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1. Takım Şeması (5 puan)

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan)

Projenin ayağa kaldırılması süreçlerinde ön değerlendirme raporunda planlanmış olan
zaman çizelgesine göre literatür taraması ve araştırma ile sürece başlanmıştır. Yapılan kapsamlı 
araştırmalar sonucunda yerel ve global kaynaklar incelenerek gerekli bilgilere ulaşım 
sağlanmıştır. Modelin daha küçük nesneleri tanımlayabilme noktasına özgün değer katmak için 
hangi algoritmaların kullanılması gerektiğinde araştırmalar son derece etkili olmuştur.  Örnek 
veri seti (data set) , geçen yılın veri seti ve internetten bulunan kaynaklarla uygun bir data 
oluşturulmuştur. Oluşturulan datasetin etiketleme işlemine başlanıp veri etiketlemede 
kullanılan napari kütüphanesi ile işlem tamamlanmıştır. Modelin kullanılacağı yarışma veri 
setinde görüş kısıtlı, eksik, karanlık  veya farklı perspektiften görüntülerle 
karşılaşabileceğinden, kullanılacak veri seti bu tip durumlara karşı ön işleme (preprocessing) 
ve veri çoğaltma (data augmentation) kullanılarak hazırlanmıştır. Oluşturulan veri seti python 
yazılım dili ve pytorch kullanılarak Daha Hızlı Evrişimsel Sinir Ağları  (Faster R-CNN) 
algoritmasının işleyebileceği tensor veri yapısına dönüştürülmüştür. Yapılan testlerde başarılı 
sonuçlar elde edilmiştir ve kritik tasarım raporundan sonra insan ve park alanı tespit etme 
işlemlerine geçilerek doğruluk skoru arttırma özelinde çalışmalara devam edilmiştir. Yapılan 
veri etiketleme ve ön işleme (preprocessing) işlemleri tamamlanmış olup, modelin 
performansını iyileştirme noktasında gerekli model optimizasyonu da ihtiyaca göre tekrar 
yapılacaktır.  

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi (30 puan)

1. Algoritmalar (15 puan)

Nesneleri tanımak amacıyla, Evrişimsel Sinir Ağları (CNN) tabanlı Daha Hızlı 
Evrişimsel Sinir Ağları (Faster R-CNN) algoritmaları kullanılacaktır. Faster R-CNN’den daha 
yüksek verim almak için Pytorch ile birlikte kullanılacaktır. Her konumdaki nesne sınırlarını 
ve nesnellik puanlarının eşzamanlı oluşturduğu bölge öneri ağından (RPN) geçen girdiler, 
öznitelikler üzerinden kayma işlemleri ile skor bazlı bir dikdörtgen meydana getirerek çıktı 
oluşturmaktadır (1). Daha sonra gerekli hesaplaması yapılan bu çıktılar Hızlı Evrişimsel Sinir 
Ağları (Fast R-CNN) üzerinden geçmektedir. İlgili sınıflandırıcılar ile nesnelerin sınıfı 
tanımlanırken, regresyon tekniği ile de nesnelerin sınırlayıcı kutuları (Bounding box) için bir 
tahmin oluşturularak, RPN ve Fast R-CNN kombinasyonu ile Faster R-CNN mimarisi 
kurulacaktır (2). Temel CNN modeli ile bu aşamada özellik çıkarımı gerçekleşecektir 
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(Backbone Network). Faster R-CNN’in prensibinde; görseller CNN ile işlendikten sonra 
öznitelik haritaları çıkartılmaktadır (Region Proposal Feature Map) (3). Gerekli haritalar 
oluşturulduktan sonra ise, maksimum havuzlama (Max Pooling) yapılarak boyut indirgenmesi 
sağlanacak ve katman oluşturulacaktır (Rol Pooling Layer). Giriş formatı için min_size 
argümanı başlatılırken çıktı formatı için; skor, kutu ve etiket skorlarından oluşmuş [x_min, 
y_min, x_max, y_max] koordinatların indeksleri başlatılacaktır. Oluşturulan indeks bilgileri 
Non-max Supression ResNet50 FPN modeli bölgedeki nesnenin sınıfı en uygun biçimde tespit 
edilerek nesne tanımlama işlemi de yüksek doğrulukta tahmin edilmiştir. Faster R- CNN 
algoritması bounding box regressionda loss fonksiyonu olarak IoU yani intersection over union 
kullanır. Bu fonksiyon  tahmin edilen pozisyon ile olması gereken pozisyonun kesişimi ile 
bileşiminin birbirine bölünmesi ile oluşur. Bu projede IoU geliştirilerek Improved IoU elde 
edilmiştir. Geleneksel IoU tahminle olması gerekenin kesişimini hesaplayarak 0 ile 1 arasında 
bir değer bulmaktadır. Eğer tam kesişirse 1 hiç kesişmezse 0 değerlerini alır bu değerde mAP ı 
oluşturur. Projede geliştirilen IIoU ise iki bölgeyi içeren en küçük kısım hesaplanarak tahminle 
olması gerekenin kesişmemesi durumunda bile minimum bölgeye kullanılarak model kendisini 
geliştirebilmektedir. IIoU o ise -1 ile 1 arasında bir değer alır ve yapılan çok kötü tahminlerde 
bile modelin gelişmesini hedeflemektedir. Tüm bu bağlamlar göz önünde bulundurularak 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  
 
 
 
 

2.   Yazılım Mimarisi (15 puan) 

 
Veri seti üzerinde ön işleme ve etiketleme yapıldıktan sonra modelde kullanılacak veri 

setinde oldukça küçük olan insanların tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak konvolüsyonel 
sinir ağları geleneksel bilgisayarların işlem yapabilmesi için havuzlama (pooling) ve evrişim 
(convolution) işlemleri uygulayarak görüntüleri sıkıştırmaktadır (5). Havuzlama katmanı 
(Pool), genellikle uzamsal olarak değişmez bir evrişim katmanı yürütüldükten sonra uygulanan 
bir alt örnekleme işlemidir. Özellikle maksimum havuzlama ve ortalama havuzlama, sırasıyla 
maksimum değeri ve ortalama değeri alan özel havuzlama türleridir (6). Ancak küçük nesneler 
bu sıkıştırma işlemlerinde kaybolup modelin tespit edilememesine yol açmaktadır. Bunu 
önlemek adına geliştirdiğimiz algoritma, aldığı girdiyi orjinal boyutuyla birlikte, girdinin 2 katı 
örneklenmiş versiyonunu CNN modeline beslemektedir. Ardından elde edilen iki görüntü non-
maximum suppression (NMS) kullanılarak birleştirilip ve nesnelerin tespit edildiği final hal 
elde edilecektir. 



 

5 
 

 

 
Tablo 1’de (11) görüldüğü gibi görüntü işleme modelleri orta büyüklükte nesneleri algılamada 
daha başarılılardır. Girdi boyutunu küçülterek veya büyüterek, küçük ve büyük nesnelerdeki 
tespit oranı attırılabilir. Set, 2 kat büyütülmüş girdi ile beslendiğinde küçük nesneleri tespit 
etme oranı 2 kata kadar artış göstermektedir. 

 

Tablo 1 
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Şekil 1: Yazılım Mimarisi Özet 

 
 
4. Özgünlük (20 puan) 

Görüntü işleme modelini oluşturma aşamasında bulut sunucularının güçlü kaynakları 
tercih edilmiştir. Girdi görsellerinin yüksek çözünürlükte olması, çıktının ve bilginin doğruluk 
oranını etkileme durumu da göz önünde bulundurularak algoritmanın beslemesi yapılmıştır. 
Model performansı açısından değerlendirildiğinde; kritik ve küçük objeleri doğru tahmin etme 
noktasında yüksek verim alınmıştır. Hava koşulları modelin doğruluğunu etkileyen en önemli 
parametrelerden biridir (7). Bu kapsamda model eğitimi sırasında bulanıklık, nesnelerin 
yarısının çerçeve dışında kalması, model ve gerçek arasında perspektif farklılıklarının oluşması 
gibi olumsuz koşullar model doğruluğunu büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sorun üzerinde 
odaklanıldığında oluşabilecek hataları indirgemek adına veri miktarında artışı hedefleyen ‘Data 
Augmentation’ işlemi üzerine çalışılmıştır (8). Olumsuz doğa koşulları altında model için 
negatif çıktıları azaltmak ve görüntüyü daha iyi tahmin etmek adına eğitim datasında pikseller 
üzerinden görüntünün farklı şekillerde değişimi sağlanarak veri çoğaltma yoluna 
başvurulacaktır. Her bir veri için kırpma, çevirme yakınlaştırma gibi metotların kullanımı ile 
verilerin daha iyi tanımlanmasını sağlayacak bir set oluşturulmuştur. Bu doğrultuda elde edilen 
çıktılar model doğruluğunun arttırılması ve sürdürülmesi  şeklinde sonuçlanmıştır.  Başarılı 
nesne algılama algoritmalarında büyük boyutlardaki girdilerin kolay işlenebilmesi için 300x300 
- 604x604 arasında değişen değerlere indirgenmektedir (9). Bu indirgeme, eğitim süresini 
kısaltma noktasında iyi bir yöntem olarak kabul edilse de küçük nesnelerin yok olmasına 
sebebiyet vermektedir. Bu durumu önleme noktasında her bir verinin 4-6 parçaya bölünmesi ile 
modelin performansı arttırılacaktır. Model; kolay olan nesne sınıflarda başarılı sonuç elde 
edebiliyorken, algılaması zor olan sınıflar özelinde yapılan hatalar, hata fonksiyonlarının kolay 
sınıflarının değerini de bozmasıdır (10). Bu kapsamda modele katılan diğer bir özgün yön, 
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Focal Lost yöntemi olarak belirlenmiştir. Focal Lost yöntemi; modelin yaptığı hatalarda 
halihazırda başarılı tanım yapılan sınıfları daha az cezalandırarak modelin özellikle küçük 
objeler için doğruluğunu artırma noktasında fayda sağlamaktadır (11). Bu aşamada model için 
kullanılmış inputa benzer verilerle eğitilmiş bir Backbone kullanılacaktır. Modeli eğitmek için 
kullanılan Resnet 32 gibi modeller belli başlı inputlarla eğitilmiştir (12). Modelde kullanılan 
çözünürlüklerle elde edilen modelin eğitildiği çözünürlüğe benzer bir backbone seçilecektir. 
Bunun, modelin performansını %2-%3 oranında artırması öngörülmektedir. Burada yazılan 
özgünlükler  projenin performans arttırma kısmında test edilecektir. Eğer ki bu geliştirmeler 
istenilen performansı sağlamaz ise projeden çıkartılacaktır. 

 

5. Sonuçlar ve İnceleme (25 puan) 

 
Ön kritik tasarım raporundan sonra etiketleme işlemi, data augmentation ve tensore dönüştürme 
kısımları bitirilmiştir. Elimizdeki verilerle araç tespiti için bir test modeli geliştirilmiştir. Model 
geliştirilirken Resnet34 backbonu kullanılmıştır. Modelin perforamans geliştirme aşamsında 
mevcut backbonelar test edilecek ve uygun olan seçilecektir. 

 
      5.1. Elde Edilen Sonuçlar 

Oluşturulan test modeli 500 devir (epoch) ile başlatılıp eğitilmeye başlanmıştır. kullandığımız 
model 413. devirdeyken erken durma algoritması çalışmış ve model overfit olmasın diye 
durmuştur. Eğitim kaggle bulut sürücülerinde gerçekleştirilmiş ve toplam 7 dakika sürmüştür. 
tablo 2 de görüldüğü gibi loss_classifier 0.7 değerlerinden başlayıp eğitimin sonlarına doğru 
0.006 değerlerine kadar düşmüştür. 413 devir arasından en iyi sonuç tablo 3 de görüldüğü gibi 
364. devirde 0.95 mAP olarak elde edilmiştir.  

 
Tablo 2 
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Tablo 3 

 

5.2. Test Aşamaları 

Test modeli geliştirilirken performans kısmında ciddi problemlerle karşılaşılmıştır. tablo 4 te 
görüldüğü gibi hem doğruluk skorunda çok düşük sonuçlar elde edilmiş hemde elde edilen 
sonuçlarda çok ciddi bir düzensizlik oluşmuştur. Yapılan debug işlemlerinden sonra sorunun 
girdi çözünürlüklerinin farklı olmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Aralarında hem 
600x500 hemde 1400x900 büyüklüğünde girdiler bulunduğundan boyutu küçük olan girdiler 
modelin performansını ciddi anlamda düşürmüştür. Problemin tespitinin ardından küçük 
çözünürlükteki girdiler çıkartılmış yerine 1400x900 oranına uygun girdiler eklenmiştir ve araç 
tespitinde 0.95 mAP doğruluğuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 4 

 

5.3. Karşılaştığımız Sorunlar 

Modeli oluşturma sürecinde kullanılmış olan Napari isimli kütüphane sayesinde veri 
seti üzerinde kontrolün daha da artırılması sağlanmıştır. Veri seti üzerindeki kontrol 
edilebilirlik düzeyinde yaşanan artış; veri etiketleme noktasında pozitif bir katkı sağlayarak 
sürecin zorluğu ve hızı noktasında olumlu etki oluşturmuştur. Sonuçlar üzerinde daha sağlıklı 
ve kolay görüntüleme imkanını da sağlamıştır. Eğitim sırasında ilgili modellerin hız ve 
doğruluk noktasında test kolaylığı sağlayarak gerekli karşılaştırma çıktılarına ulaşılmıştır. 
Eğitimler esnasında modellerin hızlarını ve doğruluklarını test edip karşılaştırmalarının 
yapılması, oluşan çıktıların kayıtlarının tutulması noktasında da bazı zorluklar meydana 
getirmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu problemin ortadan kaldırılması için Neptun API 
kullanılmıştır. Söz konusu API sayesinde tüm eğitim çıktıları karşılaştırılabilecek ve veri 
kayıtları da tutulabilecektir. Elde edilen kayıtlar, test aşaması için değişkenlere karar verilmesi 
noktasında kolaylık sağlamıştır. 
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Şekil: Nesne tespiti ve sonuç 
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