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1. TAKIM ŞEMASI

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön Tasarım Raporunda(ÖTR) belirtilen EfficientNet, YOLOv4, RetinaNet ve 

Dedectron algoritmaları detaylıca araştırıldı. Araştırmalar esnasında YOLOv5 algoritması ile 

karşılaşıldı. YOLOv5’in  ÖTR’de bahsi geçen algoritmalardan en başarılısı olarak bilinen 

EfficientNet ile başarı oranlarında yakın değerlere sahip olmasına rağmen daha hızlı sonuç 

verdiği öğrenilmiş ve bundan dolayı araştırmalar YOLOv5 ile EfficientNet üzerine 

yoğunlaştırılmıştır. 

Takımlara sağlanan geçmiş yıllara ait veri setinin yeterli olmaması ve  sınıfların 

homojen dağılmaması sebebiyle yeni veri setleri araştırılmış ve VisDrone2019
[1]

 veri setine

ulaşılmıştır. VisDrone2019 veri seti kullanılarak modeller YOLOv5 algoritması ile 

eğitilmiştir. YOLOv5’in özelleştirilmiş modellerin en iyileştirmesi için sunduğu probleme 

özel hiper parametre optimizasyonu denenmiş ve uygun parametreler ile YOLOv5 modelleri 

eğitilmeye devam etmektedir. EfficientNet ile henüz bir model eğitilmemiş olup KTR 

tesliminden sonra bu modeller de eğitilip test sonuçları YOLOv5 modellerinin sonuçları ile 

karşılaştırılarak nihai model ikisi arasından belirlenecektir.  

Veri seti araştırması devam etmektedir. HighD
[2]

, İnD
[3] 

vb. veri setleri hakkında

bilgilere ulaşılmıştır. Bu veri setlerini oluşturan kişiler ile iletişime geçilmiş ve onaylarının 

alınması halinde bu ve benzeri veri setleri model eğitimlerinde kullanılacaktır. 
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3. ALGORİTMALAR VE YAZILIM MİMARİSİ 

 

3.1.   Algoritmalar  

  

YOLOv5
[4]

 ve EfficientNet günümüzde yüksek başarı oranları ile öne çıkmaktadır. 

Başarı oranlarındaki yakınlık sebebiyle sürekli birbirleriyle karşılaştırılmakta ve hız olarak 

YOLOv5 öne çıkmaktadır. Yenilikçi bir yaklaşıma sahip olmaları ve kayda değer başarılara 

ulaşmış çalışmalarda tercih edilmeleri sebebiyle kullanılacak algoritma ikisi arasından 

seçilecektir. Yarışma oturum süreleri, donanım yeterliliği gibi durumlar göz önünde 

bulundurularak test sonuçları karşılaştırılacak ve uygun görülen algoritma belirlenecektir. 

 

 

3.2.   Yazılım Mimarisi  
  

 Yazılım mimarisi olarak PyTorch seçilmiştir. PyTorch, Torch kütüphanesine dayanan 

açık kaynaklı bir makine öğrenme kütüphanesidir. Bilgisayarla görme ve doğal dil işleme gibi 

uygulamalar için kullanılır. Öncelikle Facebook'un AI Araştırma laboratuvarı (FAIR) 

tarafından geliştirilmiştir. Kullanımı kolay API sağlaması nedeniyle çalıştırılması basit bir 

yapıya sahiptir. 

TensorFlow, Theano, Caffe ve CNTK gibi çerçevelerin çoğu statik bir dünya görüşüne 

sahiptir. Bir sinir ağı kurmalı ve aynı yapı tekrar tekrar kullanılmalıdır. Sinir ağının davranış 

şeklini değiştirmek, kişinin sıfırdan başlaması gerektiği anlamına gelir. PyTorch, sıfır 

gecikme ile ve ek yük ile ağınızın davranış şeklini istediğiniz gibi değiştirmenize olanak 

tanıyan, ters modlu otomatik farklılaşma, adı verilen bir teknik kullanmaktadır. Bu teknik 

PyTorch'a özgü olmasa da, bugüne kadarki en hızlı uygulamalarından biridir. Model için  en 

iyi hızı ve esnekliği elde etmeyi amaçlar.
 [5]

 

PyTorch, tek bir back-end kullanmak yerine CPU, GPU ve çeşitli işlevsel özellikler 

için farklı back-end kullanır. 
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Dilimleme, indeksleme, matematik işlemleri, lineer cebir, indirgeme gibi bilimsel 

hesaplama ihtiyaçlarınızı hızlandırmak ve bunlara uymak için çok çeşitli tensör rutinleri 

sunmaktadır.
 
 

PyTorch, büyük bulut platformlarında da iyi bir şekilde desteklenir ve önceden 

oluşturulmuş görüntüler aracılığıyla sorunsuz geliştirme ve kolay ölçeklendirme, GPU'larda 

büyük ölçekli eğitimi ve daha fazlasını sağlar.
 [6]
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4. ÖZGÜNLÜK 
 

UAP ve UAİ sembollerinin teknik şartname de belirtilen ölçülerle elde edilerek kendi 

dronumuz ile veri toplamayı planlamaktayız. Bu verileri toplama işleminde günün farklı 

zaman dilimlerinde farklı ışık koşullarında ve farklı arka plana sahip ortamlar seçilmesi 

hedeflenmektedir.  

Bu toplanan verileri çoğaltma metotları ile çeşitlendirerek daha başarılı bir eğitim 

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.  

Bunun yanı sıra UAP alanlarının benzerliğinden dolayı da basket sahasındaki yuvarlak 

çizgiler vb. durumların karıştırılmamasını desteklemek amacıyla negatif data toplamayı da 

hedefliyoruz. 

 Derin Öğrenme modelleri geliştirilmesinde sınıf başına düşen etiket sayısının 100 000 

adetin üzerinde olmasının ve sınıf başına homojen veri dağılımının önemini biliyoruz. 

Yarışmanın teknik şartnamesini sağlayan, taşıt ve insan nesneleri içeren eğitim veri setlerine 

araştırma yaparak ulaşılabilmektedir ancak yarışma kapsamındaki tespit edilecek nesne 

türlerinden UAP ve UAİ sınıflarının yarışmaya özel olmasından ötürü diğer sınıflarla eşit veri 

sayısına ulaşmadan aynı model içerisinde kullanılması yönelimli bir eğitime yol açacaktır. Bu 

yüzden sadece iki sınıftan(UAP ve UAİ) sorumlu daha küçük bir veri setiyle ayrı bir model 

eğitmeyi planladık. 

 İniş durumu ile ilgili ise iniş portları ile herhangi bir nesnenin kesişip kesişmemesi 

neticesinde iniş durumu belirlenecektir. 

 ML'deki hiper parametreler, eğitimin çeşitli yönlerini kontrol eder ve onlar için en 

uygun değerleri bulmak zor olabilir. Izgara aramaları gibi geleneksel yöntemler, yüksek 

boyutlu arama uzayı, boyutlar arasındaki bilinmeyen korelasyonlar ve her noktada uygunluğu 

değerlendirmenin, birbiriyle bağımlı parametrelerin oluşturduğu olasılık uzayının büyüklüğü 

nedeniyle çabucak inatçı hale gelebilir ve bu da Genetik Algoritma'yı(GA) hiper parametre 

aramaları için uygun bir aday yapar. YOLOv5, GA yı kullanarak özelleştirilmiş modellerin en 

iyileştirmesi için probleme özel hiper parametre optimizasyonu sunar.
[7]

 Biz de YOLOv5’ in 

bu opsiyonunu kullanarak modelimize özel hiper parametreleri belirleyip eğitimlerimizi 

yapmaktayız.  

 

 

 

 

5. SONUÇLAR VE İNCELEME 
 

 Takımlara sağlanan geçmiş yıllara ait veri seti ile model geliştirilmiş ve homojenliğin 

sağlanamaması sebebiyle sonuç beklendiği gibi başarısız olmuştur. Bu nedenle bu veri seti ve 

paylaşılan örnek video framelere ayrılarak etiketlenip test veri seti oluşturulmuştur. Eğitilen 

modelin performansını değerlendirmek için sistemin kesinlik(precision), duyarlılık(recall), 

yitim(loss), F1 skoru, ortalama hassasiyet (mAP) ve intersection over union (IoU) değerlerine 

bakılmıştır. 

Eğitilen modellerin IOU değerleri oluşturulan bu test veri setiyle ölçülmüştür. Elde 

edilen IoU değeri 0,93 olarak ölçülmüştür. Ortalama precision değeri %87.7 ve recall değeri 

%77.6 olarak hesaplanmıştır. KTR’den sonra bu değerleri iyileştirmek için veri arttırımı 

yapılacaktır. 
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VisDrone2019 veri setindeki nesnelerin sınıf bilgileri ve koordinatlarını içeren TXT 

formatları YOLOv5’e uyarlanmıştır. 

VisDrone2019 veri seti 6471 adet frameden oluşan bir train veri setine sahiptir. Bu 

sayıdaki bir veri seti Google Colab Pro platformundaki 16 GB hafızaya sahip GPU’larla 

896x512 ve üstü çözünürlüğe sahip modeller ile eğitilmek istendiğinde yetersiz GPU hafızası 

hatasıyla karşılaşılmıştır. 640x384 çözünürlük optimizasyonlu model seçilmiş fakat batch 

size(tek seferde işlenen fotoğraf sayısı) değeri 16 nın üzerine çıktığında tekrar aynı hata 

alınmıştır. Batch size değeri 16, image size değeri ise 640x384 olarak ile eğitim yapılmak 

istendiğinde ilgili veri setiyle modelin sonuçlanması 4-6 gün arası sürmüştür. Bu eğitim 

sürecinin sonucunda modelin bu veriseti üzerinde en yüksek doğrulukla öğrenebilmesi için en 

iyi hiper parametreler de tespit edilmiştir. Bu zaman problemine çözüm olarak AWS
[8]

, 

Google Cloud
[9]

 gibi platformlarda multiples-GPU(çoklu GPU) kullanılmak amaçlanmış fakat 

yüksek maliyet sebebiyle eğitim donanımı olarak single GPU olan Google Colab seçilmiştir. 

Yarışmada kullanılacak modelin geliştirme eğitimlerinde Google Colab, final eğitiminde ise 

multiples-GPU platformları kullanılacaktır. 
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