterli olmasa bile günümüz otonom araç endüstrisinin 

ulaştığı en yüksek seviyedir. 

- Seviye 5: Tam otonom araç teknolojisinin nihai hedef seviyesidir. Hiçbir şartta ve koşulda, 

sürücü müdahalesi olmadan kendi kendine yetebilen araçların seviyesidir. 

Robotaksi yarışması kapsamında geliştireceğim yazılım sisteminin; Seviye 4 otonom araç 

özelliklerine sahip, sürücü müdahalesi olmadan istenilen parkurda tam otonom olarak hareket 

sağlayabilen bir sistem olmasını hedeflemekteyim. 

 

 Ülkemizde Ford Otosan tarafından geliştirilen “Platooning-Otonom Konvoy” 

teknolojisine dikkat çekmek istiyorum. Sürü halinde uçan kuşların, birbirini belli mesafelerde 

ve belli formasyonlarda takip etmesiyle uçuş sırasında enerji tüketimlerinin tekil uçuşlara göre 

daha az olduğu gözlemlenmektedir. Sürünün ön tarafında uçan kuşlar, havanın kendilerine karşı 

oluşturduğu direnci arkadan gelen kuşlar için azaltırlar. Arkadan gelen kuşlar da bu direnç 

kırılmasından faydalanarak daha rahat uçarlar, dolayısıyla daha az enerji harcamış olurlar. Ford 

Otosan, bu gözlemden faydalanarak “Platooning-Otonom Konvoy” teknolojisini geliştirmiştir. 

Teknoloji, Şekil 5’teki gibi yük taşımacılığı için aynı istikamette sürüş gerçekleştiren araçların 

birbirleriyle iletişim kurarak konvoy halinde, birbirlerine belirli (yakın) bir mesafede otonom 

hareket etmesini sağlamaktadır. Bu birlikte hareketlilik, ön taraftaki lider aracın havanın 

direncini kırdığı için arkadan gelen araçların yakıt tasarrufunu sağlamaktadır. Yapılan 

denemeler sonucu 3 araçlı bir senaryoda %15’lere varan yakıt tasarrufunun sağlandığı 

görülmüştür. Araçların birbirleriyle iletişim kurduktan sonra mesafe takibi yapması, hız 

eşitlemesi yapması ve oluşabilecek sorunları (takip sırasında iki araç arasına tanımsız araç 

girmesi gibi) tespit edebilmesi otonomi geliştirmelerin sonucudur.  
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 Dünya geneline baktığımızda ise Robotaksi yarışmamızla bağlantılı olarak “Waymo” 

ve “AutoX” şirketleri bu alanda ilklerdir.  

 

 Waymo, Google’ın ana şirketi olan Alphabet’in bir yan kuruluşudur. Amerika’nın 

Phoenix, Arizona bölgesinde tam otonom taksi hizmeti vermektedir. “Waymo One” aracı, Şekil 

6’da gösterilmiştir, tamamen sürücüsüz olarak hizmet vermektedir. Mobil uygulama üzerinden 

çağırılabilen araçlar, 7 gün 24 saat hizmete açıktır. Toyota ve Lexus marka araçlara sensör ve 

yazılım entegreleri yaparak tam otonom hale getirmişler. 15 milyar mil’den fazla simüle edilmiş 

sürüş ile testler gerçekleştirmişler. 20 milyon mil’den fazla gerçek sürüş ile de sistemlerinin 

öğrenimlerini artırmışlar.  

 

 

 

 

Şekil 5 Ford Otosan, Platooning-Otonom Konvoy Teknolojisi 
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 Geçtiğimiz yıl paylaştıkları bir blog yazısında “Simülasyon, otonom sürüş 

teknolojisinin gelişmesinde hayati önem taşır. Simülasyonda, deneyimlerimizin ölçeğini ve 

karmaşıklığını genişleterek günde 20 milyon mil sürüş gerçekleştiriyoruz. Her bir simülasyonda 

öğrenmeye devam edilebilir, nadir görünen uç durumlar hazırlanabilir, yeni fikirler 

keşfedilebilir, yeni yazılımlar yapılabilir ve bu sayede deneyimimiz artırılabilir.” ifadelerine 

yer vermişlerdir. Ayrıca örnek Waymo simülasyon görüntüsünü Şekil 7’de paylaşmışlardır.  

Şekil 6 Waymo One Otonom Taksi Aracı 

Şekil 7 Waymo One Aracı Simülasyon Görüntüsü 
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 Buradan çıkardığım sonuç ile Robotaksi yarışması boyunca simülasyon üzerinde ölçeği 

ve karmaşıklığı günden güne artırarak, son güne kadar geliştirmeler yapmayı hedeflemekteyim. 

 

 Waymo One taksi aracı Texas, California, Mountain View ve San Francisco 

bölgelerinde hizmete girebilmek için sanal (simülasyon) ve gerçek test aşamasındadır. Waymo, 

otonom kamyon ile taşımacılık için Waymo VIA aracı geliştirmektedir. Bu araç Amerika, 

Avrupa ve Çin bölgeleri için tam otonom kamyon taşımacılığı hizmeti vermeyi 

hedeflemektedir. Hızlı teslimat, sürücüsüz, düşük maliyetli ve güvenli taşıma ilkelerini 

benimsemişlerdir. Şirket, kendi geliştirdiği “Laser Bear” lidar sensör teknolojisini araçlarında 

kullanmaktadır. Ayrıca şirket, web sitesinde güvenlik metodolojileri, sürüş davranışları gibi 

Robotaksi yarışmasında bana yardımcı olabilecek makaleler paylaşmaktadır. Yarışma boyunca 

bu kaynaklardan faydalanmayı planlamaktayım. 

 

 AutoX, Çin merkezli sürücüsüz araç teknolojileri üzerine çalışan şirkettir. Amerika’da 

Silikon Vadisi’nde ve Çin’de Shanghai, Wuhan, Shenzhen bölgelerinde tam otonom taksi 

hizmeti vermektedir. Taksi hizmeti veren araçlarının ismi RoboTaxi’dir. RoboTaxi aracı Şekil 

8’de gösterilmiştir. Çin’in en yoğun ve en kalabalık trafik koşullarında bile başarıyla sürücüsüz 

olarak taksi hizmeti vermektedirler. YouTube üzerinden otonom taksi deneyimi kazanan 

yolcuların paylaştıkları videolar vardır. Videolardan gözlemlediğim kadarıyla çok başarılı şerit 

takip sistemleri ve engel tespit / kaçınma yöntemleri vardır. Dörtyollarda ve kavşaklarda, trafik 

ışıklarına ve trafik levhalarına uyarak sorunsuz navigasyon takibi yapabilmektedirler. Web 

siteleri üzerinden blog yazıları yayınlamaktadırlar. Blog yazılarında yapay zekâyı nasıl 

kullandıklarını ve geliştirme süreçlerini nasıl ilerlettiklerini anlatmışlardır. Waymo şirketi gibi 

Şekil 8 AutoX, RoboTaxi Aracı 
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yük taşımacılığı için RoboTruck aracı geliştirmektedirler. Ayrıca Waymo şirketi gibi uzun 

simülasyon geliştirmeleri de mevcuttur. 

 

 Waymo ve AutoX’in yanı sıra başka şirketler de otonom taksi ve otonom yük 

taşımacılığı için ürün çıkarma aşamasındadırlar. Bu şirketlerin paylaştığı blog yazılarını, 

makaleleri ve kaynakları takip etmek, yarışma sürecinde bana fikir ve kaynak olacaktır. 

 

3.3.   Yarışma Parkuru Görev Gereksinimleri 

 

 Yarışma parkurunun planı Şekil 1’de gösterilmiştir. Robotaksi aracı, parkur üzerinde 

başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru otonom sürüş gerçekleştirecektir. Bitiş noktasından 

sonra ise otonom park gerçekleştirecektir. Bu otonom görevler sırasında Robotaksi aracından 

beklenen yarışma gereksinimleri bulunmaktadır. 

 

 Gereksinimleri listeleyecek olursak: 

 

- Robotaksi aracı, Şekil 9’da gösterildiği gibi başlangıç noktasında bulunan düz çizgiyi 

algılayıp sürüşe başlamalıdır. Sürüş sırasında ikinci bir düz çizgi gördüğünde ise 

sürüşün bittiğini anlamlı ve park görevine geçmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parkurda, Şekil 9’da gösterildiği gibi, normal trafikte olduğu gibi şeritler bulunacaktır. 

Araç,  bu şeritleri dışa doğru ihlal etmeyecek şekilde iki şerit arasında ilerlemelidir. 

- Şerit takibi için görüntü işleme algoritmaları gerekmektedir. Araç, kamera sensöründen 

alınan verilere görüntü işleme teknikleri uygulamalıdır. 

Şekil 9 Parkur Şeritleri ve 

Başlangıç / Bitiş Çizgisi 
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- Aracın bulunduğu şeritlerin en az 1 metre dışına doğru bariyerler bulunacaktır. 

Bariyerler 50 cm ile 100 cm arasında yüksekliğe sahip olacaktır. Robotaksi aracı, 

bariyerlere asla çarpmamalıdır. 

- Araç şerit içindeyken lidar sensörü ile bariyerleri algılamalı, sağındaki ve solundaki 

bariyerleri tam ortalamalıdır. 

- Araç, görüntü işleme ile şerit tespiti ve lidar sensörü ile bariyer tespiti sonuçlarını eş 

zamanlı kullanarak sürüşünü gerçekleştirmelidir. 

- Robotaksi aracının yolcu alma ve yolcu bırakma görevleri bulunmaktadır. Araç sürüş 

gerçekleştirirken Şekil 10’daki gibi “Durak” tabelası gördüğünde, tabelanın yanında 30 

saniye yolcu almak için ve yolcu bırakmak için beklemelidir. İlk durak tabelasında 

yolcu alacak, ikinci yolcu tabelasında ise yolcu bırakacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yolcu alma ve bırakma işlemleri, 30 saniyelik bekleme süresi varsayımları ile 

oluşmaktadır. Araca fiziki bir iniş ya da biniş olmayacaktır. 

- Araç, sürüşünü gerçekleştirirken trafik levhalarına uyum sağlamalıdır. Parkurun 

herhangi bir noktasına, herhangi bir trafik levhası konuşlandırılacaktır. Araç, sürüş 

sırasında görüntü işleme teknikleri ile trafik levhasını tanımalı, levhaya uygun 

davranışlar sergilemelidir. Örnek trafik levhaları Şekil 11’de gösterilmiştir. Örneğin 

dörtyollara, mecburi sağa dönüş veya sola dönülmez gibi levhalar konuşlandırılabilir. 

Araç, istikametini bu levhalara göre belirlemelidir. 

 

 

Şekil 10 Yolcu Alma ve Bırakma 

Durağı 



 

15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Robotaksi aracı, trafik ışıkları için de çözüm üretmelidir. Parkurda, yolların bazı kesişim 

noktalarına Şekil 12’deki gibi trafik ışıkları konuşlandırılacaktır. Trafik ışığının kırmızı 

yandığını algılayan araç bekleyecek, yeşil yandığını görünce sürüşüne devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Robotaksi aracının engellerden kaçınması gerekmektedir. Sürüş sırasında aracın 

istikametine herhangi bir engel çıktığında aracın ani fren yaparak durması 

gerekmektedir. Yarışma sırasında görevli bir insan, aniden aracın önüne çıkabilir. 

Aracın durup durmayacağı test edilebilir. Robotaksi aracı, engele çarpmadan ani fren 

yapıp durmalıdır. 

- Şekil 9’daki bitiş çizgisini algılayan araç, park görevi gerçekleştirmelidir. Bitiş çizgisi, 

parkurun park alanının girişinde bulunmaktadır. Park alanında Şekil 13’te olduğu gibi 

aracın park edebileceği alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar beyaz şerit çizgisi ile 

ayrışmaktadır. Her bir park alanının üstünde Şekil 14’te olduğu gibi park yapılabilir 

veya park yapılamaz levhaları bulunmaktadır. Robotaksi aracı bu levhaları algılayarak 

kendisine en yakın park yapılabilir alana park etmelidir. 

 

 

 

 

Şekil 11 Örnek Trafik Levhaları 

Şekil 12 Örnek Trafik Işıkları 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parkur görevlerini gerçekleştirecek Robotaksi aracından beklenen önemli bir faktörden 

bahsetmek istiyorum. Robotaksi aracının yazılımın jenerik olması gerekmektedir. Yarışma 

parkurunun şekli, yolların doğrusal veya açısal olması, trafik levhalarının konumları, trafik 

işaretlerinin konumları, yolcu iniş/biniş duraklarının konumları, bitiş çizgisinin konumu, park 

alanındaki uygun park alanı gibi faktörler yarışmanın her aşamasında veya her senaryosunda 

değişebilir. Araç, sürüşü sırasında bu görevleri anlık olarak tespit edip uygun davranışlar 

sergilemelidir. 

 

3.4.   Simülasyon Gereksinimleri 

 

 Tasarım raporundan sonra yarışmanın ilk aşaması simülasyon ortamında görev 

isterlerinin gösterilmesidir. 

 

 Simülasyon gereksinimleri şunlardır: 

 

- Yarışmacılara, drive-by-wire olarak yarışmada kullanılacak aracın 3 boyutlu sanal 

modeli de verilecektir. Bu sanal model ile yarışma parkuruna benzetilecek senaryoda 

simülasyon yapılması beklenmektedir. 

- Simülasyon, 3 boyutlu objelerle Şekil 1’deki yarışma parkuruna benzetilmelidir. 

Parkurda şeritler, dubalar, trafik levhaları, trafik işaretleri, yolcu alma - indirme 

durakları ve park alanı bulunmalıdır. 

- Araç modelinin üzerinde, gerçek araçtaki gibi sensörler bulunacaktır. Araç, 

sensörlerden aldığı verileri işlemeli, etrafını tanımalı ve hareket dinamiğini 

kullanmalıdır.  

- Simülasyon ortamındaki Robotaksi araç modeli, başlangıç noktasından bitiş noktasına 

kadar yolcu alma - indirme görevini tamamlayarak, trafik ışık ve trafik levhalarına 

uyarak otonom sürüş gerçekleştirmelidir. 

 

4. Yazılım Mimarisi 

 

Şekil 13 Temsili Park Alanı 

Şekil 14 Park Yapılabilir / Park 

Yapılamaz Levhaları 
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4.1.   Karar Verme Algoritmaları 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kamera ve Lidar sensörleri, sistemin iki input değerleridir. Bu sensörler sisteme her an 

güncel veri göndermektedir. Sensörlerden alınan veriler, gerekli ön işleme ve veri işleme 

aşamalarından geçerek Robotaksi aracının çevresinden haberdar olmasını sağlamaktadır. 

Kamera sensörü 2 boyutlu görüntü verisi üretmektedir. Görüntü verisi; şerit takibinde, trafik 

işaret ve trafik levhalarının tespitinde ve tanınmasında kullanılacaktır. Lidar sensörü ise 3 

boyutlu nokta bulutu (point cloud) verisi üretmektedir. Nokta bulutu verisi; aracın çevresindeki 

nesnelere mesafesini hesaplamakta kullanılacaktır.  

 

 Aracın nasıl davranışlar sergileyeceğini belirleyen yapı Şekil 15’te gösterilen karar 

verme algoritmalarıdır. Sensör verileri aracın karar verme algoritmalarını beslemektedir. Araç 

bulunduğu duruma ve görevine göre, sensörlerinden aldığı verileri kullanarak kendisine hız, 

fren ve direksiyonunun açı değerini output olarak göndermektedir.  

 

4.2.   Sensör Füzyon Algoritmaları 

 

Şekil 15 Karar Verme Algoritmalarının Input-Output Değerleri 
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 Sensör füzyonu; belirli bir bölgeden farklı sensör kaynakları ile toplanan verileri, doğru 

bilgi çıkarımı hedefinde birleştirmektir. Robotaksi aracı, kamera ve lidar sensöründen aldığı 

verileri anlamlandırdıktan sonra füzyon algoritmaları ile birleştirerek, doğruluğu yüksek tek bir 

bilgi elde edecektir.  

  

 

  

 

 Füzyon aşamaları Şekil 16’da gösterilmiştir.  

 

Ortak Koordinat Sistemine Dönüştürme: Öncelikle kamera ve lidar sensörlerinden alınan 

veriler ortak koordinat sistemine dönüştürülecektir. Veriler ortak bir referans noktasında göre 

koordinat dönüşümüne tabi tutulur. Bu referans noktası Robotaksi aracının merkez noktası 

olacaktır. Otonomide kullanılan koordinat sistemi EGO koordinat sistemidir. Herşey araca göre 

kabul edilmektedir. Araç sağa-sola dönse bile koordinat sistemi de araç ile beraber 

dönmektedir. Sensörleri aynı referans noktasında koordinatlayarak; örneğin kamera sensörüne 

göre aracın sağında bulunan bir nesnenin lidar sensörüne göre de aracın sağında aranması 

kolaylık sağlayacaktır. 

 

Ortak Zamana Dönüştürme: Aynı referans noktasına göre koordinatları alınmış sensör 

verilerinin ortak zamanda eşitlenmesi gerekmektedir. Kamera sensöründen alınan veriler t=0 

anında güncelleniyor ise, lidar sensöründen alınan verilerin de t=0 anında güncellenmesi 

gerekmektedir. ROS ortamında bu verilerin aynı anda publish edilmesi kesin değildir. Bu 

yüzden verilerin güncellenme zamanlarının aynı olması gerekmektedir.  

 

Bilgileri İlişkilendirme: Ortak referans noktasına göre ve ortak zamana göre elde edilen 

verilerin ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Kamera sensöründen elde edilen görüntüdeki 

nesneler çeşitli görüntü işleme teknikleri kullanılarak tespit edilebilmektedir. Lidar 

sensöründen elde edilen verideki nesneler ise kümeleme yöntemi ile tespit edilebilmektedir. İki 

sensör, verilerindeki nesnelerin aynı nesneye ait olup olmadığını karşılaştırarak 

öğrenebilmektedirler. Örneğin kamera sensörü ile bir trafik levhasının görüntüsü algılanabilir. 

Buna eş zamanlı olarak lidar sensörü ile de trafik levhasının veri kümesi algılanabilir. İki 

Şekil 16 Füzyon Aşamaları 
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verinin birbiri ile ilişkili olduğu nesnelerin özellikleri ile tanımlanabilir. Bir trafik ışığı kare 

veya daire şeklindedir. Kamera görüntüsündeki kare veya daire bir nesne ile lidar sensöründeki 

kare veya daire olarak kümelenebilen bir nesne ilişkili olabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgileri Birleştirme: İki sensör verisinden ilişkilendirilmiş nesneler t=0, t=1, t=2 anlarında üst 

üste ilişkilendirilir ise bu bilgilerin aynı nesneye ait olma olasılığı yüksektir. Bu durumda o 

nesneye ait kamera sensöründen elde edilen veriler ile lidar sensöründen elde edilen veriler 

birleştirilerek Şekil 17’deki gibi, nesne hakkında doğru sonuçlar elde edilmektedir. 

 

 Füzyon ile tespit edilmiş veriler aracın karar verme algoritmalarını daha doğru 

beslemektedir. Eğer füzyon olmaz ise lidar sensörü farklı, kamera sensörü farklı input’lar ile 

sistemi besleyecekti. Bu durumda verilen kararın doğruluk seviyesini düşürür ve tutarlılığını 

azaltır.  

 

4.3.   Lidar Preprocessing Node 

 

 Robotaksi aracında bulunan Lidar sensörü ROS ortamında PointCloud2 mesaj türünde 

veri yayınlamaktadır. Veri, ham işlenmemiş olarak “sensor_msgs/PoingCloud2.msg” 

formatındadır. Bu veriye ön işleme yapmak için C++ ile “Lidar Preprocessing” node’unu 

geliştirmekteyim. Bu node sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmaktadır: 

 

- Ham sensor verisi öncelikle “sensor_msgs/PointCloud.msg” mesaj türüne 

çevrilmektedir. 

- Daha sonra C++’ta bulunan PCL kütüphanesinde kullanılmak üzre 

“pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>” formatına hazırlanmaktadır. 

- PCL kütüphanesinde “Progressive Morphological Filter” algoritması zemine ait 

noktaları gidermektedir. Bu algoritmadan faydalanarak zemine ait noktalar giderilerek 

ham sensor verisinde ki gereksiz noktalar çıkarılmaktadır.  

Şekil 17 Füzyon Sonucu 
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- En son, ön işlemesi yapılan sensor verisi, nesnelere ait noktaların kümelenmesi için 

tekrar ROS ortamına (publish) yayınlanmaktadır. 

 

5. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

 Otonom sürüş algoritmaları, Robotaksi aracının kamera ve lidar sensörlerinden aldığı 

ham verileri işleyip anlamlandırarak (bilgiye çevirerek), araca anlık kararlar aldıran 

algoritmalardır. Yarışma parkurunda Robotaksi aracının haricinde dinamik nesnelerin 

olmaması (hareketli araç, insan vb.) çevre ortamı için davranışsal tahmin gibi konseptlere 

ihtiyaç olmadığını göstermektedir. Araç çevresini, sadece modellemesi yeterli olacaktır. 

 

 Kamera sensörü, görüntülediği alanın 2 boyutlu renk bilgisini (visible light spectrum) 

vermektedir. Bu renk bilgisi ile görüntü işleme teknikleri kullanılarak şerit takibi, trafik 

levhalarını tanıma, trafik ışıklarını tanıma ve park yerini tanıma görevleri gerçekleştirilecektir. 

Lidar sensörü ise 3 boyutlu konum bilgisi vermektedir. Bu konum bilgisi ile de şerit dışındaki 

dubalar algılanarak, aracın dubalar arasında hareketi sağlanacaktır. Sağa-sola dönüşlerde ve 

virajlarda aracın doğru açılarla dönüşler yapması sağlanacaktır. 

 

5.1.   Bilgisayarlı Görü ve OpenCV Kütüphanesi 

 

 Bilgisayarlı görü (computer vision), bilgisayarların bir görüntüdeki görülenleri 

anlamasını amaçlayan bilgisayar bilimidir. Tek bir görüntüden veya bir dizi görüntüden (video) 

otomatik olarak bilgi çıkarmak için gerçekleştirilen çalışmalardır. Bilgisayarlı görü 

çalışmalarında yoğun bir şekilde yapay zekâ algoritmaları kullanılmaktadır. Ayrıca geometri, 

lineer cebir, olasılık, istatistik ve son yıllarda popüler hale gelen makine öğrenmesi ve derin 

öğrenme gibi matematiksel teknikler kullanılmaktadır. Otonom sistemlerin de dış dünyayı 

modelleyebilmeleri için gerçek zamanlı bilgisayarlı görü uygulamaları kullanmaları 

gerekmektedir. 

 

 OpenCV (Open-Source Computer Vision Library), dünyanın en çok kullanılan 

bilgisayarlı görü kütüphanesidir. Kütüphanede bilgisayarlı görü ve makine öğrenimi 

algoritmalarından oluşan 2500’den fazla optimize edilmiş algoritma bulunmaktadır. 

Algoritmalar nesne tespiti, hareketli nesne takibi, eylemleri veya olayları sınıflandırma ve 

görüntü düzenleme gibi işlemlerde kullanılabilir. Kütüphane C++, Python, Matlab ve Java 

desteği sunmaktadır. Robotaksi yarışmasındaki bilgisayarlı görü işlemlerinde temel olarak bu 

kütüphaneyi kullanacağım.  

 

Python’da “import cv2” komutunu kullanarak OpenCV kütüphanesini kullanabiliriz. 

 

 Numpy, sayısal işlemler için optimize edilmiş bir Python kütüphanesidir. Çok boyutlu 

dizilerde veya matrislerde hızlı işlemler yapabilmemizi sağlayan ve ileri düzey matematik 

işlemler yapabileceğimiz bir kütüphanedir. OpenCV kütüphanesinde tüm image yapıları 
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Numpy array olarak saklanmaktadır. Bu, fotoğraf üzerinde düzenleme işlemleri yaparken 

optimize edilmiş hız sağlamaktadır. 

 

Yarışma kapsamında kullanacağım OpenCV işlemleri şunlardır: 

 

- Resizing: Yeniden boyutlandırma demektir. Görüntünün genişliğini, yüksekliğini veya 

her ikisi birlikte yeniden boyutlandırmak için yapılan işlemdir. “cv2.resize()” 

fonksiyonu ile yeniden boyutlandırma yapılmaktadır. 

- Cropping: Kırpma işlemidir. Verilen görüntünün x ve y koordinatlarındaki değerleri 

ile bir görüntü üzerinden başka bir görüntü oluşturma işlemdir. “crop = image[100:300, 

100:300]” ile verilen görsel üzerinde x ve ye koordinatları üzerinde 100 ile 300 değerler 

arasında kalan görüntüyü yeniden oluşturmaktadır 

- Masking (Bitwise operations): Maskeleme, görüntü içerisinde yalnızca bizi 

ilgilendiren kısımlara odaklamamızı sağlar. Örneğin bir yüz tanıma uygulaması inşa 

ettiğimizde görüntünün bulmaya ve açıklamaya ilgi duyduğumuz tek kısmı, görüntünün 

yüzleri içeren kısımlarıdır. “cv2.bitwise_and ()” metodu ile maskeleme işlemi yapılır 

- Blurring: Görüntü bulanıklığı, görüntünün düşük geçişli bir filtre çekirdeği ile 

kıvrılmasıyla elde edilir. Gürültüyü gidermek için kullanışlıdır. Görüntü içerisindeki 

yüksek frekanslı içeriği kaldırır. Yani bu işlemde kenarlar biraz bulanıklaşır. OpenCV, 

dört ana tür bulanıklaştırma tekniği bulunmaktadır. Bunlar  

o Averaging: Bu, bir görüntünün normalleştirilmiş bir kutu filtresiyle sarılmasıyla 

yapılır. Çekirdek alanının altındaki tüm piksellerin ortalamasını alır ve merkezi 

öğeyi değiştirir. cv.blur () veya cv.boxFilter () işlevi tarafından yapılır. 

o Gaussian Blurring: Bu yöntemde kutu filtresi yerine Gauss çekirdeği kullanılır. 

cv.GaussianBlur () işleviyle yapılır. 

o Median Blurring: Burada, cv.medianBlur () işlevi çekirdek alanı altındaki tüm 

piksellerin medyanını alır ve merkezi öğe bu medyan değerle değiştirilir. 

o Bilateral Filtering: cv.bilateralFilter (), kenarları keskin tutarken gürültü 

gidermede oldukça etkilidir. 

- Sharpening: Görüntü keskinleştirme tekniğidir. Bir görüntünün yüksek frekanslı 

bileşenlerinin iyileştirilmesi, görsel kalitede bir iyileşmeye yol açar. Görüntü 

keskinleştirme, bir görüntüdeki kenarları ve ince ayrıntıları vurgulayan herhangi bir 

geliştirme tekniğini ifade eder. 

- Thresholding: En basit segmentasyon yöntemidir. Thresholding, sağlanan eşik 

değerine göre piksel değerlerinin atanması gerçekleştiren bir tekniktir. Eşiklemede, her 

piksel değeri eşik değeri ile karşılaştırılır. Piksel değeri eşikten küçükse 0'a ayarlanır, 

aksi takdirde maksimum değere (genellikle 255) ayarlanır. Eşikleme, ön plan olarak 

kabul edilen bir nesneyi arka planından ayırmak için kullanılan çok popüler bir 
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bölümleme tekniğidir. Eşik, her iki tarafında, yani eşiğin altında veya eşiğin üstünde iki 

bölgeye sahip olan bir değerdir. Bu işlem “cv.threshold()” metodu ile yapılır 

- Edge detection: Görüntü işleme yaparken temel işlemlerden biridir. Görüntünün 

yapısal yönünü işlemek ve korumak için veri miktarını (piksel) azaltmamıza yardımcı 

olur. “cv2.Canny()” metodu ile işlem yapılır. 

- Segmentation: Görüntü Segmentasyonu, dijital bir görüntünün Görüntü Nesneleri adı 

verilen çeşitli alt gruplara (pikseller) bölünmesi işlemidir, görüntünün karmaşıklığını 

azaltabilir ve böylece görüntünün analiz edilmesi daha kolay hale gelir 

- Contours: Bir görüntünün sınırı boyunca aynı yoğunluğa sahip tüm noktaları birleştiren 

çizgi olarak tanımlanır. Konturlar, şekil analizinde, ilgilenilen nesnenin boyutunu 

bulmada ve nesne algılamada kullanışlıdır.  

- Identify shapes: Kenar tespiti yöntemidir. Verilen görüntünün kenar sayısını tespit 

etmektedir. Örneğin kare için 4, üçgen için 3 gibi tespitlerde bulunan yöntemdir. 

 

5.2.   “sensor_msgs/Image.msg” ve CvBridge 

 

 Robotaksi aracının direksiyon kısmında kamera sensörü bulunacaktır. ROS ortamındaki 

kamera sensörleri, görüntülerini ROS’un kendi görüntü mesaj türü olan 

“sensor_msgs/Image.msg” türünde saklamaktadır. Robotaksi aracındaki kamera sensörü de 

anlık olarak ROS ortamına “sensor_msgs/Image.msg” veri türünden yayın yapmaktadır. Mesaj 

“raw image” olarak yani; ham veri olarak yayınlanmaktadır.  

 

 ROS ortamına yayınlanan Image.msg mesaj türündeki verinin OpenCV 

kütüphanesindeki image formatına çevrilmesi gerekiyor. Bu işlem CvBridge kullanarak 

yapılmaktadır. CvBridge’nin çalışma yapısı Şekil 18’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18 CvBridge Köprü Yapısı 



 

23 

 

 CvBridge, C++ veya Python ile birlikte kullanılabilmektedir. Robotaksi aracındaki 

kamera sensörü anlık olarak Image.msg türünden veri yayınladığı için,  bu veriyi OpenCV 

formatına dönüştürmek için anlık olarak CvBridge kullanılacaktır. 

 

5.3.   Şerit Takip Sistemi 

 

 CvBridge kullanılarak OpenCV formatına çevrilen görüntüden, yarışma parkurundaki 

şeritlerin algılanarak şerit takibi yapılması gerekmektedir. Şerit algılama için OpenCV 

formatındaki görüntüde, OpenCV fonksiyonları kullanılarak tespit yapılmaktadır. 

 

Bu işlemi, yarışma kapsamında sağlanan Robotaksi araç modelini kullanarak ROS ortamında 

oluşturduğum simülasyon üzerinde aşama anlatmak istiyorum: 

 

- Öncelikle ROS ortamındaki kameradan yayınlanan görüntüyü OpenCV formatına 

çevirerek Şekil 19’daki görüntüyü elde ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sonra, görüntüyü RGB formatından BGR formatına çevirerek Şekil 20’deki görüntüyü 

elde ediyorum. 

 

Şekil 19 Kamera Sensöründen Elde Edilen Ham Görüntü 
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- Sonra, görüntüye beyaz “mask” işlemi uyguluyorum. Bu işlem ile görüntünün siyah 

beyaz olmasını sağlıyorum. Şeritler beyaz renkte olduğu için Şekil 21’deki gibi belirgin 

bir şekilde meydana çıkıyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20 BGR Formatında Görüntü 

Şekil 21 Beyaz Mask Uygulanmış Görüntü 
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- Sonra, görüntüdeki kenar noktaları daha belirgin hale getirmek için görüntüyü 

bulanıklaştırarak yumuşatma uyguluyorum. Şekil 22’deki bulanık görüntüyü elde 

ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- OpenCV’de bulunan Canny() fonksiyonunu kullanarak bulanık görüntüdeki kenarları 

Şekil 23’teki gibi elde ediyorum. 

 

Şekil 22 Blur İşlemi Uygulanmış Görüntü 
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- Bu işlemler sonrasında, şeritler haricindeki dubalar veya farklı cisimlerinde kenarları 

görüntü üzerinde kalmaktadır. Son olarak şeritler haricindeki kenarları görüntüden 

çıkarmak gerekiyor. Bu işlemi de görüntü üzerinde bir “polygon” çizdirerek, şeritlerin 

bulunduğu alanı görüntüden keserek alıyorum. Şeritlerin bulunduğu tahmini alan 

yükseklik olarak görüntünün yarısının alt parçasıdır, genişlik olarak ise görüntünün alt 

köşelerinden merkezine doğru çizilmiş polygon’un içerisidir. Görüntünün bu alanlarını 

kestikten sonra oluşan görüntüm Şekil 24’teki gibi olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23 Canny() ile Kenar Tespiti 
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- Elde ettiğim görüntü, sadece şeritleri göstermektedir. Görüntü üzerindeki beyaz piksel 

noktaların 2 boyutlu eksende “[x, y]” koordinatlarını elde ederek “sag_serit” ve 

“sol_serit” adında iki dizide sürekli olarak saklamaktayım. Şeritlerden elde ettiğim 

koordinatları gözlemleyebilmek için görüntüye Şekil 25’teki gibi yuvarlaklar çizdirdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Şekil 24 Sadece Şeritlerin Kırpıldığı Görüntü 
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 Aracın lidar sensöründen bağımsız olduğunu, sadece tespit ettiği şeritlere göre hareket 

ettiğini varsaydığımızda; araç, şerit tespiti ile elde ettiği noktalar arasında hareketini 

sağlayacaktır. “sag_serit” ve “sol_serit” dizilerinde sakladığı koordinatları ve koordinatların 

sayısını sürekli olarak karşılaştırarak iki şeriti ortalamaya çalışacaktır. Yaptığım testler 

sonucunda aracın sadece kamera sensörüyle düz yolda veya virajlı yollarda başarıyla hareket 

ettiğini gözlemledim. Fakat %100 başarı ile hareketini sağlaması için lidar sensörüyle birlikte 

hareket etmesi kesinlikle gereklidir. 

 

5.4.   Trafik Işığı ve Trafik Levhası Tespit Sistemi 

 

 Yarışma parkurunda trafik ışıkları ve trafik levhaları bulunacaktır. Robotaksi aracı bu 

nesneleri öncelikle tespit etmeli ve sonrasında tanımalıdır.  

  

 Lidar sensörü ile nesnelere ait noktaların kümelenmesi işlemi yapıldıktan sonra trafik 

ışıkları ve trafik levhaları nesne olarak kümelenebilmektedir. Bunun için PCL Segmentation 

modülü kullanılmaktadır. Bu konudaki çalışmalarım devam ediyor fakat henüz 

implementasyonunu yapamadım.  

 

 Kamera sensörü ile trafik levhaları ve trafik ışıkları tespit edilebilir. Bu nesneler, şekil 

özellikleri itibariyle görüntüde öne çıkabilmektedirler. Aday bölge yöntemi ile bu nesnelere 

benzeyen bölgeler tespit edilebilir ve sonrasında da aday bölgelerde bu nesneler aranabilinir. 

Bu yöntem ile gerçekleştirdiğim teknikten aşama bahsetmek istiyorum. 

 

Şekil 25 İşaretlenmiş Şeritler ile Görüntü 
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- Öncelikle ROS ortamından aldığım görüntüyü OpenCV ile Şekil 26’daki gibi 

görüntülemekteyim. Görüntüde bir adet “ileri veya sağa mecburi yön” trafik levhası 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sonra, görüntüyü BGR formatından GRAY formatına çevirerek Şekil 27’deki 

görüntüyü elde ediyorum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 26 Kamera Sensör Görüntüsü 

Şekil 27 GRAY Formatındaki Görüntü 
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- OpenCV’de bulunan Canny() fonksiyonunu kullanarak görüntüdeki kenarları Şekil 

28’deki gibi elde ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elde ettiğim görüntüdeki contour’leri sıralıyorum. Sıraladıktan sonra Şekil 29’daki 

görüntüyü elde ediyorum. Elde ettiğim görüntüde trafik levhası ve trafik işareti 

olabilecek aday bölgeler yuvarlak içine alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 28 Canny() ile Kenarları Seçilmiş Görüntü 

Şekil 29 En çok Contour'a Sahip Bölgeler 



 

31 

 

- Elde ettiğim aday bölgelerde kare ve yuvarlak özellikteki nesneleri tespit edebilmek için 

görüntüyü bulanıklaştırıyorum. Bulanıklaştırma sonucu Şekil 30’daki görüntüyü elde 

ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- OpenCV’de HoughCircles() fonksiyonu bulunmaktadır. Ayrıca bu fonksiyonla birlikte 

çalışacak, kare cisimleri de tespit edebilen bir fonksiyon geliştirdim. Geliştirdiğim 

fonksiyon ile kare ve dairesel cisimlerin bulunduğu görüntüyü kesmekteyim. 

Bulanıklaştırdığım görüntüde Şekil 29’daki aday bölgelerde kare ve dairesel nesneleri 

arattırdım. Bulunan nesneleri, görüntünün normali üzerinden keserek Şekil 31’deki gibi 

elde ettim. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 30 Kare ve Yuvarlak Tespiti için Bulanıklaştırılmış Görüntü 

Şekil 31 Tespit Edilmiş 

Kare ve Yuvarlak 

Nesneler 
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- Görüntüde kaç tane kare veya dairesel cisim var ise kesilmiş halini elde 

edebilmekteyim. Örneğin Şekil 31’de “ileri veya sağa mecburi yön” işaretinde hem 

dairesel görüntüyü tespit ediyorum hem de arkasındaki kare görüntüyü elde ediyorum. 

Yani “durak” işareti gibi kare işaretleri de tespit edebiliyorum. 

 

Bu aşamadan sonra elde ettiğim kesilmiş trafik işareti olabilecek görüntünün hangi trafik 

işaretine ait olduğunu bulabilmek için trafik ışığı ve trafik levhası tanıma sistemine 

gönderiyorum. 

 

5.5.   Trafik Işığı ve Trafik Levhası Tanıma Sistemi 

 

 CNN (Convolutional Neural Network), derin öğrenme sınıfıdır. Görsel görüntüleri 

analiz etmek için kullanılmaktadır. Önceden eğitilmiş model ile gerçek zamanlı uygulamalarda 

nesne tanıma yapılabilmektedir. Çeşitli kaynaklardan topladığım görseller ile trafik ışıkları ve 

trafik levhaları için bir CNN modeli oluşturdum. Bu modeli kullanarak trafik ışıklarını ve 

levhalarını gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyorum. 5.4.’te en son trafik levhasının görüntüsünü 

keserek küçük resim olarak Şekil 31’de elde etmekteyim. Bu resmi CNN modelimde 

TensorFlow kütühanesinin “predict_classes” fonksiyonunu kullanarak hangi sınıfa ait 

olduğunu elde ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32’de tespit edilmiş ve etrafı çizilmiş “ileri veya sağa mecburi yön” tabelasını 

görmekteyiz. Bütün trafik levhalarını bu şekilde tespit etmekteyim. Ayrıca trafik ışıklarını da 

yeşil veya kırmızı yanma durumuna göre tespit etmekteyim. 

Şekil 32 Tespit Edilmiş ve Tanınmış Trafik Levhası 
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6. Sensör 

 

 Sensörler, bir ortamdaki hareketli-sabit nesneleri, olayları veya değişiklikleri tespit 

etmek için kullanılan algılayıcılardır. Otonom araç sisteminin en önemli input verisi, 

sensörlerinden aldığı verilerdir. Otonom sistem, sensör verilerini kullanarak fiziksel çevresini 

bütünsel bir şekilde anlamlandırır ve algılar. Sensör verileri, otonom sistemin karar verme 

algoritmalarını besler. 

 

 Robotaksi aracında lidar sensörü ve kamera sensörü bulunacaktır. 

 

6.1.   Lidar Sensörü 

 

 Lidar (Light Detection and Ranging), lazer ışınlarını kullanarak nesnelere olan uzaklığı 

ölçen sensördür. Nesneler hakkında 3 boyutlu (x,y,z) olarak konum ve derinlik bilgisi verir. 

Herhangi bir nesneye gönderilen lazer ışınının, gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen 

yansımanın kaynağa ulaşma süresi arasındaki fark sayesinde uzaklık ölçülmektedir. Lidar 

sensörü haritalama, güvenlik, madencilik, tarım, robotik ve otomotiv alanlarında 

kullanılmaktadır. Lidar sensörü yüksek çözünürlükte sensördür bundan dolayı çok hassas veri 

üretmektedir fakat buna paralel olarak pahalı bir sensördür. Ayrıca lazer ışığı ile çalıştığı için 

olumsuz hava koşullarında verimli çalışmamaktadır. 

 

 Lidar sensörü output olarak nokta bulutu (point cloud) veri üretir. İşlenmemiş nokta 

bulutu verisinden çıkarımlar yaparak etraftaki nesnelerin uzaklığı belirlenebilir. 

 

Şekil 33 Lidar Sensörüne Sahip Basit Robot 
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 Lidar sensörlerin taradığı açılar farklı olabilir. Tarama açısı ihtiyaca göre değişebilir. 

Örneğin, Şekil 33’te ROS/Gazebo ortamında 3 boyutlu bir robot görmekteyiz. Robot üzerinde 

lidar sensörü bulunmaktadır. Lidar sensörün tarama açısı 180 derecedir ve mavi alanı 

kapsamaktadır.  

 

Terminalde, lidar sensörün anlık ürettiği çıktıyı görmekteyiz. Çıktının normal hali çok büyüktür 

fakat burada çıktıyı sadeleştirerek bir oranda küçülttüm. 

 

data : [inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf] 

 

Lidar sensörün kapsadığı alanda herhangi bir engel veya herhangi bir obje bulunmadığı için 

nokta bulutu çıktısında “inf” (infinity - sonsuz) değerini üretmektedir. Kaynaktan çıkan lazer 

ışınları herhangi bir engele çarpıp geri dönmediği için ışınlar sonsuza gitmektedir. Böylece 

“inf” değeri üretilmektedir. 

 

 

Şekil 34’te, robotun önünde bir engel bulunmaktadır. Engel, lidar sensörün kapsadığı alanın 

içerisindedir. Lidar sensörden çıkan lazer ışınları engele çarpıp yansıması kaynağa geri 

ulaşmıştır. Böylece lidar sensörün ürettiği çıktıda nümerik değerler oluşmuştur. 

 

data : [inf inf inf inf inf inf 1.64 1.61 1.61 1.64 inf inf inf inf inf inf inf inf] 

 

Şekil 34 Engelin Lidar Sensörüne Yansıması 
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Lidar sensörü, ışınlarını soldan başlayarak 0 dereceden 180 dereceye doğru göndermektedir. 

Buradaki engel, lidar sensörün yaklaşık 75-105 derecelik kapsadığı alan içerisinde 

bulunmakadır. 75-105 derece arasında 1.6 değeri üretilmiştir. Bu değer, lidar sensörü ile engel 

arasındaki mesafedir. Gazebo ortamındaki uzunluk ölçüleri metre cinsindedir. Dolayısıyla 1.6 

değerinin birimi metredir. Geri kalan kısımlarda bir engel bulunmadığı için “inf” değeri 

üretilmiştir. 

 

 Yarışma kapsamında Robotaksi aracının ani fren görevi bulunmaktadır. Parkurun 

herhangi bir noktasında aracın önüne aniden bir engel çıkacaktır ve araç bu engeli tespit edip 

duracaktır. Bu görev için lidar sensör verisini kullanmayı planlıyorum. Araç seyahat 

halindeyken 0-180 derecelik lidar verisi kontrol edilecek ve Şekil X’teki gibi bir çıktı üretmesi 

durumunda araç, engele belli bir güvenlik mesafesi bırakılarak durdurulacaktır.  

 

 

 

 

data : [2.53 2.63 2.80 3.13 3.64 inf inf inf inf inf inf inf inf 4.33 3.94 3.69 3.58 3.57] 

 

Şekil 35’te ise, robotun lidar sensörünün yaklaşık 0-45 ve 135-180 dereceler aralığında 

engellerin olduğunu gözlemliyoruz. Sensörün ürettiği nokta bulutu çıktısına baktığımızda, 

dizinin orta kısmı harici nümerik değerler ürettiğini gözlemliyoruz. Bu değerlerinde engellere 

olan uzaklığı olduğunu gözlemliyoruz. Geri kalan kısımlarda ise herhangi bir engel 

bulunmadığı için “inf” çıktısı üretilmiştir. 

Şekil 35 Kenar Engellerin Lidar Sensörüne Yansıması 
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 Yarışma parkurunda şeritlerin dışında Şekil X’teki gibi bariyerler bulunacaktır. 

Robotaksi aracı, bu bariyerleri lidar sensörü ile algılayacak, sağında ve solunda bulunan bu 

bariyerleri tam ortalayarak şerit içerisinde kalmayı başaracaktır. Sağa ve sola dönüşlerde ise 

bariyerleri kendine referans alarak dönüş sağlayacaktır. Örneğin herhangi bir sola dönüşte, 

soldaki bariyere belli bir mesafede hareket edecektir. 

 

6.2.   Lidar Sensör Verisi Optimizasyonu 

 

 Gerçek zamanlı uygulamalarda lidar sensörü ile çalışıldığında, sensör verileri için 

optimizasyon yapılması gereklidir. Optimizasyon, belirli kısıtlamalarla en makul çözümün elde 

edilme sürecidir. Lidar sensörü, çözünürlüğü çok yüksek bir sensör olduğu için çok hassas veri 

üretmektedir. Bu hassasiyet, çok büyük veri üretmesidir. Gerçek zamanlı olarak, çok büyük 

ham (işlenmemiş) point cloud veri kümesini anlamlandırıp bilgiye çevirmek yazılımın 

maliyetini artırmaktadır. Bu maliyet, “time complexity”dir ve bu da performans düşüklüğüne 

yol açmaktadır. Robotaksi aracının lidar sensör verisine optimizasyon uygulayarak bu sorunu 

minimize etmek gereklidir.  

 

 Lidar sensör verilerini (nokta bulutu verileri) işlemek için “Point Cloud Library” 

bulunmaktadır.  PCL kütüphanesinin C++ ve Python desteği bulunmaktadır. Kütüphane, ham 

lidar sensör verilerini işlemek ve optimizasyon uygulamak için bazı modüllere sahiptir. Bu 

modüllerin bazılarından bahsetmek istiyorum: 

 

- Filters: Lidar sensörü çok büyük veri ürettiği için bazı verilerin, gürültü (noise) olması 

ihtimali vardır. Sensördeki gürültü verisi, lidarın menzilinde herhangi bir obje 

olmamasına rağmen sensörden veya sistem dışından kaynaklanan sorunlardan dolayı 

varmış gibi gözükür. Bu da sensör verisi işlenirken yanlış anlamlandırmalara sebep olur. 

PCL kütüphanesindeki “filters” modülü, sensördeki gürültü verilerini filtreleyerek 

çıkarır. Modül, gürültü olarak düşünülen noktanın komşularına ve yakınlarındaki 

noktalara, ortalama mesafe değeri hesaplayarak bir dağılım oluşturur. Bu dağılımda 

aykırı gördüğü değerleri gürültü olarak algılar ve sensör verisinden çıkarır. Bu işlemi 

sensör verisini anlamlandırmadan önce yaparak veri kümesindeki gereksiz ve yanlış 

verileri çıkarırız. 

- Segmentation: Clustering (kümeleme) işlemi sağlayan modüldür. Nesnelere ait 

noktaların kümelenmesini sağlar. Lidar sensörüne yansıyan noktaları kümeleyerek 

birbirinden izole eder. Euclidean Clustering, kümeleme yöntemlerinden biridir. 

Noktalar arası mesafelere bakarak kümeleme işlemi yapar ve kümeleri, yani nesneleri 

birbirinden izole eder. Bu modül ile lidar sensörüne yansıyan objeleri birbirinden ayırt 

edebiliriz. 

- Recognition: Nesne tanıma uygulamaları için kullanılan algoritmaları içeren modüldür. 

Lidar sensör verisinde kümeleme ile tespit edilen bir nesnenin, X, Y, Z eksenlerindeki 

köşe koordinatlarını tespit edilebilir. Nesnenin sınır koordinatlarını bularak, hacim, alan 

veya çevre gibi bilgiler ile nesne hakkındaki yorumların artırılmasını sağlar. 
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- Features: Nokta bulutu verilerinden, nesnelerin 3 boyutlu özelliklerinin tahmin 

edilebilmesini sağlayan modüldür. Nesnelerin hangi geometrik şekilde olduğunu ve 

yüzey özelliklerini (normal yüzey – eğri yüzey) tahmin edebilir. 

- Keypoints: Nokta bulutu verisindeki ayırt edici noktaları bulmayı sağlayan modüldür. 

Nesnelerin köşe noktalarını, iki nesnenin kesişim noktalarını veya yoğunluğu yüksek 

olan belirgin noktaları tespit etmeyi sağlar. 

- Registration: Birkaç nokta bulutu verisini birleştirerek tutarlı bir model 

oluşturabilmeyi sağlar. Nokta bulutu verilerini eksiksiz bir şekilde hizalar. Örneğin 

kesişim alanları olan iki lidar sensör verisini, birbirleriyle örtüştürerek tek bir nokta 

bulutu modelinde bir araya getirebilir. Böylece aynı alanı iki kez anlamlandırmak yerine 

tek bir seferde ve daha tutarlı bir anlamlandırma sağlanabilir. 

Bu modüllerin haricinde lidar sensör verisini işlemek için yardımcı olabilecek veya sensör 

verisini görselleştirebilecek modüller de bulunmaktadır. 

 

 RANSAC algoritması ve Progressive Morphological Filter algoritması da PCL 

kütüphanesi ile kullanılmaktadır. Bu algoritmalar zemine ait noktaları sensör verisinden 

ayrıştırmak için kullanılır. Lidar sensörü 3 boyutlu (x, y, z) veri ürettiği için, lazer ışınlarının 

zemine çarpıp kaynağa geri yansıması da ihtimaldir. Bu durumda sensör verilerini işlerken 

zemin, herhangi bir nesne ile yakınlığı durumunda karmaşıklığa yol açabilir, nesneler hatalı 

tespit edilebilir. Algoritmalar bu durumu önlemek için zemine ait noktaları, sensör verisinden 

çıkarır. İki algoritmanın farkı, RANSAC algoritmasının eğimli zeminlerde çalışmıyor 

olmasıdır. Progressive Morphological Filter algoritması eğimli zeminlerde de çalışmaktadır. 

Robotaksi yarışma alanı, düz bir zemin olduğu için araç üzerinde çalışırken iki algoritmayı da 

deneyeceğim.  

 

6.3.   Kamera Sensörü 

 

 Kamera sensörü, görüntü verisi kaydetmek için kullanılır. Kameranın merceğine çarpan 

ışığı algılayarak, ışığa duyarlı bir ortama kaydeder. Kaydedilen ışık tanecikleri, görüntünün 

tamamını oluşturur. Görüntüyü oluşturan taneciklere piksel denir. Piksel, çözünürlüğün 

birimidir. Görüntünün kalitesi, çözünürlükle doğru orantılıdır. Kamera sensörü, dijital ortamda 

çıktı olarak 2 boyutlu renk bilgisi verir.  

 

 Robotaksi aracında bulunacak kamera sensörü, şerit takibi, trafik ışık ve levhası 

algılama ve anlamlandırma, başlangıç-bitiş çizgisi algılama ve park yeri tespiti görevlerinde 

kullanılacaktır.  

 

Kamera Kalibrasyonu: Görüntüleme işlemini etkileyen kamera parametrelerini, kamera 

kalibrasyonu işlemi yaparak bulabiliriz. Kamera parametreleri, görüntü işleme algoritmalarını 

uygularken gereklidir. Kamera parametreleri kullanılarak; çekilen fotoğrafın görüntü kalitesi 

artırılabilir, çekilen fotoğraftaki nesnelerin kameradan uzaklıkları bulunabilir ve çekilen 
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fotoğraftaki bir nesnenin boyutu gerçek birimlerle ölçülebilir. Bundan dolayı, görüntü işleme 

algoritmalarını uygulamadan önce kamera parametrelerine sahip olmak gerekmektedir. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Şekil 36’da kamera parametreleri kullanarak yapılan görüntü işleme uygulamaları 

gösterilmiştir. İlk resimde, kameranın lensindeki bozulmadan dolayı bozuk gözüken resmin 

kenar kısımları düzeltilerek daha düzgün görünüm elde edilmiş. İkinci resimde ise bir 

görüntüdeki derinlik tahmin edilmiş, mavi renkten kırmızı renge doğru derinliğin arttığı 

gösterilmiş. Üçüncü resimde düz bir zemin üzerine bırakılmış madeni paranın çap uzunluğu 

yaklaşık 24 milimetre olarak ölçülmüş. Dördüncü resimde ise fotoğrafın 3 boyutlu taraması 

yapılmış ve fotoğraftaki nesneler, 3 boyutlu uzayda gösterilmiş. 

 

Örneklerdeki görüntü işleme uygulamaları, Robotaksi yarışmasında da nesne tespitinde fayda 

sağlayacağı için, yarışmadaki araçta kullanılacak kameranın parametrelerini elde etmek 

gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 37’te Pinhole kamera modeli gösterilmiştir. Pinhole kamera, lensi olmayan basit 

bir kameradır. Bu kamera modelinin çalışma yapısını inceleyerek bazı terimleri öğrenebiliriz. 

Şekil 36 Örnek Görüntü İşleme Uygulamaları 

Şekil 37 Pinhole Kamera Modeli 
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Focal point (odak noktası), ışıkların kameraya geçtiği yansımayı alan mercektir, projection 

center olarak da bilinir. Işıklar kameraya geçtikten sonra resim düzleminde (image plane) 2 

boyutlu olarak gözükür. Gözüken fotoğrafa ters görüntü (inverted image) denir. Işıkların 

kameraya geçtiği mercek yani focal point ile fotoğrafın yansıdığı görüntü düzleminin arasındaki 

uzunluğa focal length (odak uzaklığı) denir. 

 

 Görüntünün kamera sistemine taşınmasına dış kalibrasyon, mercek noktasından görüntü 

düzlemine aktarılmasına ise iç kalibrasyon denir. Kamera kalibrasyonu sonucunda iç 

parametreler ve dış parametreler elde edilmektedir. Bu parametreler: 

 

İç Parametreler (Intrinsic Parameters): 

 

- Odak uzaklığı (focal length) 

- Optik merkez (optical center) 

- Lens bozulma katsayısı (lens distortion coefficient) 

 

Dış Parametreler (Extrinsic Parameters): 

 

- Kameranın konumu (translation) 

- Kameranın açısı (rotation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 38’deki gibi gerçek dünyadaki noktalar, dışsal parametreler kullanılarak kamera 

koordinatlarına dönüştürülür. Kamera koordinatları da iç parametreler kullanılarak görüntü 

düzleminde haritalanır (mapped). Bu sayede görüntü işleme algoritmaları beslenir.  

 

 Kamera kalibrasyon işlemlerinde bir önemli konu ise görüntü bozukluklarıdır. 

Kameranın lensinden veya farklı özelliklerinden kaynaklı görüntü bozuklukları 

yaşanabilmektedir. Bu görüntü bozukluklarının, görüntü işleme uygulamalarında kötü etkisinin 

yaşanmaması için bozuklukların tespit edilip algoritmalara dahil edilmesi veya düzeltilmesi 

gerekmektedir. Görüntü bozuklukları radyal bozulmalar (radial distortion) ve teğetsel 

bozulmalar (tangential distortion) olarak ayrılır. Şekil 39’da gösterildiği gibi, ışıkların kamera 

Şekil 38 Kamera Koordinat Dönüşümü 
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mercek kenarlarına daha fazla gelmesiyle radyal bozulmalar meydana gelir. Teğetsel 

bozulmalar ise mercek ve görüntü düzleminin paralel olmadığı durumlarda Şekil 40’taki gibi, 

meydana gelir. Kamera kalibrasyon işleminin sonucunda, radyal ve teğetsel bozulmaların 

değerleri de kamera parametreleri olarak elde edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kamera kalibrasyonu çevrimiçi (online calibration) veya çevrimdışı (offline calibration) 

olarak yapılabilmektedir. Çevrimiçi kalibrasyon, sistem kullanılırken kalibrasyon yapılarak 

parametrelerin elde edilmesidir. Kamera sensörüne ulaşılması zor olan durumlarda, yazılımı 

kameraya entegre ettikten sonra sistem çalışırken yapılmaktadır. Çevrimdışı kalibrasyon ise 

sistem kullanılmadan önce kalibrasyon yapılarak parametrelerin elde edilmesidir. Yazılımı 

kameraya entegre etmeden önce yapılmaktadır. Parametreleri koda önceden ekleme fırsatı ve 

test etme fırsatı vermektedir. Çevrimdışı kalibrasyonlar daha doğru sonuçlar vermektedir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIqpMQz6sXk&t=41s 

 

 Linkteki videoda, cep telefonu kameram ile gerçekleştirdiğim kamera kalibrasyonu 

işlemini göstermekteyim. Offline olarak kalibrasyonu uyguladım. Düz bir zemine yapıştırdığım 

Şekil 39 Radyal Bozulmalar 

Şekil 40 Teğetsel Bozulmalar 

https://www.youtube.com/watch?v=oIqpMQz6sXk&t=41s
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dama tahtası resminin, çeşitli açılardan fotoğraflarını çektim. MATLAB ortamında “Camera 

Calibrator” uygulaması bulunmaktadır. Çektiğim dama tahtası resimlerini, bu uygulamaya 

ekleyerek Şekil 41’de gösterildiği gibi kalibrasyon işlemini gerçekleştirdim. Neticede içsel 

parametreleri, dışsal parametreleri ve radyal-teğetsel bozukluk değerlerini elde ettim.  

 

 

 

 

 Robotaksi yarışması kapsamında, gerçek araç üzerinde çalışırken yapacağım ilk 

işlemlerden biri de kamera kalibrasyonudur. Offline olarak kamera parametrelerini elde ederek 

görüntü işleme algoritmalarıma dahil edeceğim ve testlerimi gerçekleştireceğim. 

 

7. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

 

 İstenmeyen veya önceden düşünülmemiş durumlar, aracın istenmeyen hareketler 

sergilemesine, kaza yapmasına veya hataya düşerek tamamen kendini durdurmasına sebep 

olabilir. Bu da güvensizlik doğurmaktadır. Aracın güvenliğini bozacak ihtimallerin 

düşünülmesi ve bu ihtimallere karşı önlemlerin alınması gereklidir. Robotaksi aracı için 

hazırlanacak yazılımın, yazılım mühendisliği disiplinine uygun olması aracın karar verme 

algoritmalarına doğrudan etkisi olduğu için araç güvenliğini de beraberinde getirecektir.  

 

Yazılım, aşağıdaki prensipler çerçevesinde oluşturulacaktır: 

 

- SOLID prensipleri, Robert C. Martin’in nesne yönelimli tasarımlarda dikkat edilmesi 

gereken 5 temel ilkesidir. Bu prensiplerin benimsenmesi, yazılım tasarımını daha 

anlaşılabilir, daha esnek ve yeni özelliklerinin entegresinin kolay olmasını 

Şekil 41 Kamera Kalibrasyonu 
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sağlayacaktır. Bu prensipler; yazılım sistemimde her sınıfın (class) tek bir sorumluluğu 

olması, sınıfların veya fonksiyonların var olan attribute’leri gelişmeye açık fakat 

tamamen değiştirmeye kapalı olması ve sınıfların birbirine bağımlılıklarının düşük 

olmasıdır. Prensipler, yazılımın daha kusursuz olmasını sağlayacaktır. 

- Unit test, yazılımdaki en küçük birimin tek başına test edilmesidir. Yazılımın en küçük 

birimi fonksiyondur. Yazılımdaki her fonksiyonun test edilmiş olması, her fonksiyonun 

hangi input değerlerine karşılık hangi output değerlerinin üretileceğinin bilinmesi 

demektir. Bu testlerin, yazılımdaki bütün fonksiyonlara uygulanması sonucunda 

izolasyon sağlanarak istenmeyen veya beklenmedik bir durumla karşılaşılması 

ihtimalini düşürecektir. 

- Exception handling, yazılımda istisna işleme veya hata yakalama demektir. Bir kod 

bloğunda meydana gelecek dahili ve harici hataları yakalayarak, o hata durumunda belli 

kod bloklarını çalıştırmayı sağlamaktadır. Oluşturacağım yazılım sisteminde, kodlarıma 

exception handling uygulayarak alternatifler ekleyeceğim. Bu sayede beklenmedik bir 

durumda Robotaksi aracı istenmeyen hareket sergilemeyecek, kontrollü davranışlar 

sergileyecektir.  

- Log kayıtları, bir yazılımda bazı kod bloklarına eklenen “print”lerin kaydedildiği 

kayıtlardır.  Gerçek zamanlı uygulamalarda, yazılımdaki önemli noktalarda hangi 

olayların gerçekleştiği, hangi koşulların sağlandığı, hangi işlemlerin yapıldığı veya 

hangi çıktıların alındığı, bu log kayıtlarını daha sonra incelenerek öğrenilebiliriz. Bu 

bilgiyi edinmek, yazılımın yanlış çalıştığı durumlarda sorunu anlamakta yardımcı 

olacaktır. Dolayısıyla log kayıtları saklamak yarışma alanında karşılaşılan istenmeyen 

durumların tespitinde ve düzeltilmesinde fayda sağlayacaktır. 

Bu prensipler aracın kontrollü ve stabil hareket etmesini sağlayacak ve hatalı durumlarda 

alternatif seçenekler ile durumun düzeltilmesi sağlanacaktır. 

 

 Yazılım testi (software testing), yazılımın beklenen gereksinimleri karşılayıp 

karşılamadığını kontrol etmek ve yazılımın kusursuz olmasını sağlamak için yapılan testlerdir. 

Bu testler ile aşağıdaki olaylar belirlenebilir: 

 

- Defect (kusur), beklenen sonuç ve gerçek sonucun farklı olmasıdır. Kusurlar, yazılım 

ürün ile kullanıma başladıktan sonra ortaya çıkar. 

- Error (hata), yazılımın geliştiricisi tarafından yapılan bir yanlıştır. Geliştiricinin yanlış 

anlaması ile başlar ve yazılımın işlevselliğinde sorunlar oluşturur. Sorunun sonucunda 

bug oluşur. 

- Fault (hata), yazılımın istenmeyen veya beklenmedik bir şekilde çalışmasıdır. Kodların 

tutarsızlığıdır.  

- Failure (başarısızlık), yazılım sisteminin gerekli temel işlevleri yerine getirememesidir.  

- Issue (sorun), küçük bir değişiklik yapılarak çözülebilecek veya sistemin iyileştirilmesi 

denebilecek olaylardır. Alternatif çözümler bulunabilir. 
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- Incident (kaza), temel nedenini bulurken ve düzeltici önlemler alınırken daha fazla 

araştırma ve plan yapılması gereken olaylardır. 

- Anomaly (anormallik), bir veri kümesindeki bazı değerlerin diğerlerine göre 

beklenenden çok farklı olmasıdır. 

Robotaksi aracının bu olaylar ile karşılaşabileceği bazı durumlar vardır. Bu durumları 

inceleyecek olursak: 

 

- Robotaksi aracının donanım kısmı ile yazılım kısmını “drive-by-wire” sistemi 

birleştirecektir. Araçtaki yazılım; gaz, fren ve direksiyon hareketlerini “drive-by-wire” 

sistemi ile kullanacaktır. Aracın stabil hareketi için öncelikli olarak dinamiğinin doğru 

kullanılması gerekmektedir. Aracın frenleme ivmesinin ve gazlama ivmesinin nasıl bir 

değer olacağı, simülasyon ortamında çok gerçekçi ölçülemeyebilir veya 

denenemeyebilir. Bu yüzden gerçek araç üzerinde çalışılırken öncelikle bu değerlerin 

kontrol edilmesi gerekir. Aynı şekilde direksiyon tepki süresinin değeri ölçülmelidir. 

Ayrıca aracın hızının, bu değerlere etkisi gözlemlenmelidir. 

- “Time complexity”, bir algoritmanın veya bir kod bloğunun çalışma süresidir. Araç 

yazılımı, gerçek zamanlı olarak sensör verilerini işlerken ve karar verme algoritmalarını 

çalıştırırken çok hızlı çalışmalıdır. Kodların çalışmasında herhangi bir şekilde gecikme 

yaşanmamalıdır. Bu durumu önlemek adına yazılacak fonksiyonların veya kod 

bloklarının “Big O” notasyonlarının düşük olmasını sağlayarak “time complexity” 

değerinin de orantılı şekilde düşürülmesi sağlanmalıdır. 

- Araç, yarışma parkurunda sürüş gerçekleştirirken görüntü işleme algoritmalarının doğru 

çalışmaması sonucu trafik ışık ve levhalarını doğru bir şekilde algılamayabilir. İki 

ihtimal bulunmaktadır. Birincisi, araç levhayı görür fakat levhanın türünü anlayamaz. 

Bu ihtimalde aracın durup sonsuza kadar beklemeye geçmemesi gerekir. Araç levhanın 

görüntüsünü tekrar görüntü işleme algoritmalarına sorgulatmalıdır. Bu sorgulatma 

başarısız olması durumunda araç, levhaya yakın konumda belli süre bekleyebilir, şerit 

içerisinde hafif sağa-sola hareket ederek açısını değiştirebilir ve levhanın türünü 

algılamaya çalışabilir. Belli bir sürenin sonunda araç halen levhanın türünü halen 

algılayamaz ise, levhayı görmemiş kabul ederek yoluna devam etmesi daha sağlıklı 

olacaktır. Aynı durum, aracın trafik ışıklarını görüp hangi ışığın aktif olduğunu 

anlayamaması durumu için de geçerlidir. İkinci ihtimal ise aracın levhayı veya ışığı hiç 

görmemesidir. Bu durumda, araç yoluna devam edecektir. Görmediği levha sağa-sola 

mecburi dönüş levhası ise, levhadan sonra yol ayrımı olacaktır. Araç yol ayrımına 

geldiğinde, önceden algılayamadığı bir levhanın olduğunun farkına varacaktır. Alacağı 

ceza puanını kabullenerek kendisine belirlediği rastgele yolda sürüşüne devam etmesi 

yarışmanın ilerleyişi açısından daha sağlıklı olacaktır. Alternatif çözümler dezavantajlı 

olarak görünse de en optimum çözüm olacaktır. 

- Araç şerit takibi yaparken, görüntü işleme algoritmalarının doğru çalışmaması ihtimali 

ile şerit dışına çıkabilir. Bu yüzden araç sürüş gerçekleştirirken, sadece şeritleri görüntü 
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işleme ile takip etmeyecek aynı zamanda lidar sensörü ile şeritin dışındaki dubaları takip 

edecektir. Şerit takibinde bu iki veriyi eş zamanlı kullanması daha güvenli olacaktır. 

- Yarışma parkurunda sağa veya sola doğru kavşaklar olabilir. Araç bu tür yollarda sürüş 

gerçekleştirirken hızdan dolayı istenmeyen kayma, frenleme kaybı veya direksiyonda 

denge bozulmaları yaşayabilir. Bu yüzden doğrusal olmayan yollarda hızını 

yavaşlatması, optimum seviyede tutması sürüş güvenliğini artıracaktır. 

- Araç park alanına ulaştığında, en yakındaki park alanını veya park etmesi gereken 

şeritleri mesafeden dolayı kolayca tespit edemeyebilir. Bu durumda lidar sensörü 

kullanarak park alanında güvenli gördüğü alanlarda rastgele sürüş gerçekleştirerek park 

alanlarına yakınlaşabilir. Daha sonra kamera ile uygun park alanını kolayca tespit edip 

park görevini gerçekleştirebilir. 

Yarışma boyunca, ihtimal dahilindeki tüm istenmeyen durumları kontrollü bir şekilde önlemeyi 

hedeflemekteyim. 

 

8. Simülasyon 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AFUZ3dJKyuw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Knd-68km3A 

 

 Simülasyon gösterimlerim kesit kesit olmuştur. 14 günlük kısa zamanda malesef tam 

istediğim gibi implement edemedim fakat rapor sunumu ve simülasyon sunumu aşamasında 

tam olarak beklenen simülasyonu hazırlamış olacağım. 
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