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1. TAKIM ŞEMASI 

Takımımız üç kişiden oluşmaktadır. Problemlerin çözümü ve yarışma süreci boyunca 

izlenecek yollar istişare edilerek belirlenir. En son karar takım kaptanımıza aittir. Verilen 

görevlerin zamanında ve amacına uygun olarak yerine getirilmesini kontrol eden takım 

kaptanımızdır.  

Tablo 1: Takım Tanıtımı 

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Bu projeye başlarken ön tasarım raporunda belirttiğimiz üzere ulaşmak istediğimiz birkaç 

hedef ve yapmamız gereken birkaç tercih vardı. Bunlardan ilki algoritma tercihiydi. Başarılı, 

hızlı ve güncel olmalarından dolayı iki algoritma üzerinde durduk. Bunlar EfficientDet [1] ve 

Scaled-YOLO v4[2] algoritmalarıydı. Yapmış olduğumuz testler ve araştırmalar neticesinde 

Scaled-YOLO v4 mimarisini projemizde kullanmak üzere seçtik. 

 Bizim için en az algoritma tercihi kadar önemli olan veri seti oluşturmayı da sürdürdük. 

Yarışma tarafından bize verilen veri setinin çok büyük bir kısmını etiketledik ve algoritma 

eğitimine hazır hale getirdik. Bunun yanında ön tasarım raporunda sunduğumuz Visdrone veri 

setini de kendi veri setimize ekledik.  UCF Aerial Action veri setini kullanmayı düşünüyorduk 

ancak bundan vazgeçtik çünkü bu veri seti sadece insanlardan oluşuyordu ve kendi veri 

setimizde yeteri kadar etiketlenmiş insan sayısına ulaştığımızı düşünüyoruz. Veri setimizde 

daha az bulunan diğer nesnelere daha fazla önem veriyoruz. Bu yüzden daha farklı veriler 

araştırdık. Kaggle sitesinde bulunan Aerial Semantic Segmentation Drone Dataset verilerini ve 

Youtube gibi çeşitli sitelerden elde ettiğimiz verileri kendi veri setimize ekledik. Veri seti olarak 

geldiğimiz son noktada yaklaşık 65617 tane etiketlenmiş nesnemiz bulunuyor. İniş pistlerini 

içeren görüntüleri ön tasarım raporunda belirttiğimiz gibi Copy-paste [3] yöntemiyle 

oluşturduk. Uygun görüntülere yarışma tarafından bize sağlanan iniş pisti görüntülerini entegre 

ettik. Pistleri boyları, yönleri ve açıları farklı olarak görüntülere yerleştirdik.  

Veri önişleme ve çoğaltma adımlarını daha kolay yapabilmek için programlar geliştirdik. 

Deneme amaçlı olarak veri setimizin belirli bir kısmıyla Scaled-YOLO v4 algoritmasını başarılı 

bir şekilde eğittik ve testlerimizi yaptık. Geldiğimiz son noktada algoritmamız başarılı bir 

şekilde çalışıyor. Bundan sonraki süreçte daha çok veri setine odaklanma kararı aldık ve veri 

setimizde bulunan bütün sınıflar için en az 2000 nesne hedefi koyduk. 

3. ALGORİTMALAR VE YAZILIM MİMARİSİ 

3.1 Algoritmalar 

Bu projede algoritma olarak Scaled-YOLO v4 mimarisini kullanmaya karar verdik. 

Projemiz için bir diğer aday olan EfficientDet mimarisinden, yapmış olduğumuz testler ve 
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edinmiş olduğumuz bilgiler sonucunda daha başarılı ve avantajlı olduğunu saptadık. Scaled-

YOLO v4, EfficientDet’ e göre, 

• Eğitimi daha hızlı, 

• Küçük nesnelerin tespit edilmesinde çok daha iyi, 

• Üst üste binmiş nesneleri tespit etmede daha başarılı, 

• Nesne tespit hızı daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Seçmiş olduğumuz mimari, temel olarak görüntüyü ızgaralara ayırır ve her bir ızgarayı 

tararken, aranan nesnenin orada olup olmadığını hesaplamış olduğu güven skoruna göre 

belirler. Nesne tespitinde ölçekleme önemli bir tekniktir [2]. Hem algoritmanın başarısını artırır 

hem de cihazlarla algoritma arasındaki uyumluluk sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Scaled-

YOLO v4, görüntü çözünürlüğünü ve ağın derinliğini, genişliğini ve yapısını ölçekleyebilen bir 

mimaridir. Bu mimari klasik konvolisyon ağları yerine CSPNet [4] ağlarını kullanır. Bu ağlar 

sayesinde algoritmanın hesaplamış olduğu parametre sayısı düşerken aynı zamanda derinliğini 

artar. Scaled-YOLO v4 mimarisinin hem hızlı hem de doğru nesne tespiti yapabilmesinin en 

büyük sebeplerinden biri de bu yüzdendir. Bu avantajları ve yapmış olduğumuz testler 

sonucunda Scaled-YOLO v4, projemizde kullanılacak algoritma olarak seçilmiştir. 

3.2 Yazılım Mimarisi 

 

Figür 1: Yazılım mimarisi 

Figür 1’de görüldüğü gibi yazılım mimarimiz 2 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar 

algoritma eğitimi ve test aşamalarıdır. 

3.2.1 Eğitim Aşaması 

İlk olarak veri setindeki görüntüler etiketlenirler. Ardından veri ön işleme adımına geçilir. 

Bu adımda görüntülere çeşitli teknikler uygulanır. Seçilen görüntülerin parlaklık değerleri ve 

renk doygunlukları değiştirilir. Ayrıca görüntülere kontrast sınırlı adaptif histogram eşitleme 

(CLAHE) [5] tekniği uygulanır. Bu teknikler ile görüntülerdeki nesneler daha belirgin hale 

gelir. Ön tasarım raporunda belirtildiği gibi tiling [6] işlemi uygulanarak seçilen görüntüler 

ızgaralara bölünür ve bu ızgaralar tekrar boyutlandırılarak veri setine eklenir. Böylece 

algoritmanın küçük nesneleri tespit etme başarısı da artırılmış olur. Bu adımda bunlara ek olarak 

Copy-Paste tekniği ile yalancı etiketleme yapılır. Yarışma tarafından tespit edilmesi beklenen 

Uçan Araba Park ve Uçan Ambulans İniş pistleri bu teknik ile çeşitli görüntülere eklenir ve 

etiketleme yapılır. 
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 Etiketleme ve ön işleme adımlarından sonra veri çoğaltma adımına geçilir. Bu adımda veri 

setinde bulunan görüntülerden veri setine eklenecek olan yeni görüntüler oluşturulur. 

Görüntüyü yatay ve dikey çevirme, bulanıklaştırma, Cutmix [7] ve Cutout [8] gibi çeşitli 

teknikler uygulanır. Böylece, etiketli nesnelerin sayısı ve algoritmanın genelleme performansı 

artırılmış olur. Özellikle veri önişleme ve veri çoğaltma aşamaları algoritmamızın başarısını 

artırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.  

Veri bölme adımında ise veri seti, eğitim ve test verileri olarak ikiye bölünür. Biz veri setini 

yüzde 80’i eğitim, yüzde 20’si test olacak şekilde ayırıyoruz. Son adımda Scaled-YOLO v4 

algoritmamız eğitilir ve eğitim sonucunda nesne tespiti için kullanılacak olan ağırlıklar elde 

edilir. 

3.2.2 Test Aşaması 

Bu aşamada yarışmada verilecek olan görüntülere uygun olarak test verileri elde edilir. 

Önceki aşamada elde edilen ağırlıklar ile test verilerindeki nesneler tespit edilir. En sonunda iki 

tane çıktı elde edilir. Tespit edilen nesnelerin dikdörtgen şekil ile etiketlenmiş ve hangi nesne 

olduklarını içeren görüntüler ve yarışma tarafından istenilen formata uygun olarak JSON 

dosyası elde edilir. 

4. ÖZGÜNLÜK 

Verileri etiketlerken yarışma tarafından bize sunulan insan, taşıt ve pistlerden oluşan 

sınıflandırmadan daha farklı bir yol izledik. Daha geniş ve daha öznel bir sınıflandırmayı tercih 

ettik çünkü özellikle taşıt sınıfı içerisinde birbirinden farklı çok sayıda alt sınıfların olduğunu 

gördük. Ayrıca pistleri kendi aralarında ikiye ayırdık. Örnek olarak yarışma tarafından bizden 

talep edildiği üzere Uçan Araba Park’ı Uçan Araba Park İnilebilir ve Uçan Araba Park İnilemez 

olarak iki sınıfa böldük.  Algoritmamızın daha doğru nesne tespiti yapabilmesi için verilerimizi 

bu şekilde oluşturduk. Ayrıca insan, ağaç ve otomobil gibi çeşitli engelleri bazı pistlerin üzerine 

yerleştirerek inilemez pist olarak etiketledik. Algoritmamızın, önünde engel olan ve tam olarak 

görünmeyen bu pistleri inilemez pistler olarak tanımasını bekliyoruz. 

Yazılım mimarimizde özellikle algoritma eğitimi aşamasında modelimizin nesne tespit 

başarısını artıran özgün projeler geliştirdik. “Cute” ismini verdiğimiz projemiz ile verilerimizi 

analiz edebiliyor, veri önişleme ve veri çoğaltma aşamalarını otomatik olarak yapabiliyoruz. 

4.1 Cute 

Cute Projesinin bu ana kısmında veri seti ve bu veri setinin etiket dosyaları alınır. Veri 

setindeki görüntüler array formatına çevrilir. Etiket dosyaları ise YOLO formatına göre sınıf, 

yatay merkez, dikey merkez, genişlik ve yükseklik olarak ayrılır. Daha sonra bu bilgiler analiz, 

önişleme ve çoğaltma kısımlarında kullanılmak üzere saklanır. 

4.2 Analiz 

Bu bölümde istenilen görüntüler ve onların etiketleri analiz edilir. Şimdilik iki çeşit 

analiz yöntemine sahibiz. Etiketlerin genel anlamda görüntülerde kapladıkları alanı gösteren 

sıcaklık haritası ve veri setinde hangi sınıftan kaç tane olduğunu tablo olarak gösteren sınıf 

sayıcı tekniklerini kullanıyoruz. 

4.2.1 Sıcaklık haritası 

İlk önce istenilen boyutta sıfırlardan oluşan bir array oluşturulur. Daha sonra Cute 

bölümünde saklanan görüntüler ve onların etiketleri kullanılarak nesnelerin görüntülerde 

kapladıkları alan dikdörtgen olacak şekilde hesaplanır. Her bir nesnenin kapladığı alan 

sıfırlardan oluşturduğumuz array’a eklenir. Bu analizle etiketlediğimiz verilerin homojen bir 

dağılım sergilemesini hedefliyoruz. 
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Figür 3: Etiketlenmiş pistlerin bulundukları konum yoğunluğuna göre oluşturulan sıcaklık 

haritası 

 

4.2.2 Sınıf sayıcı 

Bu bölümde ise veri setindeki etiketlenmiş nesnelerin hangi sınıfta kaçar tane oldukları 

tespit edilir. Veri setini oluştururken amacımız her bir sınıfta en az 2000 tane nesne barındırmak 

olduğu için sınıf sayıcı bizim için önemli bir analiz tekniğidir. Ayrıca hangi sınıfların aşırı fazla 

olduğunu da tespit edebiliyoruz. Bu sayede hangi nesnelere daha çok önem vermemiz 

gerektiğini anlıyoruz.  

ID Sınıf Kaç Tane ID Sınıf Kaç Tane 

0 İnsan 18295 8 Tren 0 

1 Otomobil 26493 9 Vagon 0 

2 Küçük taşıt 8232 10 Su taşıtı 0 

3 Minibüs 4498 11 Hava taşıtı 0 

4 Otobüs 1115 12 UAP 216 

5 Kamyonet 1354 13 UAPN 274 

6 Tır 3019 14 UAI 158 

7 İş makinesi 911 15 UAIN 288 

Tablo 2: Veri setinde bulunan sınıflar ve şimdiye kadar etiketlenmiş nesne sayıları 

4.3 Önişleme 

Cute projemizin bu bölümü 4 farklı teknikten oluşuyor. Bunlar CLAHE, Gaussian noise, 

tiling ve mozaik teknikleridir. Bu teknikler kullanılarak eğitime alınacak görüntülerin 

iyileştirilmesi hedeflenmiştir.  

4.3.1 Kontrast sınırlı adaptif histogram eşitleme (CLAHE) 

Nesnelerin daha belirgin olması için kullandığımız bir tekniktir. Bu sayede özellikle 

küçük nesnelerin tespit edilme başarısını artırmayı hedefliyoruz. Bu teknik görüntünün 

kontrastını düzenlemeye yarar. Görüntünün yoğunluk haritası normalize edilir ve görüntü 

iyileştirilmiş olur. 

4.3.2 Gaussian noise 

Görüntülerde oluşan gürültü çeşididir [9]. Normal şartlarda istenmeyen bir durumdur. 

Ancak gerçek hayatta parlaklığın azalması ve hava şartları gibi durumlarda modelimizin 

sağlıklı bir şekilde çalışmasına devam etmesini istediğimiz için bu tekniği kullanıyoruz. 

Görüntülere gürültü eklenerek model eğitimi gerçekleştirilir ve ideal olmayan şartlar da modele 

öğretilmiş olunur. 
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4.3.3 Tiling 

Cute projesinin önişleme bölümünde kullandığımız tiling tekniğiyle küçük nesnelerin 

modelimiz tarafından daha iyi tespit edilmesini hedefliyoruz. Görüntüler ve etiketleri tiling 

işlemine alınır ve görüntüler istenilen boyutlarda ızgaralara bölünür. Bu bölünmeye uygun 

olarak görüntülerdeki etiket konumları, genişlikleri ve yükseklikleri otomatik olarak tekrardan 

hesaplanır. Izgaralar tekrardan boyutlandırılır ve bu sayede küçük nesneler daha büyük ve 

belirgin hale gelir.  

Figür 4: Örnek tiling işlemi 

4.3.4 Mozaik 

Bu teknik ile çözünürlüğü düşük olan belirli sayıdaki görüntülerin tek bir görüntüde 

birleştirilmesi hedeflenmiştir. İlk önce oluşturulacak tek görüntünün kaç tane görüntüden 

meydana geleceği seçilir. Bu seçime göre görüntüler tekrardan boyutlandırılır ve birleştirilir. 

Aynı zamanda görüntülerin etiketleri, yapılan değişikliklere göre tekrardan hesaplanır ve 

otomatik olarak yeni etiket koordinatlarını içeren dosya oluşturulur. 

4.4 Çoğaltma 

Cute programımızın son bölümü olan veri çoğaltma aşamasında veri setinin 

genişletilmesi ve modelin genelleme performansının artırılması hedeflenmiştir. Döndürme, 

husav, image ops, Cutout ve Cutmix tekniklerini içerir. 

4.4.1 Döndürme 

Görüntüler yatay veya dikey eksende ters çevrilirler. Bu dönüşüme uygun olarak 

görüntülerin etiketleri otomatik olarak hesaplanır ve oluşturulur. 

4.4.2 Husav 

Bu teknikte görüntüler RGB’den HSV [10] renk uzayına çevrilir. Hue renk özünü, 

Saturation renk doygunluğunu ve Value görüntünün parlaklığını ifade eder. Verilen moda göre 

görüntünün rengi, renk doygunluğu ve parlaklığı değiştirilir. 

4.4.3 İmage ops 

Bu teknikte görüntüyü etkilemek için çeşitli yöntemler kullanılır. “Autocontrast” ile 

kontrast eşitlemesi yapılır; “Equelize” ile görüntünün histogramı eşitlenir; “İnvert” ile 

görüntünün tersi elde edilir; “Posterize” ile görüntüdeki her bir renk kanalının bit değerleri 

düşürülür ve “Solarize” ile belirlenen eşik değerine göre görüntü piksellerinin tersi alınır. 

Seçilen yöntemlere göre görüntü düzenlenir ve yeni bir görüntü oluşturulur. 

4.4.4 Cutout 

Görüntülerde belirlenen büyüklükte parçalar rastgele çıkarılır. Genelde çıkarılan parça 

dikdörtgen şeklinde olur. Çıkarılan parçanın yeri belirlenen renk ile doldurulur. 

4.4.5 Cutmix 

Veri setinden rastgele iki görüntü seçilir ve bu görüntülerden Cutout tekniğinde olduğu 

gibi parçalar çıkarılır. Her iki görüntünün çıkan parçaları diğer görüntüye yapıştırılır. Böylece 

çıkan parçaların yerini renk ile doldurmak yerine diğer görüntünün parçası kullanılmış olur. 
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5. SONUÇLAR VE İNCELEME 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz gibi modelimiz için iki algoritma adayımız vardı. Bunlar 

EfficientDet ve Scaled YOLO v4 algoritmalarıydı. Yapmış olduğumuz testler sonucunda 

Scaled YOLO v4 algoritmasının, EfficientDet algoritmasına göre projemiz için daha uygun 

olduğunu belirledik. 

 

Figür 5: EfficientDet D1 ve Scaled YOLO v4 algoritmalarının toplam kayıp değerlerine göre 

karşılaştırması 

Testlerimizi eşit şartlarda yaptık. Her iki algoritmanın testinde de epochs 30, batch size 

8 ve görüntü boyutu 640X640 olarak ayarlanmıştır. Görüntü boyutunu daha büyük seçmek 

istiyorduk ancak donanımsal özelliklerimiz yüzünden bu boyutu uygun gördük. Daha büyük 

görüntü boyutu seçtiğimizde hata aldık. Aynı şekilde batch size değerini 8 seçmemizin nedeni 

bu problemden kaynaklanıyor. Aynı donanım ile gerçekleştirmiş olduğumuz testlerde 

yukardaki figürde de görüldüğü üzere Scaled YOLO v4 daha az kayıp oranı veren bir 

algoritmadır.  

Ayrıca eğitim hızı açısından Scaled YOLO v4, EfficientDet’e göre daha başarılıdır. 

EfficientDet 1 saat 45 dakikada, Scaled YOLO v4 1 saat 20 dakikada eğitimlerini tamamladılar. 

Her iki eğitimi de visdrone veri setinden seçtiğimiz görüntüler ile gerçekleştirdik çünkü bütün 

verilerimiz ile eğitim yapmadan önce hangi algoritmayı kullanacağımızı seçmek istiyorduk. 

Her iki algoritmadan da elde etmiş olduğumuz ağırlıklar ile nesne tespit etme testleri 

gerçekleştirdik. Bu testler sonucunda 4500 görüntüyü EfficientDet 15 dakikada, Scaled YOLO 

v4 7,5 dakikada işleyebildi. Scaled YOLO v4, nesne tespit etme süresinde de çok başarılı bir 

sonuç gösterdi. Bu sonuçlara dayanarak modelimizde algoritma olarak Scaled YOLO v4 

kullanıyoruz. 
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Figür 6: Soldaki, algoritmaların 30 epochs’u saniye cinsinden tamamlama süreleri ve sağdaki, 

algoritmaların 4500 frame’i saniye cinsinden test etme süreleri 

Modelimiz üzerinde yapmış olduğumuz incelemede veri setinde diğer nesnelere göre 

daha az bulunan nesnelerin tespit edilme başarısı daha düşüktür. Bu yüzden az olan nesneleri 

artırmaya devam ediyoruz. Üst üste binmiş nesnelerin tespiti sandığımızdan daha başarılı bir 

şekilde gerçekleşiyor ancak modelimizin farklı boyut ve şekillerdeki aynı nesneleri tespit etme 

başarısının düşük olduğunu gördük. Bunun için yazılım mimarimizde anlattığımız Cute 

programımızı kullanmayı planladık. Böylece nesnelerin boyut ve şekilleri değiştirilerek 

modelimiz tekrardan eğitilir ve farklı boyut ve şekillerdeki aynı nesneleri tespit etme başarısı 

artırılmış olur. 

Resim 1: Yapılan testlerde modelimizin örnek nesne tespit etme başarısı 
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Resim 2: Yapılan testlerde modelimizin örnek nesne tespit etme başarısı 

Sonuç olarak modelimizin altyapısını hazırladık ve artık daha çok veri seti toplama 

işlemine yoğunlaştık. Yukarıdaki resimlerde de görüldüğü üzere modelimiz 30 epochs ile 

eğitilmesine rağmen çok başarılı nesne tespiti yapabiliyor. Bu başarıyı daha da ileriye 

götürebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
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