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1. Takım Şeması (5 puan)

İsim Soyisim Görev Bölüm Sınıf

Oğuzhan Ercan Takım lideri,takım içi
koordinasyonu
sağlamak, sistem ve
model
implementasyonu

Bilgisayar

Mühendisliği

2. Sınıf

Selahattin Ulaşcan
Kılıç

Simülasyon ortamının
geliştirilmesi, bu
ortamdan sentetik
veri üretilmesi ve
verilerin Darknet
formatında
aktarılması

Bilgisayar

Mühendisliği

3. Sınıf

Alara Hergün İmplemente edilecek
modellerin ve
hiperparametrelerinin
akademik olarak
araştırılması.

Matematik
Mühendisliği
/Bilgisayar
Mühendisliği

3. Sınıf

Semih Yazıcı Sistem ve model
implementasyonu

Bilgisayar
Mühendisliği

2.Sınıf

Hüseyin Kurnaz Sistem ve model
implementasyonu

Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği

2.Sınıf

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön tasarım raporunda bahsettiğimiz YOLO[1] ve Faster R-CNN[2] algoritmalarını
gerçekleyip sonuçlarını elde etmiş durumdayız. Sonuçlar her iki model için de simülasyon
veri seti, TEKNOFEST 2019 veri seti ve VisDrone[3] veri setinde başarılı bir şekilde
etiketleme yapabildiğini göstermiştir.

Ön tasarım raporunda eğitim veri seti olarak sadece simülasyon verilerini
kullanacağımızdan bahsederken şu anki aşamada Teknofest 2019 veri seti, VisDrone veri
seti ve simülasyon verilerini karma bir şekilde kullanmaya karar verdik. Sadece
simülasyon verisi kullandığımız taktirde karşılaşabileceğimiz potansiyel problemler 5.
bölümde açıklanmıştır. Problem çözümüne de 3.2’de değinilmiştir.
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Otobüs, insan, araç, motosikletlerin bulunduğu bir simülasyon ortamını oluşturduk.
Bu ortamdan elde ettiğimiz verileri de implemente ettiğimiz modellerde test ettik ve
dağılımlarını inceledik. Modellerin oyun verilerini üzerindeki başarı oranları birbirine çok
yakın iken istatistiksel dağılımları birbirinden farklı. Bu konu hakkındaki yaptığımız ve
yapacağımız incelemeler 5. bölümde açıklanmıştır.

Ön tasarım raporunda “superposition” olarak bahsettiğimiz birden fazla nesne tespit
algoritması kullanacağımız “ensemble learning” metodumuzu detaylı bir şekilde
oluşturduk. Bölüm 4.2’de detaylı olarak açıklanmıştır.

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi

3.1. Algoritmalar

3.1.1. YOLOv5

Yolo (You Only Look Once) ailesi One-Stage bir nesne tespit mimarisidir. Bu
sebeple gerçek zamanlı çalışabilen, aynı zamanda yüksek başarı oranı gösteren bir nesne
tespit mimarisidir. YOLOv5[4] mimarisi YOLO’nun geçmiş modellerininin geliştirici
ekibi tarafından yayınlanmamıştır fakat YOLO algoritmasına kattığı Auto-Anchors metodu
sayesinde pre-trained parametreler kullanılırken Anchor Box’ların şekilleri değiştirilebilir
hale gelmiştir. YOLOv5 modelini seçmemizdeki en büyük sebeplerden birisi verimizin
birçok modelin eğitildiği COCO veri setinden çok farklı oluşudur. COCO[5] veri setine
uygun Anchor Box’ların küçük objelerin tespitinde başarısız olduğu durumu YOLOv5
algoritmasının bu eksiği örtebileceği durumunu ortaya çıkarmıştır. Yaptığımız testlerde
simülasyon veri seti, TEKNOFEST 2019 veri seti ve VisDrone veri setinde başarılı bir
şekilde etiketleme yapabilmiştir.

3.1.2. Faster R-CNN

R-CNN[6], yani Region Based CNN fotoğraf üzerinde obje olmaya aday olan
objeleri bularak geçmişte kalan sliding window anlayışını iyileştirmeye yönelik bir
mimaridir. Faster R-CNN[2] ise bu temel mimari anlayışının iyileştirilmiş versiyonudur ve
bu nedenle R-CNN ailesi içerisinde incelenen algoritmalardan biridir. Önce RPN (Region
Proposal Network) ile derin öğrenme yardımıyla bir dizi obje ve bu objelerin bulunduğu
bölge tahminleri yapılır. Daha sonra ise bu tahminler Fast R-CNN[7] mimarisinden
geçirilir. Bu mimaride ise CNN ile işlenen fotoğrafta öznitelik haritaları oluşturulur ve bu
haritalar Region of Interest (ROI) layer'larına ve daha sonrasında tek bir feature vector'e
dönüştürülür. Bu vektör bir yapay sinir ağı yardımıyla fotoğraftaki her objeye ait bir
bounding box ve koordinat bilgisi döndürür. Çalışmamızda bu algoritma özellikle
state-of-the-art seviyesinde bir model olarak kabul edildiği ve fotoğrafın detaylı ve yüksek
doğruluk oranına sahip bir şekilde incelenmesi için kullanılacaktır.

3.1.3    RetinaNet

RetinaNet Facebook AI Research tarafından geliştirilmiştir ve en iyi one-stage
nesne tespiti modellerinden biridir. Yoğun ve küçük ölçekli nesnelerde çok iyi bir şekilde
çalışmaktadır. Bu nedenle uydu ve havadan görüntülerde sıkça kullanılmaktadır.
Araştırmacılar diğer one-stage nesne tespiti modellerinden farklı olarak Feature Pyramid
Networks(FPN) ve Focal Loss geliştirmelerini yapmışlardır. Focal loss, kolay örneklerden
gelen kayıp katkısını azaltır ve yanlış sınıflandırılmış örnekleri düzeltmenin önemini artırır
yani zor örneklere daha çok odaklanarak doğruluğu arttırır. [5] Feature Pyramid Networks
düşük çözünürlüklü, güçlü özellikleri, yukarıdan aşağıya bir yol ve yanal bağlantılar
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aracılığıyla yüksek çözünürlüklü, zayıf özelliklerle birleştirir. Her düzeyde zengin bir
özelliğe sahiptir ve tek bir giriş görüntü ölçeğinden hızlı bir şekilde oluşturularak güç, hız
veya bellekten ödün vermez.[13] Çok ölçekli bilgileri ayıklamak, sınıflandırma ve box
regresyonu işlemlerini one-stage olarak yapmak için kullanılır. [14] Biz de RetinaNet’in
yukarıda belirtilen küçük veya farklı ölçeklerde ve yoğun nesne barındıran fotoğraflardaki
başarısından faydalanmak istiyoruz.

3.2  Yazılım Mimarisi

Kullanılacak mimari ve algoritmalar Google Colab[8] altyapısı üzerinde
eğitilecektir. Modeller önceden eğitilmemiş şekilde kullanılacak ve VisDrone veri seti,
şehir simülasyonundan (4.1’de bahsedilmiştir), TEKNOFEST 2019 veri setinden ve
paylaşılan örnek videolardan alınmış fotoğraflarla eğitilecektir. Farklı veri setlerini
kullanarak modelin genellemesini arttırmayı hedeflemekteyiz. İlerleyen süreçte ihtiyaç
dahilinde VisDrone benzeri yarışma beklentisine uygun başka veri setleri/kaynakları da
araştırılacaktır.

Eğitim sırasında elimizdeki veriler aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayrılacaktır:

Yarışma esnasında gelen fotoğraflar sırasıyla 1660 TI ekran kartına sahip
bilgisayarda YOLOv5, Faster R-CNN, RetinaNet olmak üzere state-of-the-art kabul edilen
üç modelden geçirilecektir. İlerleyen süreçte bazı modern ve yarışma beklentisine
uyacağını düşündüğümüz Libra R-CNN[9], Grid R-CNN[10], Cascade R-CNN[11], UAV
YOLO[12], SLİM YOLO[15] gibi bazı modellerin de çeşitli şekilde implementasyonları
ihtiyaç dahilinde üç ana modele eklenebilir/modellerin bazılarıyla değiştirilebilir.

Sistemin çalışma prensibinde seçilen 3 model için nesne tespiti yapılacakdır.
Fotoğraf üç modelden de beklenen formatta geçtikten sonra tahminlenen Bounding
Box’ların IoU değerlerine göre eleme yapılacaktır (4.2’de bahsedilmiştir). Bounding Box
değerleri şartnamede belirtilen formatta json dosyasına kaydedilecek ve json dosyası
yarışma sonucu olarak verilecektir.
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4. Özgünlük

4.1. Oyun Programlama ile Veri Üretme

Teknik şartnamedeki isterilere uygun olacak şekilde Unity oyun motoru üzerinde
bir şehir simülasyonu hazırlanacaktır. Simülasyondan elde edilecek olan veriler etiketli
olacaktır ve daha da doğru sonuçlar elde edebilmek için gerçekçi 3D modeller
kullanılacaktır. İniş alanları tarafımızca Unity ortamı için 3D modellenmiş olup simülasyon
ortamına eklenmiştir. Şehir ortamı rastgele olarak üretileceği için modelimizi eğitmek
açısından hepsi birbirinden farklı etiketli verilerin bulunduğu bir havuz oluşturulacaktır.
Simülasyonun içerisinde bulunan araçların ve insanların hareketleri gerçek hayatla uyumlu
olacak şekilde kodlanacaktır.

Araç Hareketleri :

Araçlar şehir içerisinde hareket ederken trafik kurallarına uymaktadır. Araçlar
bulundukları mesafeden belirli bir mesafeye bir Raycast göndererek önlerinde bir
araç olup olmadığını ve eğer varsa trafik ışığının durumunu algılayabilmektedir.
Raycast’in sarı olması tarama durumunu, kırmızı olması ise Raycast’in alanında bir
araç olduğunu veya trafik ışığının kırmızı olduğu anlamına gelmektedir.
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Araçlar hareket halindeyken şehir üzerinde olan waypoint’ler aracılığı ile hareket
etmektedir. Her bir waypoint sonrası ilgili waypoint’e bağlı olan diğer
waypoint’lerden bir seçim yaparak o yöne doğru hareketine devam etmektedir.

Araçlar aralarındaki mesafeleri Raycast’ler sayesinde düzenleyebilmektedir.

Bir aracın Raycast’ine başka bir araç girmesi durumunda hızını azaltıp, mesafesini
ayarlayarak çarpışmayı önlemektedir.
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4.2. Birden fazla Nesne Tespiti Mimarisinin Tek Bir Sistemde Buluşturulması

Raporun 3.1’inci bölümünde bahsedilen VGG16, YoloV5, Faster RCNN ve
RetinaNet mimarilerini tek bir sistemde buluşturarak hem özellik çıkarımı hem de
nesnelere ait tespit edilecek kutuların tahminlemesinde yüksek başarı elde etmeyi
planlıyoruz. YoloV5, Faster RCNN ve RetinaNet ile nesne tespiti yapıyoruz. Elde ettiğimiz
Bounding Box’ların bazıları aynı nesne üzerinde tespit yapmış olacaktır. Bu sebeple
ürettiğimiz Bounding Box’ların birbirine göre IoU değerleri hesaplanacak ve IoU değeri
X’den (ilerleyen aşamada belirlenecek bir hyperparameter) büyük olan bounding boxlar
için eleme işlemi uygulanır. Eleme işleminde modellerin birbirine göre üstünlükleri
RetinaNet > YoloV5x6 > Faster RCNN şeklindedir.

5. Sonuçlar ve İnceleme

5.1 Sonuçlar

5.1.1 Simülasyon Sonucu

Simülasyon ortamını 4.1’de bahsedildiği şekilde tamamlanmıştır.
https://drive.google.com/file/d/1fjaxQKAEfJ5Xx5bObLPfGqUgfkU_fuNx/view?usp=
sharing linkten kısa bir videosuna erişebilirsiniz.

5.1.2 Nesne Tespiti Sonucu

Simülasyon Verisi Üzerinde nesne tespiti (YOLOv5x)
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x

Simülasyon Verisi Üzerinde nesne tespiti (YOLOv5x)
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5.2 Model Başarı Oranları Ve Test Süreleri

Model Adı Box aP Test Süresi(saniye)

YOLOV5x6 54.4 0.0224(V100 GPU)

Faster R-CNN 42.7 0.2(K40 GPU)

RetinaNet 41.5 0.172(M40 GPU)

5.3 Karşılaşılan Problemler Ve Çözümleri

Resim 1

Resim 2

Resim 1  Teknofest 2019 veri setine ait bir  fotoğraftır, Resim 2 ise simülasyon
ortamında oluşturduğumuz bir görüntüdür. Piksel dağılımlarını incelediğimiz zaman
Teknofest 2019 verisi normal dağılıma benzerdir fakat simülasyon verisinin dağılımı
herhangi bir formasyona sahip değildir. Resim 2’deki dağılıma sebep olan faktör
simülasyon ortamından alınan görüntülerin kusursuz (çekim hatası veya oluşum hatasına
sahip olmama) olmasıdır. Aynı zamanda Teknofest verilerinin simülasyon ortamımız kadar
uç durumları içermemesi (gölgeler, farklı objeler tarafından örtülmüş objeler, görüntü
başına düşen nesne sayısı vb.) renklerin yoğunluğunun tek bir noktada toplayarak dağılımı
normal dağılıma yaklaştırmıştır. Farklı açılardan çekilmiş daha az gölgeli, daha az nesneli
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ve uç durumları içermeyen fotoğraflar kullanarak ürettiğimiz verilerin dağılımı gerçek
Teknofest verilerinin dağılımına yaklaşmıştır.

Resim 3

Benzer fotoğraflar seçtikçe piksel bazlı dağılımda da iyileşme oluyor.

Simülasyon ortamından üretebileceğimiz verilerin herhangi bir sınırı bulunmamakta.
Toplayacağımız verilerin miktarının çok fazla olması verilerin etiketlenmesi için de fazla
bir zaman ihtiyacı oluşturmaktaydı. Ürettiğimiz simülasyon ortamında her bir nesnenin
etrafına 4 adet boş nesne ekleyerek boş nesnelerin koordinatlarını elde ettik. Simülasyon
ortamından aldığımız her bir görsel için sistem otonom olarak json dosyasına (X1,Y1) ve
(X2,Y2) değerlerini yazmakta.

5.4 Sistemin Avantajları

Simülasyon ortamda veri ürettiğimiz için belirli hava veya ışıklandırma koşullarında
sınırlı kalmak zorunda değiliz .Ortamın ışıklandırmasını , çekilme açısını , hava koşullarını
istediğimiz gibi ayarlayabilmek bize daha genel bir nesne tespit sistemi üretmemize imkan
veriyor. Aynı zamanda simülasyon verileri ile yarım gözüken objeler üretebilmemiz bu
görevde de ileri geçmemizi sağlayacaktır.
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