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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

PhoenixAI’ın tasarımının temel biçimde belirtildiği ÖTR yazılırken olabildiğince 

mümkün tercihler yapılmıştı, bu nedenle ÖTR aşamasında hazırlanan proje takvimi uyarınca 

hareket edildiğinde büyük bir sorun yaşanmadan hedeflere ulaşılmıştır.  

Yapılan testler sonucunda sistemin oluşturulacağı dil, görüntü algılamada kullanılacak 

algoritma, algoritmanın eğitileceği ortam, eğitimde kullanılacak araç, test donanımı ve sunucu 

iletişimini sağlayacak araçlar ile ilgili kısımlar değiştirilmemiştir. ÖTR’ye göre yapılan tek 

büyük değişiklik etiketleme yazılımı olarak Make Sense[1] yerine daha hızlı ve kullanıcı 

dostu olan LabelImg[2] yazılımının kullanılması olmuştur. ÖTR’de belirtilen K-Fold Cross-

Validation[3] işlemi ise KTR’nin tesliminden sonra yarışmaya kadarki süreçte sisteme entegre 

edilecektir. 
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Süreçte ÖTR’de belirtilmeyen; kullanılacak Darknet[4] versiyonu, görüntü algılama 

için kullanılacak Python[5] kütüphanesi, kütüphanenin nasıl derleneceği gibi konular üzerinde 

de kafa yorulmuştur. Ayrıca yine ÖTR’de belirtilmeyen farklı veri artırma ve görüntü işleme 

teknikleri de algoritma başarısını artırmak üzere eklenmiştir. Mevcut durumda ise eğitimde 

kullanılacak sistem tamamıyla; yarışmada kullanılacak sistem ise sunucu iletişimi, görüntü 

algılama ve sunucuya gönderilecek verinin hazırlanması kısımları dahil büyük oranda 

oluşturulmuştur. Ayrıca eğitim için içinde TEKNOFEST tarafından sağlanan verilerin ve 

VisDrone[6] yarışmasına ait verilerin olduğu büyük bir veri seti toplanmış, etiketlenmiş ve 

veri artırma işlemine tabi tutulmuştur.  

 Eğitim ve yarışmada kullanılacak donanımlarda da ÖTR’ye göre değişikliğe 

gidilmemiştir. Eğitim yine Google Colab servisi ile bulut üzerinden, yapılacaktır. Test ve 

yarışmada kullanılacak donanım ise yine NVIDIA GEFORCE GTX 1660ti ekran kartı, Intel 

Core I7-9750H işlemci, 16 GB DDR4 RAM ve Windows 10 işletim sistemi bulunduran 

Monster TULPAR T5 v19.1 dizüstü bilgisayardır. 

İlerleyen süreçte, ÖTR’de belirtilen ancak henüz üzerinde çalışılmamış olan Stanford 

Drone[7] veri seti de dahil farklı veri setleri ve veri artırma teknikleri algoritmanın başarısını 

artırmak üzere sürece dahil edilecektir. Ek olarak yarışmada kullanılacak sistem üzerinde 

özellikle hızlandırmaya ve olası hataları önlemeye yönelik çalışma ve testler devam edecektir. 

 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1.  Algoritmalar 

PhoneixAI’da nesne tespitinin gerçekleştirilmesinde kullanılan algoritma evrişimsel sinir 

ağlarını kullanarak çalışan YOLOv3[8] algoritmasıdır. Gerçek zamanlı nesne tespitine imkan 

veren ve bir derin öğrenme algoritması olan YOLOv3’ün kullanılma sebebi kullanılabilecek 

diğer algoritmalardan farklı olarak görüntünün işlenmesini bir bütün olarak gerçekleştirmesi 

ve son derece hızlı olmasıdır. Bu görüntünün ızgaralara ayrılarak evrişimsel sinir ağları ile tek 

bir regresyon problemi gibi analiz edilmesi sayesinde gerçekleşir. Bu işlemin adımları temel 

olarak şunlardır: 

• Görüntü boyutunun algoritmaya uygun şekilde düzenlenmesi 

• Sinir ağında bulunan 24 adet evrişim katmanında görüntünün özniteliklerinin elde 

edilmesi 

• Ulaşılan özniteliklerden yararlanılarak nesne tespiti yapılması 

• Tespit edilen nesnelerin sınırlayıcı kutularının koordinat ve boyutlarının belirlenmesi 

• Maksimum olmayan bastırma[9] uygulanarak en uygun sınırlayıcı kutuların 

belirlenmesi 

YOLOv3 algoritması takımın sahip olduğu donanımlarda son derece sorunsuz, doğru ve 

hızlı bir şekilde nesne tespitine olanak vermektedir ve alternatiflerinin arasından Faster R-

CNN[10] ve SSD[11] algoritmaları ile karşılaştırıldığında YOLOv3’ün en dengeli ve avantajlı 

algoritma olduğuna karar verilmiştir. Bu karşılaştırmalar[12] şu şekildedir: 
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PhoneixAI’da kullanılan bir diğer algoritma olan maksimum olmayan bastırma 

algoritması yarışmada istenilen görevi gerçekleştirmek üzere tespit edilen nesnelerin 

çevresindeki en uygun sınırlayıcı kutuyu belirlemek için kullanılmaktadır. Bu algoritma temel 

olarak şu adımlardan oluşmaktadır: 

• Her karedeki aynı sınıflı nesne tespitleri için oluşturulan sınırlayıcı kutularının 

arasından en yüksek güven puanına sahip olanı seçilir ve diğer sınırlayıcı kutlarının 

her biri ile kesişimin birleşime oranı hesaplanır, 

• Hesaplanan kesişimin birleşime oranları önceden belirlenen, optimum bir eşikle 

karşılaştırılır, bu eşikten büyük olan kesişimin birleşime oranlarının hesaplanmasında 

kullanılan daha küçük güven puanına sahip olan sınırlayıcı kutular göz ardı edilir ve 

diğer bütün kesişimin birleşime oranları eşikten küçük olana kadar bu işlem uygulanır, 

• Diğer bütün kesişimin birleşime oranları eşikten küçük olduğunda en yüksek güven 

puanına sahip olan sınırlayıcı kutu dışındakilerin arasından yeniden en yüksek güven 

puanına sahip olan seçilir ve yukarıdaki işlemler bu sınırlayıcı kutu ve bunun 

dışındakilerin kesişiminin birleşimine oranları için uygulanır, bu işlemler en yüksek 

güven puanlarına sahip olanların dışında sınırlayıcı kutu kalmayana kadar uygulanır, 

Bu sayede tespit edilen nesneler için en uygun sınırlayıcı kutular en yüksek güven 

puanlarına sahip olan sınırlayıcı kutular olarak belirlenir. 

 

• Şekil 3.1.1.deki grafikte de 

görüldüğü üzere YOLO 

algoritmasının saniye başına 

nesne tespiti yaptığı kare 

sayısı diğer algoritmalardan 

oldukça fazladır. Bu sayede 

sistem olası gecikmelere 

karşı hazırlıklıdır. 

Şekil 3.1.1. Algoritmaların Saniye Başına İşledikleri Kare Sayısı 

 

• Farklı ağ boyutları ve algoritmalar 

ile yapılan tutarlılık testlerinin 

karşılaştırması Şekil 3.1.2.de 

sunulmuştur. YOLO algoritmasının 

en tutarlı algoritma olmadığı ancak 

yine de yüksek ve yeterli tutarlılığa 

sahip olduğu görülmüş, hız ve 

tutarlılık birlikte 

değerlendirildiğinde en avantajlı 

algoritma olduğuna karar verilmişir.  

Şekil 3.1.2. Algoritmaların Tutarlılığı 
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3.2.  Yazılım Mimarisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhoenixAI, şekil 3.2.1.de verilen adımlara göre ve büyük oranda Python 3 dili 

kullanılarak ilk olarak eğitimde kullanılacak sistem, ardından yarışmada kullanılacak sistem 

olacak şekilde iki parça halinde oluşturuldu.  

Eğitimde kullanılacak sistem, temel olarak Google Colab[13] üzerinden Darknet 

yazılımının uygun ayarlar ile derlenmesi ve önceden eğitim için ayrılarak etiketlenmiş 

görsellerin sisteme verilerek sinir ağlarının eğitilmesi prensibine dayanan şu adımlardan 

oluşmaktadır:   

• Toplanan veri setinin LabelImg yazılımı ile etiketlenmesi ve etiketlenen görsellerin 

takıma ait Google Drive hesabına yüklenmesi  

• Eğitimde kullanılan Darknet’in YOLOv3 desteği de sağlayan AlexeyAB 

versiyonunun[14]  kullanılması için gerekli konfigürasyon dosyalarını oluşturup 

bunlara göre Darknet’i derleyen kod parçasının Google Colab üzerinden çalıştırılması 

• Görsellerin Google Drive[15] üzerinden uygun biçimde Google Colab’a aktarılmasını 

sağlayan kod parçasının çalıştırılması 

• Derlenmiş Darknet aracı ile eğitim işleminin Google Colab üzerinden başlatılması 

Yarışmada kullanılacak sistem ise temel olarak, sunucu üzerinden alınan görsellerin 

önceden eğitilmiş sinir ağlarına uygun biçimde verilerek değerlendirilmesi ve bu 

değerlendirmelere ait bilgilerin sunucuya aktarılmasına dayanan şu adımlardan oluşmaktadır: 

• Python’ın Request[16] kütüphanesi yardımıyla oluşturulan kod parçasının 

TEKNOFEST tarafından tahsis edilmiş haberleşme dokümantasyonu yardımıyla 

sunucu ile iletişim kurması ve üzerinde işlem yapılacak kareyi çekmesi 

• Karenin OpenCV[17] kütüphanesi yardımıyla görüntü işleme sürecine tabi tutulması  

Şekil 3.2.1. Yazılım Mimarisi Şeması 
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• İşlenen karenin algoritmanın ağ boyutuna uygun olarak yine OpenCV kütüphanesi 

yardımıyla yeniden boyutlandırılması, sinir ağına verilebilecek hale getirilmesi 

• OpenCV’nin; sinir ağı oluşturma, bu ağ üzerinden görüntü algılama işlemini 

gerçekleştirme, algılanan görüntü etrafında sınırlayıcı kutu çizme ve aynı obje 

etrafında çizilen kutulardan en tutarlısının belirlenmesini sağlayan maksimum 

olmayan bastırma işlemini uygulama gibi birçok fonksiyonu bulunan “Deep Neural 

Networks[18]” modülünün eğitim sonucu elde edilmiş olan ağırlık ve konfigürasyon 

dosyalarıyla CUDA[19] aktif biçimde başlatılması  

• Nesne tespit işlemini yapacak ve işlemin sonuçlarına göre nesnelerin etrafındaki 

sınırlayıcı kutuları belirleyecek kod parçasının çalıştırılması 

• İkinci maksimum olmayan bastırma işlemini uygulayacak kod parçasının çalıştırılması 

• Algılanan objelere göre iniş alanının varlığını, uygunluğunu belirleyen ve içinde her 

bir kare için “frame_id; her bir nesne için “sinif”, “inis_durumu”, “sinirlayici_kutu” 

bilgileri bulunan ve sunucuya gönderilecek olan JSON dosyasının oluşturulmasını 

sağlayan kod parçasının çalıştırılması 

• Request ve haberleşme dokümantasyonu ile JSON dosyasının sunucuya aktarılması 

 

4. Özgünlük 

Model tutarlılığının iyileştirilmesi, aşırı önlenmenin engellenmesi ve eğitim-test 

verilerinin düzgün dağıtılıp eğitilen model test edilirken en elde edilen test sonuçlarının en 

doğru şekilde olması için aşağıda açıklanan çözümler ve iyileştirmeler uygulanmıştır: 

• Yapay zekanın eğitimi için kullanılacak veri setinin içerdiği veri sayısı, eğitimin 

tutarlılığını yükseltmek ve aşırı öğrenmeyi önlemek için yüksek tutulmaya, birbirine 

benzeyen veriler eğitime katılmamaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda TEKNOFEST’in 

eğitim için paylaşılan örnek verilere ek olarak verilerin yarışma şartnamesine 

uygunluğu göz önüne alınarak VisDrone veri seti de kullanılmıştır. ÖTR’de yazılan 

Stanford Drone veri seti de KTR aşaması geçildikten sonra yapay zekanın eğitiminde 

kullanılacak olup modelin başarısı arttırılacaktır.  

• Ayrıca modelin eğitiminde kullanılacak veri setindeki çeşitliliği arttırmak, aşırı 

öğrenmeyi engellemek ve test için kullanılacak veri setindeki çeşitliliği arttırıp test 

sonuçlarının güvenilirliğini arttırma amacıyla aşağıda açıklanan veri arttırma 

işlemlerini gerçekleştiren kodlar yazılmış ve veri setlerine uygulanmıştır: 

o Görüntüye belirli filtreler uygulayarak farklı hava koşullarında veriler elde 

etme, 

o Görüntüde ton ve renk değiştirip görüntüyü siyah-beyaz yapma, görüntüdeki 

renklerin kanallarını karıştırıp farklı renkler elde etme 

o Görüntü bulanıklaştırma 

Uygulanmış veri artırma işlemlerinde de belirli parametreler değiştirilerek çeşitlilik 

sağlanacaktır. Aynı zamanda aşağıda açıklanan veri arttırma işlemleri KTR 

aşamasından sonra uygulanacak olup yapay zekanın başarısı arttırılacaktır: 
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o Görüntü boyutu ile oynayarak yükseklik algısını şartnamede söylenen 

değerlere uygunluk bozulmayacak şekilde değiştirme 

o  Görüntü döndürme 

o Görüntüye gürültü ekleme 

o Gabor filtresi[20] uygulayarak ayırt edici özellikleri öne çıkarma 

• Aşırı öğrenmeyi önlemek, verilerin algoritma başarısını en üstte tutacak şekilde 

eğitim-test verisi olarak ayrılmasını sağlamak için ÖTR’de de belirtilen K-Fold Cross-

Validation yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntem temel haliyle şu şekilde açıklanabilir: 

Veriler k = 10 adet parçaya ayrılacak ve her bir parçanın test verisi olarak kullanıldığı, 

geri kalan k - 1 = 9 tane parçanın ise eğitim verisi olarak kullanıldığı ihtimaller kendi 

aralarında karşılaştırılarak en uygun eğitim-test kombinasyonu bulunacaktır.  

• Yapay zekanın nesne tespiti sırasındaki başarısını ve doğruluğunu artırmak amacıyla 

test için ayrılan verilere, tespit etmesi için modele verilmeden önce aşağıdaki görüntü 

işleme işlemleri uygulanacak ve yapay zekanın başarısı test edilecek başarı artarsa 

yarışma günü TEKNOFEST tarafından verilecek verilere de uygulanacaktır. 

o Medyan bulanıklaştırma[21] uygulanarak görüntüdeki nesne tespitini 

zorlaştıran gürültüler azaltılacaktır. Bulanıklaştırma yöntemlerinin içinden 

medyan bulanıklaştırmanın seçilmesinin nedeni şudur: Yapılan literatür 

taramaları ve testler sonucu, medyan bulanıklaştırmanın diğer yöntemlere göre 

görüntüdeki gürültüyü daha fazla azalttığı ve aynı zamanda bu işlemi yaparken 

görüntünün orijinalini daha az bozduğu sonucuna varılmıştır. 

o Görüntüdeki küçük olmasından dolayı algılanamayan nesneler için görüntü, 

yapılan testler sonucu belirlenen optimum boyuta kadar sürekli yeniden 

boyutlandırılacak ve tespit edilemeyen nesnelerin algılanması sağlanacaktır. 

• Modelin eğitiminde kullanılacak veri setindeki etiketlenen nesnelerin sınıfları, yapay 

zekanın daha tutarlı olması amacıyla her bir tespitin sınıfı için tespit edilen nesnenin 

türüne ve durumuna göre belirlenecek, bu belirlenmiş şekliyle eğitime verilecektir 

fakat yarışma tarafından istenilen JSON dosyasına nesne tespitinden sonra her bir 

nesne türü işlenirken şartnameye uygun şekilde yazılacaktır. Örneğin "taşıt" sınıfına 

dahil nesneler algoritmaya verilmeden önce "motosiklet", "kamyon" gibi sınıflara 

ayrılacak ancak sonuçlar sunucuya gönderilecek JSON dosyasına şartnameye uygun 

biçimde "taşıt" şeklinde işlenecektir. 
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5. Sonuçlar ve İnceleme 

PhoenixAI’a ait hem eğitim sistemi hem de yarışma sistemi oluşturulduktan sonra farklı veri, 

senaryo ve tekniklerle test edilmiştir. Bu testler, testlerin sonuçları ve testler sırasında 

karşılaşılan problemlere sunulan çözümler aşağıda belirtilmiştir:  

• Eğitim işlemi başlatılmadan önce Darknet aracı, her 1000 adım için mAP (“Mean Average 

Precision[22]”) değerini ve her bir adım için ise “Average Loss[23]” değerini konsola 

bastıracak şekilde konfigüre edilmiştir. mAP değeri ise farklı eğitim senaryolarında 

algoritma başarısı ölçülürken baz alınan parametre olmuş ve olabilidiğince yüksek 

tutulmaya çalışılmıştır. Average Loss değerinin ise olabildiğince düşük tutulmasına gayret 

edilmiş ve Average Loss değerinin sabit kaldığı ve artmaya başladığı nokta belirlenmiştir. 

Bu noktadan sonra algoritma başarısının aşırı öğrenmeye bağlı olarak düştüğü gözlendiği 

için eğitim bu noktada durdurulmuştur. 

• Ayrıca eğitim sürecine ait hız ve mAP değerleri; 288, 416, 512 ve 544 olmak üzere dört 

farklı ağ boyutu kullanılarak test edilmiştir. Aynı veri setleri kullanılarak yapılan bu testler 

sonucunda ağ boyutu arttıkça mAP değerinin de arttığı ancak eğitimin uzadığı ve aşırı 

öğrenmeye yol açabilecek şekilde kontrol edilmesinin zorlaştığı görülmüştür. Genel 

olarak bakıldığında proje özelinde en başarılı ağ boyutunun 416 olduğu tespit edilmiştir.   

• PhoenixAI’a ait yarışmada kullanılacak sistemin olabildiğince hızlı olması istenmiştir. Bu 

doğrultuda kullanılacak OpenCV kütüphanesinin ekran kartı ile hesaplama yapmaya 

imkan tanıyan CUDA aktif bir versiyonu projeye uygun konfigürasyonlarla, CMake[24] 

ve Visual Studio 19[25] yazılımları kullanılarak test donanımı üzerinde çalışan 

Windows[26] sürümüne uygun biçimde derlenmiştir. Ardından yarışma sistemi CUDA 

aktif olan ve olmayan OpenCV versiyonları ile yüzer kez çalıştırılarak test edilmiş, CUDA 

aktif versiyonun kare başına ortalama 0.233 saniye hızlı olduğu görülmüştür. 

• Ek olarak süreç için ayrılmış olan veriler üzerinde yapılan testler sonucunda algılanan 

görüntülerin etrafında bazı durumlarda OpenCV Deep Neural Networks modülüne ait 

maksimum olmayan bastırma uygulamasının yetersizliği sebebiyle çok sayıda ancak 

birbirine çok yakın sınırlayıcı kutuların oluştuğu görülmüştür. Bu sorunun çözülmesi 

adına takım tarafından yazılan ikinci bir maksimum olmayan bastırma katmanı görüntü 

algılama algoritmasından sonra çalışacak şekilde eklenmiştir. Bu katman birbirine çok 

yakın sınırlayıcı kutular için çalışacağı için algoritmaya ait eşik değeri yüksek değerler 

arasından seçilmiş ve yapılan testler sonucunda optimum eşik değerinin 0.85 olduğu 

görülmüştür.      

• Test sürecinde ayrıca özniteliksel olarak görece büyük farklara sahip sınıflara ait 

nesnelerde büyük miktarda false negative durumuna rastlanmıştır. Bu durumun çözümü 

için özgünlükte de belirtildiği gibi farkı büyük olan veriler ayrı ayrı yeniden 

sınıflandırılmış ancak sonuçların sunucuya gönderilecek JSON dosyasına yarışma 

şartnamesine uygun biçimde işlenmesi sağlanmıştır. 

• Test sürecinde fark edilen bir diğer problem de özellikle görece küçük boyutlu nesnelerin 

algılanmasına karşılaşılan false negative durumudur. Bu sorunun çözülmesi için özgünlük 

kısmında da belirtilen, üzerinde algılama yapılacak görüntünün, yapılan testler sonucu 

belirlenen optimum boyuta kadar sürekli yeniden boyutlandırılmasına dayanan bir görüntü 

işleme tekniği kullanılmıştır. 

Bütün bu optimizasyon hamleleri ve veri setini artırmaya yönelik çalışmalardan sonra elde 

edilen nesne tespit örnekleri şunlardır: 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 5.4. Örnek Nesne Tespiti 

Şekil 5.3. Örnek Nesne Tespiti 

Şekil 5.2. Örnek Nesne Tespiti 

 

Şekil 5.1. Örnek Nesne Tespiti 

• Şekil 5.1.de TEKNOFEST 

tarafından sunulan örnek 

eğitim videosundan seçilen bir 

kare üzerindeki “taşıt” sınıfına 

ait örnek nesne tespitine ve 

tespit edilen nesnelerin 

etrafına çizilen sınırlayıcı 

kutulara yer verilmiştir. 

• Şekil 5.2.de yine TEKNOFEST 

tarafından sunulan örnek eğitim 

videosundan seçilen bir kare 

üzerinde “UAP”, “UAİ”, “İnsan” 

ve “Taşıt” sınıflarına ait örnek 

nesne tespitlerine yer verilmiş, 

nesnelerin üst üste geldiği 

durumlarda da nesne tespiti 

yapılabildiği gösterilmiştir. 

• Şekil 5.3.te yine TEKNOFEST 

tarafından sunulan örnek eğitim 

videosundan seçilen bir karedeki 

“Taşıt” sınıfına ait farklı açılarda 

duran nesneler üzerinde yapılan 

nesne tespitlerine yer verilmiş ve 

bu tür durumlarda da doğru 

biçimde sınırlayıcı kutu 

çizlebildiği kanıtlanmıştır. 

• Şekil 5.4.te yine TEKNOFEST 

tarafından sunulan örnek eğitim 

videosundan seçilen bir karedeki 

“İnsan” sınıfına ait ve görece 

küçük nesneler üzerinde yapılan 

nesne tespitlerine yer verilmiş ve 

algoritmanın bu tür durumlar için 

de optimize edildiği gösterilmiştir. 
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