
 

 1 
 

 

 

 

 

TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

ULAŞIMDA YAPAY ZEKA YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI: LAZARUS 

BAŞVURU ID: #73882 

TAKIM ÜYELERİ: Busenur Akıncı, Destina Kurt, 

Özge Çinko, Ayşenur Özen 

 

 

 

 

 



 

 2 
 

 

İÇİNDEKİLER 

1. Takım Şeması……………………………………………….……….…..…………………. 3 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi………………….……….………………...………..3 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi…………………………….…………………………….4 

         3.1 Algoritmalar ……….……...…………………………………...…………………….4 

         3.2. Yazılım Mimarisi…………...……………………………...………………………..5 

4. Özgünlük…………………………………………………………………...………....……..6 

5. Sonuçlar ve İnceleme…………………………………………………………………...…...7 

6. Referanslar……………………………...………………………………………..……….. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 
 

1. Takım Şeması  

       Lazarus takımı bir koordinatör ve dört takım üyesinden oluşmaktadır. Koordinatörümüz 

İsmail Öztel Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde Dr.Öğr.Üyesi 

olarak görev yapmaktadır. Takımın üç üyesi Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği bölümünde, bir üyesi ise Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

bölümünde öğrenim görmektedir. Takımımızın tüm üyeleri nesne tespiti için geliştirilen 

algoritmalar üzerinde çalışmalar yapmaktadır. 

 

TAKIM ÜYELERİ BÖLÜM / SINIF TEMEL GÖREV 

Busenur Akıncı (Kaptan) Elektrik Elektronik 

Mühendisliği / 2. Sınıf 

Ekip koordinasyonunun sağlanması ve 

algoritmaların implementasyonu 

Destina Kurt Elektrik Elektronik 

Mühendisliği / 2. Sınıf 

Bilimsel araştırma yapılması ve veri 

setinin hazırlanması 

Ayşenur Özen Elektrik Elektronik 

Mühendisliği / 2. Sınıf 

Pipeline oluşturulması ve modelin test 

edilmesi 

Özge Çinko Bilgisayar Mühendisliği / 

3. Sınıf 

Modelin eğitilmesi ve performans 

optimizasyonu 

 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi  

       Ön tasarım raporunda popüler algoritmalar olan Faster R-CNN ve YOLO algoritmaları 

araştırılmıştı. Elde ettiğimiz test sonuçlarına göre YOLO algoritmasının daha hızlı olması ve 

doğruluğunun yeterli düzeyde olması nedeniyle YOLO algoritmasının kullanımına karar 

verilmiştir. Faster R-CNN’in YOLO’ya göre daha yavaş kalmasından dolayı Faster R-CNN 

algoritması kullanılmayacaktır. Kullanılacak YOLO versiyonu olarak yaptığımız 

denemelerden yola çıkarak farklı kütüphanelerde kullanım kolaylığı ve daha başarılı sonuçlar 

elde etmemiz nedeniyle YOLOv4 kullanımına karar verilmiştir.  

       Komite verilerinin yeterli olmadığı görülmüş, bu nedenle VisDrone [10] ve birçok veri 

setinin birlikte kullanımına karar verilmiştir. Veri setlerinden elde edilen frameler LabelImg 

ortamında etiketlenmiştir. Bu veri setlerinin daha iyi sonuç verebilmesi adına araştırmalar 

yapılmış olup araştırmalar sonucunda başarımı arttırmak için data augmentation işlemleri 

kullanılmıştır. 

       Test aşamasında karşılaşılan bazı nesne tespiti problemlerinin giderilmesi adına 

çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.  

       Son olarak ÖTR’de eğitim donanımı olarak belirlenen bilgisayarın yanında bulut 

donanım hizmeti olan Google Colab [9] ve Amazon Web Services (AWS) servisleri 

araştırılmış ve Google Colab kullanımına karar verilmiştir. Test donanımı olarak ÖTR’de 

belirtilen cihazın performans ve hız açısından yeterli olduğu görülüp Intel Core i7-9750H, 

@2.60 Ghz ve NVIDIA GeForce® GTX 1650 GPU’na sahip bilgisayarın kullanımına devam 

edilecektir. 
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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi  

3.1.  Algoritmalar  

       Yapılan testler ve alınan sonuçlar doğrultusunda YoloV4 algoritması kullanılması 

kararlaştırılmıştır. YOLO derin öğrenme tabanlı bir nesne tespit algoritmasıdır. 

       Önceki algılama sistemlerinde algılamayı gerçekleştirmek için model birden çok konum 

ve ölçekte görüntüye uygulanmış ve görüntünün yüksek puan alan bölgeleri algılama olarak 

kabul edilmiştir. YOLO’da ise önceki algılama sistemlerinden tamamen farklı bir yaklaşım 

kullanılmıştır. YOLO’nun [1] sistem adımları şu şekildedir: İlk adımda sinir ağı giriş 

görüntüsünü bir S × S ızgarasına böler. Bir nesnenin merkezi ızgara hücresine düştüğünde bu 

ızgara hücresi o nesneyi tespit etmekten sorumludur. 2. adım olarak ise her ızgara hücresi 

bounding box’ları tahmin eder ve bir güven puanı oluşturur. Güven puanı bir nesneyi algılama 

olasılığına göre oluşturulur. Bu değerlendirmede ağ, bounding box’ları ve sınıf olasılıklarını 

direkt olarak görüntünün tamamından tahmin eder. Son adımda ise potansiyel yineli çakışan 

sınırlayıcı kutuları kaldırmak için nonmaximum supression (maksimum olmayan bastırma) 

algoritması çalıştırılır. [2] 

       YOLO modelinin sınıflandırıcı tabanlı sistemlere göre birçok avantajı vardır. Tek bir 

görüntü için tek bir ağ değerlendirmesiyle tahminlerde bulunması YOLO’yu son derece hızlı 

hale getirir. Aynı zamanda frame algılandığından itibaren regresyon problemi olarak karmaşık 

bir pipeline’a ihtiyaç duymaz. Pipeline tek bir ağdır ve algılama performansını doğrudan 

uçtan uca optimize edebilir. 

       YOLO’nun versiyonlarından biri olan YOLOv4 [3], yayınlanmasıyla birlikte hem 

algılama performansı hem de üstün hız açısından mevcut yöntemleri önemli ölçüde geride 

bırakmasından ötürü nesne algılama tespitinde önemli bir çalışma olmuştur.  

       YOLOv4 modeli; kafa olarak kendisinden önce geliştirilmiş YOLOv3 modeli, omurga 

olarak CSPDarknet53 mimarisi ve boyun olarak SPP ve PAN kullanılarak geliştirilmiştir. 
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3.2.  Yazılım Mimarisi  

                

 

                                                             Şekil 1: Modelin mimarisi [4] 

 

      Model Tensorflow kütüphanesi kullanılarak eğitilecektir. Sistem adımları şu şekildedir: 

Veri setinin oluşturulması: Farklı kaynaklardan birçok veri seti elde edildi. Bulunan bu veri 

setlerinden projeye uygun olmayan fotoğraflar çıkartılarak veri seti düzenlemesine gidildi.  

Etiketleme: LabelImg [5] programı kullanılarak etiketleme yapıldı. 

Data Augmentation: Elde edilen verilerin farklı varyasyonları ve farklı boyuttaki görünümleri 

veri setine dahil edilerek veri setinin boyutu başarımı artıracak şekilde büyütüldü. 

CSV: Etiket bilgisini barındıran .txt dosyaları .csv formatına çevrildi. 

TFRecord: CSV dosyaları oluşturulduktan sonra TFRecord dosyası bir metin editörü ile açılıp 

sınıf bilgileri girildi.  

Label Map: Dosya bir metin editörü açılıp içine sınıf ve ID bilgileri eşleştirildi.  

Daha sonra eğitim için gerekli olan ayarlamalar yapılarak YOLOv4 algoritması ile eğitim 

başlatıldı. 
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4. Özgünlük  

• Modelimizi geliştirirken bazı nesneleri yanlış tanıma problemi ile karşılaştık. Örneğin 

gölgesi gözüken bir ağaç insan olarak tespit edildi (false positive durumu). Bu gibi 

durumları engellemek için eldeki veri setleri çoğaltılacak, daha fazla eğitim verisi 

kullanılacak, data augmentation yöntemleri denenecek ve gerekirse hiper parametreler 

değiştirilecektir. Bu yöntemler eğitim süresi boyunca denenecektir. 

• Taşıt kısmında yer alan motorlu karayolu taşıtları ve raylı taşıtlar eğitimde nesne 

tespitini kolaylaştırmak için ayrı sınıflar olarak eğitilip daha sonra her bir sınıf taşıt adı 

altında sınıflandırılacaktır. 

• Eğitilmiş yapay sinir ağı, eğitim setinde ve test setinde başarılı ise öğrenme 

gerçekleşmiştir. Eğitim sırasında amaç ağın daha önce görmediği girişler için anlamlı 

yanıtlar vermesi olduğundan elimizdeki veri setine dayanarak eğitimi yüksek tutmanın 

önemli olduğuna karar verdik. 

 

 

• Nesnelerin tanınmadığı veya olmaması gereken yerlerde algılandığı durumlarda 

Kalman Filtresi [6] çözüm üretmek için kullanılacaktır. Aynı zamanda UAP ve UAİ 

alanlarında başka cisimlerin önceki konumlarından yola çıkarak inişe uygun olup 

olmadığı bu filtre yardımıyla tespit edilecektir. 

• Teknik şartnamede belirtilen yağmur, kar, sis gibi farklı hava koşulları göz önünde 

bulundurularak veri setine eklemeler yapılmıştır ve bu gibi durumlarda da Kalman 

filtresinin [7] kullanımı değerlendirilecektir.  

 

 

                                                        Şekil 2: Kalman filtresi 
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5. Sonuçlar ve İnceleme 

 

KOMİTE VERİ SETİ 

 

 

 

       Komite veri seti kullanılarak yapılan eğitim sonucunda YOLOv4 algoritmasının doğruluk 

değerlerinin YOLOv3 algoritmasına göre daha başarılı olduğu görülmüştür.  
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VISDRONE VERİ SETİ 

 

 

 

       Komite veri seti kullanılarak yapılan eğitim sonucunda VisDrone test setinde YOLOv4 

algoritmasının doğruluk değerlerinin YOLOv3 algoritmasına göre daha başarılı olduğu 

görülmüştür. 
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MODEL EĞİTİM SÜRESİ 

YOLOv3 3.30 saat 

YOLOv4 4 saat 

 

• Aynı veri seti kullanılarak yapılan test sonucunda YOLOv3’ün eğitim süresi 

YOLOv4’ten daha kısa sürmüştür. Ancak elde edilen test sonuçlarına göre 

YOLOv4’ün doğruluk oranı YOLOv3’e göre daha başarılı olmuştur. Bu nedenle 

kullanılacak olan algoritma YOLOv4 olarak karar verilmiştir. 

• Eğitilen veri setindeki örneklere benzeyen test verilerinde başarılı performans 

gösterirken (Komite Verisi) farklı bir veri setinde (VisDrone) değişen bazı 

faktörlerden dolayı bazı nesneler tespit edilememiş veya aracın gölgesi taşıt olarak 

tespit edilmiştir. Bunu önlemek adına veri ön işleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu 

sorunun devam etmesi durumunda hiper parametreler denenecek ve deneme 

sonuçlarına göre uygun hiper parametre seçilecektir. [8] 

• Sis, yağmur gibi hava şartlarından dolayı test sonuçlarında hatalar görülmüştür. Bu 

hataları gidermek için veri setine olası hava durumlarına yönelik eklemeler 

yapılmıştır. 
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