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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön Tasarım Raporunda kullanılmasını planladığımız CenterNet HourGlass104 ve Faster-

R-CNN evrişimli sinir ağlarından Faster-R-CNN ağının kullanılmasına karar verildi. 

Yaptığımız deneyler sonucunda var olan test donanımlarımız ile CenterNet HourGlass104 ağı 

yarışmada istenilen saniyede 1.25 frame hızını yakalayamamaktadır. Daha güçlü bir test 

donanımının elde edilmesi ile CenterNet HourGlass104 ağında süre sıkıntısının aşılması 

durumunda bu ağ yarışmada kullanılabilir aksi takdirde Faster-R-CNN ağı ile eğitim ve test 

işlemlerine devam edilecektir. 
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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi  

3.1.  Algoritmalar  

3.1.1. Faster-R-CNN 

Faster-R-CNN ağı R-CNN ailesine ait bir ağdır. Ailenin ilk üyesi olan R-CNN ağında 

bölge önerisi tabanlı bir yaklaşım bulunmaktadır. Giriş görüntüsünden seçici arama ile elde 

edilen yaklaşık 2000 farklı bölge önerisinin her biri sırayla ESA’ya verilir. Eğer verilen bir 

öneri nesne ise önerilen bölgede düzenleme yapılarak nihai sonuç üretilir (İnik ve Ülker, 2017). 

Bölge önerilerinin teker teker ESA’ya verilmesiyle ortaya çıkan zaman kaybını azaltmak 

amacıyla Fast-R-CNN modeli geliştirilmiştir. Bu ağda R-CNN ağından farklı olarak sinir ağı 

bir kere çalıştırılarak 2000 bölge önerisinin arasındaki hesaplamanın paylaşımı yapılmaktadır. 

Faster-R-CNN ağı ise Fast-R-CNN ağının daha da optimize edilmesi ve bölge teklif ağı(RPN) 

eklenmesi ile elde edilmiştir. 

 

Şekil 1: Faster-R-CNN Mimarisi 

3.1.2. ResNet 

Teoriye göre bir sinir ağındaki katman sayısı artarsa loss’un azalması gerekmektedir. 

Ama pratikte bu böyle değildir. Öğrenme işlemi için geri yayılım yaparken ve ağırlıkları 

güncellerken ağın çok derin olması durumunda gradyan sıfıra düşebilir, (buna kaybolan 

gradyan problemi denir) zamanla ağ doygunluğa ulaşır ve öğrenme işlemi gerçekleşmez 

(Elgendy, 2020). Bu sorunu aşmak için ResNet mimarisi tasarlanmıştır. ResNet 2015 yılında 

ortaya konmuştur ve ImageNet yarışmasında %3,57 lik hata oranıyla birinci olmuştur. ResNet 

mimarisinde kaybolan gradyan problemini çözmek için “gradyan”ın önceki katmanlara geri 

yayılmasını sağlayan kısa yollar bulunmaktadır (residual blokları). Bu atlamalı yaklaşım 

sayesinde geri yayılım sırasında bir noktada gradyan kaybolsa bile residual blokları sayesinde 

geri yayılım ile öğrenme işlemi devam edebilmektedir (He vd., 2015) 

 

Şekil 2: ResNet Ağının Mimarisi 
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Şekil 3: Residual Blok Yapısı 

 

3.1.3. Faster-R-CNN-ResNet50-coco 

Biz de Tensorflow 1 Model Zoo ön eğitimli ağlarından Faster-R-CNN-ResNet50 ağını 

kullanmaya karar verdik. ÖTR’de belirttiğimizin aksine Faster-R-CNN-ResNet101 ağını 

kullanmamamızın nedeni yaptığımız testler sonrasında bu iki ağın başarı değerleri arasında 

belirgin bir fark bulunmamasına karşı tahmin süresi bakımından ResNet101 ağının daha yavaş 

çalışmasıdır. 

Tablo 1: Faster-R-CNN Ağların Hız ve COCO mAP Değerleri 

Model Hız COCO mAP 

Faster-R-CNN-ResNet50 89 30 

Faster-R-CNN-ResNet101 106 32 

 

3.1.4. CenterNet-HourGlass104 

TensorFlow-2 Model Zoo ücretsiz sunulan ön eğitimli nesne tespit ağı, yaptığımız 

araştırmalarda ve deneylerde hız ve doğruluk açısından en tatmin edici sonuçları sağlamıştır. 

Bu model hız açısından yine de TensorFlow-1 modellerine kıyasla yavaş kalmaktadır. Bizim 

için temel model olmaya adaydır. Yaptığımız deneylerde özellikle küçük insan görüntülerini 

oldukça iyi tespit ettiği için bu ağı kullanmaya karar vermiş bulunmaktayız. Ağın yapısını 

incelediğimizde, CenterNet ağı nesneleri tespit ederken sınırlayıcı kutuların orta noktaları 

olarak modeller ve Merkez noktalarını bulmak için temel nokta tahminini kullanır ve boyut, 3B 

konum, yön ve hatta poz gibi diğer tüm nesne özelliklerine geri döner. BackBone olarak 

HourGlass104 ü kullanır. Hava görüntülerinden tespit için verimli sonuçlar vermiştir (Pailla 

vd., 2019). Nesne sınırlandırıcı kutusunun merkezine odaklanacağı için IoU konusunda 

avantajlı olacağını değerlendirmekteyiz. 

Tablo 2: CenterNet Ağların Hız ve COCO mAP Değerleri 

Model Hız(ms) COCO mAP 

CenterNet HourGlass104 512x512 70 41.9 

CenterNet HourGlass104 1024x1024 197 44.5 

 

 

 

http://download.tensorflow.org/models/object_detection/tf2/20200713/centernet_hg104_512x512_coco17_tpu-8.tar.gz
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3.2.  Yazılım Mimarisi 

Programlama dili olarak Python’ı Anaconda-Spyder ve Anaconda-Jupyter ortamlarında 

kullanacağız. Yapay zekâ kütüphanesi olarak; train işlemleri için Tensorflow-1.14-gpu ve genel 

kulanım ve test işlemleri için daha hızlı olduğundan dolayı Tensorflow 2.2.0’ı kullanacağız.  

 

 

Şekil 4: Train için gerekli olan adımlar 

Sinir ağımızın train işlemini gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izlememiz 

gerekmektedir: 

 Tensorflow Object Detection API kurulumunu gerçekleştirirken kurumsal github 

deposundan belirli bir ağaç yapısı ile klonlamamız gerekmektedir. 

 Tf API model ve eğitim parametrelerini yapılandırabilmek için protobuf’ların 

indirilip derlenmesi gerekmektedir. 

 Veriseti’ni Pascal-Voc formatında etiketledik. Etiketleme için labelimg 

uygulamasının kurulması gerekmektedir. Daha sonar sınıfların ve id lerinin 

bulunduğu label_map.pbtxt dosyası oluşturulmalıdır. 

 “.xml” uzantılı dosyaların “.record” uzantılı dosyalara çevrilmesi için API’de 

bulunan “xml_to_csv.py” betiği ile önce “.csv”ye sonrada “generate_record.py” 

betiği ile de “.record” dosyalarına çevrilmelidir. 

 Son olarak her ağın yanında gelen “pipeline.config” dosyasındaki ayarlar sinir 

ağına göre yapılmalıdır. 

 Bu adımlardan sonar eğitim işlemine geçilebilir. 
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Şekil 5: Test Algoritması 

4. Özgünlük  

4.1. UAP ve UAI’lerin Tespiti 

UAP ve UAI’lerin iniş durumu belirlenirken iniş alanının tamamının resim içinde olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla sinir ağından gelen UAP veya UAI tahmini geçici bir resim 

olarak kaydedilecektir. Daha sonra kaydedilen resimde “Opencv” kütüphanesi kullanılarak 

bütün bir dairenin olup olmadığına bakılacaktır. Dairenin bulunması durumunda inişe uygun 

aksi takdirde inişe uygun değil değerleri json dosyasına işlenecektir. 

4.2. Pipeline.config Ayarları 

Train işlemi sırasında ağla ilgili ayarların yapıldığı “pipeline.config” dosyasında 

“data_augmentation_options”lar eklendi. Ağın aşırı öğrenme(overfit) olmaması için 

“use_dropout:true” parametresi pipeline dosyasına eklendi. Train adımları ilerledikçe 

“learning_rate”i azaltmak amacıyla schedule{} parametresi pipeline dosyasına eklendi. 

4.3. Veriseti 

Veriseti oluştururken okulumuzda bulunan drone umuz ile çekimler yaptık. Bu videolardan 

16 framede 1 frame olacak şekilde resimlere ayrılıp etiketleme yapıldı. Bunun yanında 

Visdrone [https://github.com/VisDrone/VisDrone-Dataset] verisetinden uygun yüksekl,k ve 

açıdan elde edilen fotoğraflar veriseti kümemize eklendi. Bunun yanında Stanford 

üniversitesinin yayınladığı Stanford drone dataset’i (Stanford) veriseti kümemize ekledik. 

5. Sonuçlar ve İnceleme  

Ön tasarım raporunda da belirttiğimiz gibi CenterNet HourGlass104 ağı Tensorflow 2.2.0 

da Google colab ortamında train edildi. Faster-R-CNN-ResNet50 ağı da Tensorflow 1.14 

kütüphanesi ile Google colab ortamında train edildi. Her 2 sinir ağında da taşıtların 

bulunmasında insanların bulunmasına göre daha başarılı olduğu saptandı. Bunun nedeni veriseti 

kümemizde taşıt sayısının insan sayısına göre daha fazla olmasıdır. Verisetini dengelemek 

amacıyla Visdrone verisetinin 5. Görevinde verilen crowd counting challenge resimlerini de 

sinir ağlarımızı eğitirken kullanacağız.  

Centernet sinir ağı ile anaconda-prompt ekranında test işlemi gerçekleştirirken her bir resim 

için tahmin süresinin 0.7 saniye ile 1 saniye arasında değiştiğini saptadık. Faster-R-CNN sinir 
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ağında ise bir resim için tahmin süresinin 0.8 saniyenin altında olduğunu gözlemledik. Yarışma 

tarihine kadar daha güçlü bir test donanımı elde edersek Centernet ağnı kullanmayı 

planlamaktayız. Aksi takdirde Faster-R-CNN-ResNet50 sinir ağını kullanacağız. 

 

Resim 1: Sol taraf faster sağ taraf centernet 

Aşağıda Faster-R-CNN ağı için çıktılar gösterilmiştir. 
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