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1. Takım Şeması

KÖRÜG takımı Aralık 2020’de Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
öğrencileri tarafından kurulmuştur. Bölüm öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Mehmet
Serdar Güzel’in de ekibe yardımları ile Ankara Üniversitesi Robotik Laboratuvarında
çalışmalarını sürdürmektedir. Ekip robotik, derin öğrenme, bilgisayarlı görü ve
sentetik veri üretimi üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Muhammed Can KELEŞ: Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde 3. sınıf
öğrencisi, Doğuş Teknolojide Ar-Ge Mühendisi (Ses teknolojileri)

Görev: Takım Kaptanı, Literatür taraması, derin öğrenme modellerinin eğitilmesi,
sonuçların analiz edilmesi

Baran GÜRSOY: Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde 3. sınıf öğrencisi,
Havelsan Komuta Kontrol Savunma Teknolojilerinde Stajyer

Görev: Derin öğrenme modellerinin eğitilmesi, yazılım mimarisinin kurulması

Nida Uğur ŞİŞİK: Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde 3. sınıf öğrencisi,
Havelsan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Stajyer

Görev: İletişim Sorumlusu, Simülasyon ortamını hazırlamak, simülasyon veri setinin
hazırlanması, yazılım mimarisinin kurulması

Batuhan SALMANOĞLU: Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde 3. sınıf
öğrencisi, Tübitak Bilgem Yazılım Teknolojileri Enstitüsünde Stajyer

Görev: Simülasyon ortamının düzenlenmesi ve tasarlanması, gerçek ve simülasyon
veri setlerinin hazırlanması

Bora AYDIN: Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde 2. sınıf öğrencisi,
Ankara Üniversitesi Robotik Laboratuvarında lisans düzeyinde araştırmacı

Görev: Simülasyon ortamının hazırlanması, gerçek ve simülasyon veri setlerinin
hazırlanması

Doç. Dr. Mehmet Serdar GÜZEL: Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı

Görev: Mentörlük, takımı yönlendirme
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2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön tasarımda bahsedilen SRCNN [1] modülünün eğitim esnasında oluşan aksaklıklar
sebebiyle kullanılmamasına karar verilmiştir. Olası performans geliştirmeleri yarışma
sonrasındaki çalışmalarda incelenecektir.

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz simülasyon ortamında oluşturduğumuz veri seti ile
deneyler yapıldı ve deneyler sonucunda senaryo çeşitliliğinin az olduğuna karar
verildi. İniş alanlarına benzeyen nesnelerin çoğunun iniş alanı olarak sınıflandırıldığını
tespit ettik. Bu durum veri setinin iniş yerleri bakımından yeterli olmadığını gösterdi.
Bu sorunun önüne geçmek için veri setimize iniş alanlarına benzer özellik taşıyan
nesneler (örn. mavi yuvarlak nesneler) ekledik. Ek olarak, oluşturulan sentetik veri
setinin araç sınıfına tır modelleri de ekledik.

Ön tasarım raporunda ayrıyeten belirttiğimiz Faster RCNN [2] nesne tanıma modeli
oluşturuldu, farklı iki veri seti üzerinde eğitim gerçekleştirildi ve olası zayıflıklar
belirlendi. Teknofest tarafından sağlanan örnek video ile testler yapıldı, sonuçlar analiz
edildi. Ön ve son işleme algoritmalarının sisteme entegre edilip, test edilmesi
kararlaştırıldı.

Ankara Üniversitesi robotik laboratuvarı tarafından bize sağlanan, dahili GoPro’ya
sahip olan 3DR marka ve Solo modelli İHA’yı kullanmayı öğrenmeye başladık. İniş
alanlarını branda olarak bastırarak gerçek veri setimizde kullanmak için gerekli
fizibilite çalışmalarına başladık. Bu yöntem haricinde, iniş alanlarının resimlere
sentetik olarak bilgisayarlı görü yöntemleri kullanılarak eklenmesi konusunda
araştırmalarımız ve deneylerimiz devam etmektedir[3]. Gerçek veri setini oluştururken
bu bahsedilen 2 yöntemden birini kullanılması planlanmaktadır. İkinci seçenek olarak
bahsedilen, gerçek ortama sentetik nesne ekleme metodu, yarışmada istenilen şekilde
bir veri seti oluşturma konusunda yetersiz kalmaktadır, Örneğin; bahsedilen
yöntemlerle eklenen iniş alanları, görüntülerde bulunan mevcut nesneleri tamamen
veya kısmen kapatmaktadır. Ayrıca, iniş alanı üzerinde herhangi bir nesne
bulunmamaktadır . Bahsedilen sorunlara çözüm üretebilecek, yenilikçi sentetik veri
üretme yöntemleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz.

İniş alanının durumunu belirleyen model için, ön işleme ile modelin yükünü azaltmaya
yönelik çalışmalar yapılarak, deneyler sonucu belirli bir eşik değer belirlenip
sınırlayıcı kutunun en boy oranını kullanarak iniş alanlarının sınıflandırma algoritması
kullanılmadan elenme işlemini yapacak bir metod belirlendi, gerekli istatistikler
çıkartıldı ve incelendi.

Yarışma sırasında kullanılacak bilgisayar donanımları kararlaştırıldı. Bilgisayar Intel
Core i5-8300H (2.30 GHz) işlemciye ve 8 gb RAM’e sahiptir. Bahsedilen bilgisayarı
seçmemizdeki neden, sahip olduğu NVIDIA GTX 1050 ekran kartı ile kullandığımız
nesne tespit algoritmalarını hızlı bir şekilde çalıştırmasıdır. Ayrıca, Liteon model SSD
sabit disk, simülasyon verisini işlerken ve veriyi oluştururken sağladığı hız bize
kolaylık sağlamaktadır. Şu an hali hazırda seçilen donanımın yeterli olacağı
düşünülmektedir. Fakat, yapılan yeni geliştirmeler sonucunda bir performans düşüşü
gözlemlenirse yeni donanımlara geçilmesi öngörülmektedir.
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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi

3.1. Algoritmalar

Nesne tespit modeli: Nesne tespiti için ResNext101 [4] tabanlı, FPN [5]modülüne
sahip Faster RCNN modelini kullanma kararı aldık. FPN modülünü
kullanmamızın sebebi, bu modülün farklı boyutlardaki nesnelerin mevcut olduğu
problemlerde başarıyı yükseltmesidir. Yaptığımız deneyler sonucu öznitelik
çıkarımı modülünün gücü arttıkça küçük nesnelerin tespit doğruluğunun orantılı
olarak arttığı gözlemlenmektedir, bu sebeple ResNext101’i öznitelik çıkarımı
modülü olarak (feature extractor) seçtik.

Sınıflandırma modeli için ön işleme algoritması: İniş durumunun uygunluğunu
belirleyen model için ön işleme algoritması olarak, optimal bir eşik değer
belirledik. İniş alanı olarak tespit edilen, belirli en-boy oranına sahip olmayan
alanlar sınıflandırma modeli kullanılmadan “inişe uygun değil” olarak
sınıflandırılıyor.

Max{a/b, b/a} > 2.1 ise, İniş Alanı İnişe Uygun Değil Olarak İşaretlenir.

Sınıflandırma modeli: İniş alanlarının inişe uygunluğunu tespit etmek amacıyla
ResNet 18 sınıflandırma modelini eğitme ve kullanma kararı aldık.

ResNet 18 modeli 18 katmandan oluşan bir evrişimsel sinir ağıdır. Toplamda 11
milyon parametreye sahiptir. ImageNet verileriyle eğitilmiş pre-trained ResNet 18
modelini fine-tune ederek kendi veri setimize göre ayarlama kararı aldık.

ResNet-18 Mimarisi Şeması

Nesne tespiti için son işleme: Nesne tespit modelinin çıktılarına son işleme
algoritması uygulanacaktır. Tespit edilen nesnelerin alanları hesaplanacak ve belirli
bir eşik değerinin altındaki alana sahip çevreleyici kutular JSON dosyasına dahil

4



edilmeyecektir. Tepe görüşünde insanı andıran direk, duba ve benzeri nesnelerin
insandan boyut olarak daha küçük olmasından yararlanılarak insan olarak
sınıflandırılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

3.2. Yazılım Mimarisi

Yazılım Mimarisi Şeması

Yazılım mimarimiz 4 ana basamaktan oluşmaktadır:

1. Resimlerdeki nesnelerin bir derin öğrenme modeli (Faster RCNN) ile tespit edilir.
2. Tespit edilen nesnelerin sınıfları kontrol edilir. Bir nesne iniş alanı olarak tespit

edildiyse, tespit edilen nesne bir ön işleme tabi tutulur. Bu işlemin sonucunda bazı
durumlarda sınıflandırma modeli kullanılmadan inişe uygunluk tespiti yapılabilir.

3. Tespit edilen iniş alanları ön işleme aşamasında sınıflandırılamamışsa tespit edilen
nesnenin çevreleyici kutusu %5 büyütülerek nesnenin bulunduğu alan başka bir
sınıflandırma modeline verilir. Bu sınıflandırma modeli iniş alanının inişe uygun
olup olmadığını belirler.

4. Tespit edilen nesnelerin çevreleyici kutularının alanları hesaplanır, belirli bir eşik
değerinin altındaki alana sahip olan tahminler JSON dosyasına yazılmaz.
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4. Özgünlük

Benzer problemler ve yarışmalar için sağlanan veri setleri ile eğittiğimiz modellerin
sonuçlarına dayanarak hali hazırda var olan veri setlerinin Teknofest Ulaşımda Yapay
Zeka Yarışması için yetersiz olduğunu kararlaştırdık ve simülasyon ortamında kendi
veri setlerimizi üretme kararı aldık. Bu amaç için Unreal Engine üzerinde yazılmış,
aslında otonom araba simülatörü olan CARLA [7] kullanıldı. Simülasyondaki scriptler
(betikler) ve Python API’si otonom sürüş simülasyonu için yazılmıştı. Bu sebeple
havadan drone çekimi yapabilmek için yeni kodlar yazıldı. Yazılan kodları bir açık
kaynaklı kütüphane haline getirmek için çalışmalarımız devam etmekte. Bu yöntem ile
veri setini, farklı ortam durumlarını (yükseklik, açı, ışıklandırma vb.) ve nesneleri (iniş
alanları, tır, tren vb.) bulunduracak bir biçimde oluşturduk.

Sentetik Veri Setimizden Örnekler

Yukarda bahsedilenlere ek olarak, simülasyonun segmentasyon sensörü ve
scikit-image kütüphanesinin segmentasyon modülü yardımı ile otomatik etiketleme
yapan bir program geliştirdik. Bu sayede derin öğrenme projelerinde en büyük
problemlerden biri olan etiketlenmiş veri elde etme işlemi otomatik olarak, hızlı bir
şekilde yapılabilmektedir.

Segmentasyon Ham Verisinden Örnekler

Örnek videodaki sonuçlarımızda iniş alanlarına benzeyen fakat iniş alanı olmayan
yerlerin de iniş alanı olarak tespit edildiğini gözlemledik. Simülasyon ortamının
kullanımı bize bu overfitting probleminin önüne geçmek için veri setimize ek
senaryolar ekleme olanağı sağlıyor. Örnek olarak; mavi basketbol sahasındaki dairesel
bir bölgenin UAP sınıfı olarak tespit edilmesini çözmek için simülasyon ortamına
yanıltıcı mavi zeminler  eklenmesi.
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İniş alanının inişe uygunluğunu belirlemek için bir ön işleme algoritması ile
sınıflandırma modeli kullanılmadan bazı durumlarda iniş alanları sınıflandırılacaktır.
Bu ön işleme algoritmasının detayları raporun algoritmalar kısmında yer almaktadır.

Nesne tespit algoritmasının çıktıları üzerinde incelemeler yapılacak ve tespit edilen
nesnelerin alanları ve çevreleyici kutuların en boy oranları ile istatistiksel çalışmalar
yapılacak ve anomali tespit edilen çevreleyici kutular sonuçlara eklenmeyecektir.

Çalışmamızda 3 farklı veri seti ile bir nesne tespit modeli eğitme üzerine çalışıyoruz.
Yaptığımız literatür taraması sonucunda[6] veri setlerini karıştırmak yerine her veri
setiyle 3 ayrı eğitim safhası gerçekleştirmenin performansı arttıracağı yönünde bir
çıkarım yaptık. Her eğitim safhası için hiper-parametreler kullanılacak ve sonuçlar
analiz edilecektir.

5. Sonuçlar ve İnceleme

VisDrone veri seti üzerinde eğitilen RetinaNet, YoloV3, YoloV4, Faster RCNN
modelleri AP skorları üzerinden karşılaştırıldı ve çalışmalarımızı en iyi performansı
veren Faster RCNN modeli ile devam ettirme kararı aldık.

Faster RCNN modeli için iki farklı (ResNet101, ResNext101) öznitelik çıkarımı
(feature extraction) modülü ile deneyler yapıldı. Modellerin sonuçları incelendiğinde
mAP skorlarının insan sınıfı hariç neredeyse aynı olduğu görüldü.

VisDrone veri seti üzerinde yaptığımız çalışmalar kapsamında veri setindeki benzer
sınıfların eğitim için birleştirilmesi ile ayrık olarak eğitilmesi üzerine alınan
sonuçlara dayanarak benzer sınıfların birleştirilmesinin eğitim sonucuna olumlu
katkısı olduğu gözlemlendi (örn. bisiklet, tır, otobüs, araba vd. bu çalışmada “Araç”
olarak tek bir sınıfta birleştirilmiştir).

VisDrone veri seti için sonuçlar (2 sınıf ile)

VisDrone veri seti için sonuçlar (10 sınıf ile)
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Simülasyon ortamında hazırladığımız veri seti ile nesne tespit modelleri eğitildi ve
sonuçlar analiz edildi. Yaptığımız çıkarımlar doğrultusunda veri setinin 2 farklı
versiyonu oluşturuldu ve 3.’sü üzerinde çalışmalarımız da devam etmektedir.

Simülasyon Veri Seti Versiyon 2 Sınıf Dağılımı

Simülasyon veri seti üzerinde yaptığımız eğitim sonucunda elde ettiğimiz mAP
skorlarına ve örnek videolardaki testlerimizin sonuçlarına dayanarak, modelimizin
kalabalık ortamlardaki insanlarda ve gölgesi olan insanlarda istenilen performansı
vermediğini saptadık. Bu problemi çözmek için veri setimize kalabalık insan
toplulukları ve gölgeli insanlar eklenmesi planlanmaktadır.

Örnek video üzerinde yaptığımız testlerde iniş alanına benzeyen fakat iniş alanı
olmayan nesnelerin iniş alanı olarak tespit edildiğini gözlemledik, bu problemi aşmak
için veri setinde iniş alanına benzer nesne sayısı arttırıldı.

Simülasyon Veri Seti Versiyon 2 Resimlerdeki Nesne Sayısı

Nesne tespit modelleri AP skorları üzerinden değerlendirildi. “Simülasyon Veri Seti
Versiyon 2” üzerinde eğittiğimiz Faster RCNN (ResNext101 backbone) ile yaptığımız
eğitimler sonucunda aldığımız en iyi sonuç aşağıdaki figürdeki gibidir.

8



Nesne tespit modelinin sınıflara göre AP skorları

Simülasyon Veri Seti Versiyon 2 ile eğitilmiş modelin örnek video için sonuçları

İniş alanlarının inişe uygunluğunu tespit etmesi hedeflenen sınıflandırma modeli için
bir veri seti oluşturuldu, bu veri seti ile eğitilen modellerde iniş alanları %72.03
oranında doğrulukla iniş durumları tespit edildi. Bu doğruluk oranını yükseltmek için
iniş durumlarını detaylı bir şekilde analiz edip (alanın üzerinde yabancı nesne olma
durumu, alanın tamamının görünmeme durumu) bu durumların hepsini kapsayacak
dengeli bir veri seti oluşturulacak. Ayrıca alanın resmin sınırları ile çakışması
durumunda geleneksel görüntü işleme (region growing, K-Means vb.) yöntemleri ile
bazı ön işleme algoritmaları kullanılabilir.

Sınıflandırma modelini eğitmek için oluşturduğumuz veri setinden örnek resimler
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