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1. TAKIM ŞEMASI

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

2.1. Ön Tasarım Raporu Değerlendirilmesi

Kullanılması hedeflenen tüm modellerin oluşturulan veri seti ile eğitimleri yapıldı.

Ön tasarım raporunda anlatılan yarı denetimli öğrenme yöntemi ile etiketlenmemiş veriler

etiketlendi. Bu sayede veri etiketleme işlemi için ayrılan süre daha verimli kullanılmış oldu.

Çalışmalar kapsamında kullanılan modellerin sınıf başarımları incelendiğinde bazı

modellerin bazı sınıflarda diğer modeller ile karşılaştırıldığında daha başarılı olduğu

görüldü. Buna çözüm olarak Ön tasarım raporunda anlatılan Toplu Öğrenme (Ensemble

Learning) ile dört model birlikte kullanılarak mAP değeri en başarılı modele kıyasla %3

artırıldı.

2.2. Ön Tasarım Raporundan Sonra Yapılan Değişiklikler

Ön tasarım raporun kullanılan veri setlerinden olan VisDrone veri setinde teknik

şartnamede belirtilen veri kriterlerine uygun olamayan bir çok veri olduğu gerekçesi ile veri
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seti eğitimlerde kullanılan verilerden çıkarıldı. Bu sayede veri seti yarışma formatına uygun 

hale getirildi.  

Kullanılan model mimarilerine YoloV4 mimarisi eklendi.  

Yarışma isterleri arasında çerçeveden çıkan nesnelerinde tespiti beklendiği için nesne takip 

algoritması ile obje tespit algoritmasının desteklenmesine karar verildi. 

2.3. Yapılan Çalışmaların Özeti 

Veri setinde düzenlemeler yapıldı. Modellerin başarımını düşüren veriler tespit edilerek 

çıkarıldı. UAP ve UAI alanlarında veri olmadığı için verilen video etiketlenerek veri setine 

dahil edildi. 14703 veriden oluşan veri seti hazırlandı. 

Faster R-CNN, Cascade R-CNN, RetinaNet, EfficientDet, YoloV4 ve CenterNet mimarileri 

oluşturulan veri seti ile eğitildi. Modeller farklı kütüphaneler ile eğitildiği için Faster R-

CNN, Cascade R-CNN, RetinaNet ve YoloV4 modelleri seçilerek Topluluk Öğrenmesi ile 

modeller birlikte kullanıldı. 

UAP ve UAI alanlarının iniş yapılabilir alan olmadıklarının kararı için algoritma yazıldı ve 

model mimarisine eklendi. Geliştirilen mimari çıktıları yarışma kapsamında istenen formata 

getirildi. 

Veri setindeki sınıf dağılımını eşitlemek için veri seti toplanmasına karar verildi. Sponsor 

bulundu. Bazı taşıtlardaki eksikler ve UAP, UAI sınıfı için veri toplandı. Bu verilerin 

etiketlenmesine başlandı. 

Derin öğrenme temelli olan SiamRPN ve Deepsort algoritmaları obje tespit modelleri ile 

bileştirmek için yazılımlar geliştirilmeye başlandı. Takip algoritmasının başarısını artırmak 

için LSTM temelli nesne takip algoritmalarının araştırılması yapıldı.  

3. ALGORİTMALAR VE YAZILIM MİMARİSİ 

3.1. Kullanılan Nesne Tespit Mimarileri 

3.1.1. Faster-RCNN 

Faster R-CNN maliyet açısından yük olan selective search yerine daha kullanışlı olan 

Region Proposal Network kullanmaktadır. 

Faster R-CNN iki aşamada incelenebilir. 

Region Proposal Network (RPN): İlk aşama olan RPN bölge önermeye yarayan derin, 

evrişimli bir sinir ağıdır. RPN, girdi olarak herhangi bir boyutta girdiyi alır ve obje 

skoruna göre bir dizi nesnelere ait olabilecek dikdörtgen teklifi ortaya çıkarır. Bu 

öneriyi, evrişimli katman tarafından oluşturulan öznitelik haritası üzerinde küçük bir ağı 

kaydırarak yapar [1]. 

Faster R-CNN mimarisi iki aşamalı bir nesne detektörüdür. İncelenen makalelerde iki 

aşamalı nesne detektörlerinin doğruluk kıyaslamasında tek aşamalı detektörlerine göre 

daha başarılı olduğu anlaşıldı. Kitti veri seti ile eğitilen model ağırlıkları kullanılarak 

transfer öğrenimi yapıldı. Omurga olarak ResNet50 kullanıldı. 
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3.1.2. EfficientDet 

EfficientNets’i omurga ağı olarak BiFPN’lerle(görüntünün özellik kümeleri) birlikte 

kullanır. EfficientDet detektörleri tek adımlı detektörlerdir. Omurga ağı, ImageNet 

önceden eğitilmiş EfficientNets'tir. 

EfficientDet mimarisi çıkarılan özellik haritalarında sadece yüksek seviyeli özellikleri 

değil alt seviyeli özellikleri de BiFPN katmanları sayesinde kullanılır. Bu da küçük 

nesnelerin tespitinde iyileşmeye sebep olur. İnsan sınıfının tespitinde başarılı olacağı ön 

görüldü. 

Önerilen BiFPN, omurga ağından seviye 3-7 özelliklerini {P3, P4, P5, P6, P7} alan ve 

tekrar tekrar yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya çift yönlü özellik füzyonunu 

uygulayan bir özellik ağı görevi görür [2]. 

Donanımsal sınırla sebebi ile EfficientNet omurgasının P4 seviyesindeki özellik 

haritaları kullanıldı. 

3.1.3. RetinaNet 

Retinanet küçük ölçekli nesnelerdeki başarımıyla öne çıkan tek aşamalı (YOLO ve SSD 

gibi) nesne algılama modellerinden birisidir. RetinaNet, mevcut tek aşamalı nesne 

algılama modellerine göre iki iyileştirme yapılarak oluşturulmuştur. Bu iyileştirmeler 

özellik piramit ağları (FPN) ve odak kaybıdır. 

Özellikli Piramit Ağı (FPN), piramit konsepti hassaslık ve hız göz önünde 

bulundurularak tasarlanmış bir özellik çıkarıcıdır. Verilerin özellik çıkarımı aşamasında 

konvolüsyon katmanlarının her bir katmanındaki özellikleri kullanarak daha başarılı bir 

özellik çıkarımı sağlar. Küçük nesnelerin tespiti için alt katmanlarda çıkarılan özellikler 

daha anlamlıdır. Odak kaybı daha düşük kayıp, "kolay" negatif örneklerle katkıda 

bulunur, böylece kayıp "sert" örneklere odaklanır ve bu da tahmin doğruluğunu artırır 

[3]. 

RetinaNet mimarisinin insan ve bisiklet sınıfı için zorlayıcı nesnelerin tespitinde başarılı 

olacağı ön gürüldü. Resnet50 omurgası kullanılarak Coco veri seti ağırlıkları 

kullanılarak Transfer Öğrenimi yapıldı.  

3.1.4. Cascade-RCNN 

Cascade R-CNN, artan IoU eşikleri ile performansın düşmesiyle ilgili sorunları ele 

almayı amaçlayan bir nesne algılama mimarisidir. R-CNN'nin çok aşamalı bir 

uzantısıdır. 

R-CNN aşamalarının kademeleri, bir sonraki aşamayı eğitmek için bir aşamanın 

çıktısını kullanarak sırayla eğitilir. Bu bize bir regresörün çıktı IoU'sunun, girdi IoU'dan 

çoğunlukla daha iyi olmasını sağlar. Bu şekilde çalışırken, giderek daha yüksek IoU'lara 

uyarlanan bir dizi detektör, aşırı uyum sorununu aşabilir ve böylece etkili bir şekilde 

eğitilebilir [4]. 

Cascade R-CNN için Resnet-50 omurgası kullanıldı. Coco veri seti ile eğitilmiş model 

ağırlıkları ile transfer öğrenme yapıldı. 
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3.1.5. CenterNet 

CenterNet diğer yöntemlerin aksine çapasız bir nesne tespit mimarisidir. Faster Rcnn, 

Retina Net ve YoloV3 algoritmaları ile karşılaştırıldığında hızlı bir çıkarım sağlar. 

Nesne tespitinde önemli bir soru olan arka plan problemini önemli ölçüde çözümler. 

Çapa tabanlı nesne tespit algoritmaları ile ilgili sorun, çok fazla gereksiz sınırlayıcı kutu 

tahmini üretmesidir. 

CenterNet, çapa ve hesaplama açısından ağır NMS ihtiyacını ortadan kaldıran derin bir 

algılama mimarisidir. Kutu tahminlerinin, nesneyle örtüşmeleri yerine merkezlerinin 

konumuna göre alaka düzeyine göre sıralanabileceği anlayışına dayanmaktadır [11]. 

CenterNet mimarisinde keypoint tespitinde büyük ölçüde başarı sağlayan Houglass 

omurgası kullanıldı. Coco veri seti ile eğitilmiş model ağırlıkları ile transfer öğrenme 

yapıldı. 

3.1.6. Yolo-V4 

YoloV4 mimarisi tek aşamalı ve hızlı bir nesne detektörüdür. Diğer tek aşamalı nesne 

detektörlerinden ayıran ‘bag of freebies’ ve ‘bag of specials’ modülleridir. 

BoF’un örneği olan veri artırma, girdi görüntülerinin değişkenliğini artıran ve bu da 

algılama modelini farklı ortamlardan elde edilen görüntülere karşı sağlam kılan bir 

yöntemdir. BoS, çıkarım maliyetini sadece küçük bir miktar artıran ancak tespitin 

doğruluğunu önemli ölçüde iyileştiren yöntemlerdir. Bu yöntemlere örnek olarak alıcı 

alanı genişletmek, dikkat mekanizmasını tanıtmak veya özellik entegrasyon yeteneğini 

güçlendirmek verilebilir [9].  

Darknet-53 omurgası kullanılarak model sıfırdan eğitildi. 

 

3.2. Takip Algoritmaları 

3.2.1. DeepSort 

Nesne takibinde kullanılan en verimli algoritmalardan biridir. Gerçek zamanlı 

uygulamalarda çoklu nesne takibinin yapılabilmesi için kullanılır. Tespit edilen bir 

nesnenin sonraki imgede nerede olacağını Kalman Filter yöntemi kullanılarak tahmin 

edilir.  

3.2.2. SiamRPN  

İkiz olan iki alt mimariden oluşur. Önceki ve sonraki çerçevelerin özellik haritalarının 

korelasyonuna bakarak basit ancak etkin bir yöntem sunar. Siam ağlar nesne takip 

algoritmalarında oldukça popülerdir [12].  

DeepSort ile karşılaştırıldığında yavaş ancak doğruluğu daha yüksektir.  
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3.3. Yazılım Mimarisi 

 

Şekil 3.1 Yazılım Mimarisi Akış Şeması 

Açık kaynaklı veri setlerinden Vaid veri setinde bazı objelerin sınıfları düzenlendi. 

Teknofest 2019-2020 ve Youtube’dan alınan videolar manuel olarak etiketlendi.  

Yeni oluşturulacak veri setini otomatik olarak etiketlemek için yarı denetimli öğrenme 

metodu geliştirildi. Bu yöntemde verilere farklı çoğullama yöntemleri uygulanarak 

etiketli veriler ile eğitilmiş modele verilir. Kullanılan yarı denetimli öğrenme metodu 

Bölüm 4’tr anlatılmaktadır.  

Etiketlenen veriler çözünürlük ve boyutsal kaynaklı problemlerin oluşmaması için siyah 

piksel dolgu eklenerek eklenerek en-boy oranı bozulmadan tekrar ölçeklendirildi. Bu 

şekilde ortak bir veri seti oluşturulmuş oldu. 

Oluşturulan veri seti Bölüm 5.1’de anlatılan modeller kullanılarak eğitildi. Topluluk 

öğrenmesinin sonuçlara etkisini iyi görebilmek adına ikisi tek aşamalı ve ikisi tek 

aşamalı olan Tablo 5.1’de gösterilen mAP değerlerine göre başarılı ve daha az başarılı 

olan modeller seçildi. 

 mAP Test Süresi 

Faster-RCNN 0.667 3 s 

YOLOv4 0.698 9 s 

RetinaNet 0.9064 0.078 s 
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Cascade-RCNN 0.516 0.12 s 

CenterNet 0.848 0.06 s 

EfficientDet 0.471 0.08 s 

 

Tablo 3.1 Modellerin mAP Değerleri 

Dört farklı modelden gelen sonuçlar farklı oylama yöntemleri ile birleştirilerek kesin 

sonuç elde edilir.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi en başarılı oylama yöntemi doğrulama metodu oldu. Buradan 

çıkan sonuçlar iniş kontrol koduna aktarılır. Burada eğer sınıf id’si 2 veya 3 ise 

sınırlayıcı kutu koordinatları kontrol edilerek UAP ve UAI alanlarının iniş yapılabilme 

durumu kontrol edilir.  

Oylama Yöntemi Doğrulayıcı Fikir Birliği Hemfikir 

mAP %93.88 %87.34 %43.48 
 

Tablo 3.2 Oylama Metodlari mAP Değerleri 

Sınıf id’leri , iniş durumu ve sınırlayıcı kutu koordinatları bir değişkende tutularak json 

veri tipinde dosyaya kayıt edilir.  

4. ÖZGÜNLÜK 

Özgünlük olarak nesne tespit mimarilerinde hiper parametreleri en optimal şekilde seçmek için 

K-Means gibi algoritmaları kullanıldı.  

Veri setindeki semantik farklılığı azaltmak araçlar kendi içinde sınıflara ayrıldı. Bisiklet, UAP, 

kamyon, UAI, araba, otobüs, insan, iş arabası ve raylı taşıtlar olarak sınıflar ayrıldı.  

Altı farklı modelin test sonuçları Coco ve Pascal metrikleri ile incelendi ve modellerin sınıfsal 

olarak başarımlarının değiştiği gözlemlendi. Bu sebeple Topluluk Öğrenmesi (Ensemble 

Learning) kullanımına karar verildi. Ensemble Learning için iki tane iki aşamalı ve iki tane tek 

aşamalı mimariler seçildi. Bu sayede iki farklı mimarinin birbirine kıyasla dezavantajları 

ortadan kaldırılmış oldu. 

Ensemble Learning algoritmasının çıktısı ile nesne takip algoritması birleştirilerek False Pozitif 

tahminlerinin azaltılması sağlanmış oldu. 

Veri etiketleme işlemi büyük oranda vakit aldığı için Yarı Denetimli Öğrenme yöntemi ile 

kendi donanımlarımız ile oluşturacağımız veri setinin otomatik olarak etiketlenmesi hedeflendi. 

4.1. Yarı Denetimli Öğrenme ile Veri Etiketleme 

Azınlıkta olan etiketsiz veri setini ise etiketleyip veri setine eklemek için yarı denetimli 

öğrenme yöntemlerinden olan ‘Meta Pseudo Labels’ algoritması kullanılır. Kısaca bu 

algoritma öğretmen ve öğrenci modellerinden oluşur. Öğretmen modeli etiketli verilerle 

öğrenilmiş modeldir. Öğrenci modeli ise etiketli veriler ve etiketsiz verilerin 

bozulmuş(augmented) haliyle eğitilmiş modeldir. En sonunda etiketsiz veri her iki modele 

sokulur ve çıktı aynı ise doğru etiket olarak kabul edilir. Bu şekilde etiketsiz veriler hızlı ve 

yüksek doğrulukta etiketlenmiş olur [5]. 
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4.2. Topluluk Öğrenmesi (Ensemble Learning) 

Topluluk öğrenmesi yöntemleri birçok çıktıyı birleştirerek son çıktıyı oluşturur. Bu 

modeller daha önce birçok makine öğrenmesi görevi için kullanılmıştır ve nesne tespiti de 

bunlardan biridir. Topluluk öğrenmesi yöntemleri nesne tespitinde iki farklı şekilde 

uygulanabilir. Bunlar nesne tespiti modelinin mimarisine eklenenler ve model çıktıları ile 

çalışanlardır. Proje kapsamında model çıktıları ile Topluluk Öğrenmesi yapıldı [8]. 

5. SONUÇLAR VE İNCELEME 

Modellerin testi iki farklı durum için değerlendirildi. İlk olarak 14402 veriden oluşan veri 

setinden ayrılan %5 ‘lik kısım ile test yapıldı ve metrikler çıkarıldı. İkinci olarak gerçek hayatta 

test etmek için Visdrone açık kaynaklı veri setinde yarışma kriterlerine uygun veriler seçilerek 

testler yapıldı. Modellerin başarımının açıklayıcı olması sebebi ile araç sınıfları ayrı ayrı 

değerlendirildi.  

5.1. Test Sonuçları 

Faster R-CNN 

 

Cascade R-CNN 

 

RetinaNet 

 
YoloV4 

 

EfficientDet 

 

CenterNet 

 
Tablo 5.1 Tüm Modellerin Araç Sınıfı için Test Sonuçları 

Faster R-CNN 

 

Cascade R-CNN 

 

RetinaNet

 

YoloV4 

 

EfficientDet 

 

CenterNet 

 

Tablo 5.2 Tüm Modellerin İnsan, UAP ve UAI Sınıfı Test Sonuçları 
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5.2. Gerçek Dünya Test Sonuçları 

 

 

Tablo 5.3 VisDrone Test Videoları - Test Sonuçları 

 

 

Tablo 5.4 VisDrone Test Videoları - Test Sonuçları 

 

 

Şekil 5.1 Sınıflara Göre AP Değerleri 
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Test sonuçları Tablo 7’de görüldüğü gibi görülen grafiğe göre RetinaNet en başarılı 

model olmuştur. Onun ardından CenterNet modeli gelmektedir. Genel olarak modeller 

UAP ve UAI sınıfları için az veri olmasına rağmen özellikleri belirgin olduğu başarılı 

şekilde tespit etmiştir.  RetinaNet modeli tüm sınıflarda başarımını kanıtlamıştır. Ancak 

odak kaybı sebebiyle araba sınıfında CenterNet daha başarılı olmuştur. CenterNet 

modeli bisiklet sınıfında en başarılı olmuştur. Bunun sebebi CenterNet modeli arka plan 

ile nesneyi ayırmayı çok iyi yapabilmektedir. 

Bisiklet sınıfında çok az veri olduğu için modeller bu sınıfı öğrenememiştir. İnsan 

sınıfının tespiti en zorlu görevlerden olmasına rağmen RetinaNet modeli odak kaybı 

sayesinde insan sınıfının tespitinde daha başarılı olmuştur. Gerçek dünya test sonuçları 

ile veri setinden ayrılan verilerin AP değerleri incelendiğinde paralellik göstermiştir. Bu 

da modellerin genelleyebildiğini değişen ortam koşullarına göre başarımında büyük 

oranda bir düşüş olmadığını göstermektedir.  

5.3. Topluluk Öğrenmesi (Ensemble Learning) Test Sonuçları 

 

 
 

 

  
 

Tablo 5.5 Topluluk Öğrenmesi Test Sonuçları 

Topluluk öğrenmesi, %90 mAP değeri ile en başarılı model olan RetinaNet modelini %93 mAP 

değeri ile geçmiştir. Topluluk öğrenmesinde tercih edilen doğrulayıcı (affirmative) oylama 

yöntemi ile bir modelin bile bir nesneye doğru demesi o nesnenin nesne olarak kabul edilmesi 

için yeterlidir. Ancak bunun kötü bir yanı Tablo 7.5’de üçüncü görselde görüldüğü yanlış 

pozitif tahminler üretilmektedir.  

Ancak kendi donanımımız ile topladığımız verilerde bisiklet, insan sınıflarına ağırlık vererek 

veri seti dağılımı eşitlendiğinde yanlış pozitif değerlerin üretilmesinin engellenmesi 

planlanmaktadır.  

Bir sonraki hedef olarak daha başarılı olan CenterNet modelini Topluluk öğrenmesine eklemek 

ve takip algoritmaları ile model başarımını %95 mAP değerinin üzerine çıkarmaktır. 
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