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2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz algoritma olan YOLO ile istediğimiz başarı 

oranına ulaşamayacağımızı farkedip araştırmalarımıza devam ettik ve çoklu algoritma 

kullanımı ile devam etmeye karar verdik. Farklı nesne tanıma algoritmalarını deneyerek 

bize uygun olanlarını daha derin araştırmaya başladık ve sonuç olarak YOLACT, Faster R-

CNN ve Mask R-CNN algoritmalarını özelleştirdiğimiz parametrelerle eğiterek 

yazılımımıza ekleyip YOLO ile beraber kullanmaya başladık.  

Hem tek tek algoritmalar arasında hem de ikili ve üçlü sonuçlar arasında 

özelleştirdiğimiz bir topluluk (ensemble) karar verme yöntemi kullanarak modelleri 

birleştirdik. YOLO algoritmasının v5M6 ve v5L6 sürümleri farklı kategorilerde farklı 

başarı sonuçları verdiğinden ikisini birden kullanarak devam ettik. Bazı etiket tiplerini 

sadece bir veya iki algoritmayı kullanarak modellerken bazı etiketleri tüm algoritmalarda 

eğittik. Eğitimlerde hiper parametre optimizasyonu kullanarak doğruluk oranımızı 

arttırdık. Sonuçta hemen her veri tipinde beklediğimizin üzerinde bir başarıyla çıktı 

aldığımız bir yazılımımız oldu. 

 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1. Algoritmalar 

Harcadığımız zamanın büyük kısmını nesne tanıma algoritmaları ve bunlarla ilgili 

parametre düzenlemelerini öğrenmeye harcadık. Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda 

aşağıdaki algoritmaları kullanmaya karar verdik. 

YOLO Algoritması [1-5]: YOLO, konvolüsyonel sinir ağlarını (CNN) kullanarak 

nesne tespiti yapan bir algoritmadır. YOLO algoritması nesneleri tespit ederken üç yol 

izler. Birinci olarak, resmi yeniden boyutlandırıp (n)*(n)'lik ızgaralara ayırır. İkinci olarak, 

Evrişimsel Katmandan (Convolutional Layer) ve tam bağlantılı katmandan (Fully 

Connected Layer) oluşan bir sinir ağı oluşturulur. Evrişimsel Katmanlar öznitelik çıkarımı 

yaparken, tam bağlantılı katmanlar çıktı (output) ihtimallerini ve sınırlayıcı kutu 

koordinatlarını tahmin eder, her ızgara kendi içinde herhangi bir nesne olup olmadığı gibi 

parametleri tutar. Üçüncü ve son aşamada ise işlenmiş görüntüde algoritmanın birden fazla 

kez algıladığı ve bu yüzden birden fazla kez sınırlayıcı kutu ile çevrelediği nesne var mı 

diye kontrol edilir, eğer varsa bu kutulardan en uygunu seçilir ve diğerleri silinir. Bu işleme 

“Nonmax Suppression” denir. 
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YOLACT [8][9][13][14]: YOLACT, Konvansiyonel Görüntüler Piramidi yaklaşımı 

yerine yüksek çözünürlüklü görüntülerin özellik haritalarından oluşan piramitlerin 

oluşturulmasına yardımcı olan FPN (Feature Pyramid Networks - Özellik Piramidi Ağları) 

ile ResNet-101'i kullanır, böylece hesaplama yeteneklerinin zamanını ve gereksinimlerini 

azaltır. 

YOLACT'ın mevcut mimarilere göre birtakım avantajları vardır, en önemlilerinden 

biri tahminlerin hızı olacaktır. YOLACT, gerçekten “Gerçek Zamanlı” çıkarım 

sağlayabilen mevcut tek mimaridir. Şekil 1 üzerindeki grafikte YOLACT’ın farklı 

varyasyonlarının performansının başka mimarilerle olan kıyaslamasını görebilirsiniz: 

Şekil 1. Yolact mimarileri performans kıyaslaması 

Faster R-CNN [17][18]: Faster R-CNN, CNN (Convolution Neural Networks) kullanarak 

nesne algılama yapar. Faster R-CNN uçtan uca eğitilmiş (end-to-end) tek aşamalı bir modeldir.  

Seçici arama gibi geleneksel modellere kıyasla kullanıcıya zaman kazandırır, bölge 

önerileri oluşturmak için RPN (Region Proposal Network) kullanır. Bunu yaparken de sabit 

uzunlukta bir katman vektörü çıkarmak için ROI Polling katmanı kullanır. Bölge önerileri için 

kullandığı RPN, resim üzerinde kayan bir nesne olup olmadığını tahmin eden ve ayrıca bu 

nesnelerin sınırlayıcı kutusunu tahmin eden küçük bir sinir ağıdır.  

Faster R-CNN mimarisini eğitmek için Evrişim Katman filtrelerini, RPN ağırlıklarını 

ve son olarak da bağlı katman ağırlıklarını optimize etmek için SGD algoritması kullanılır. 
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Aslında yalnızca bir optimizasyon algoritması olan SGD, birçok alanda makine öğrenme 

modellerinin eğitiminde kullanılan bir yöntemdir.  

Aşağıdaki Şekil– 2.’de Faster R-CNN yazılım mimarisinin şemasını görebilirsiniz: 

Şekil 2. Faster R-CNN mimari şeması [18] 

Mask R-CNN [15][16]: Mask R-CNN, makine öğrenimi veya bilgisayar vizyonunda örnek 

segmentasyon problemini çözmeyi amaçlayan derin bir sinir ağıdır. Başka bir deyişle, bir 

görüntü veya videodaki farklı nesneleri ayırabilir. Ona bir görüntü verirsiniz, size nesne 

sınırlayıcı kutuları, sınıfları ve maskeleri verir. Mask R-CNN mimarisinin çalışma şemasını 

Şekil 3. de görebilirsiniz. 

Şekil 3. Mask R-CNN mimarisi [14] 

Mask R-CNN iki aşamalıdır: 

1) Bölge Tahmini: 
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İlk olarak, girdi görüntüsüne dayalı olarak bir nesnenin olabileceği bölgeler 

hakkında öneriler üretir. 

2) Nesne Algılama: 

İkinci olarak, nesnenin sınıfını tahmin eder, sınırlayıcı kutuyu iyileştirir ve birinci 

aşama önerisine dayalı olarak nesnenin piksel düzeyinde bir maske oluşturur. 

 Her iki aşama da Backbone sinir ağına bağlıdır. 

Backbone Mimarisi: 

 Backbone mimarisi FPN tarzı bir derin sinir ağıdır. 3 ayrı yoldan oluşur: 

1) Bottom-Up Pathaway (Aşağıdan Yukarıya Yol): 

  Bottom-Up Pathaway ham görüntülerden özellikler çıkaran, genellikle ResNet 

veya VGG olmak üzere herhangi bir ConvNet'e benzer. 

2) Top-Bottom Pathaway (Yukarıdan Aşağıya Yol): 

  Top-Bottom Pathaway boyut olarak yukarıdan aşağıya piramite benzer bir 

özellik piramidi oluşturur. 

3) Lateral Connections (Yanal Yol): 

  Lateral Connections yukarıdaki iki yol arasında Evrişim ve ekleme işlemleri 

yapar. 

 

3.2. Yazılım Mimarisi 

3.2.1. Ensemble 

Geliştirilen Ensemble yöntemi Şekil 4’te görüldüğü üzere farklı mimariler 

arasında ikili ve daha fazla modellerin birleştirilmesi sırasında uyguladığımız bir 

algoritmadır.  
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Şekil 4. Geliştirilen Ensemble Yöntem 

Farklı mimarilere farklı nesne gruplarında birbirinden farklı öncelik 

puanları atadık. Bu verdiğimiz öncelik katsayılarını yaptığımız testler üzerinden 

belirledik. Örneğin YOLACT algortiması YOLO algoritmasına göre insanları 

daha yüksek doğrulukta bulduğu için algoritmamızda YOLACT’ın YOLO’ya 

göre ağırlık katsayısı insanlar için daha yüksektir.  

Ensemble algoritmasında kullandığımız metotlar: 

1) Üst Üste Binme: 

Aynı nesneyi iki farklı nesne tespit mimarisi farklı koordinatlarda 

algılarsa (burada algılanan iki farklı nesnenin aslında aynı nesne olduğunu 

anlamak için farklı mimarilerin sonuçlarının belli bir oranın üstünde aynı 

alanı işaretlemiş olmasına dikkat ediyoruz), mimarinin algılamadaki 

doğruluk oranını kendi belirlediğimiz öncelik katsayıları ile çarpıp sonuca 

göre düşük puanlı çıktıyı siliyoruz. 

2) Köşelerinin Çakışması: 

Eğer aynı nesne iki farklı mimari tarafından algılandıysa ve 

mimarilerin algıladığı alanların çapraz köşeleri birbirleri içine giriyorsa hem 

çakışan alanları hem de çakışmayan alanları kontrol edip belirlediğimiz 

öncelikli algoritmaya göre hangisinin puanı daha yüksekse diğerini 

siliyoruz.  
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Bu iki yöntemin örnek resimlerini raporun sonuçlar ve inceleme 

kısmında bulabilirsiniz. 

 

3.2.2. Field Control: 

Yaptığımız testlerde bazı mimarilerin bazı nesneleri çok büyük ya da 

çok küçük alanlarda yanlış algıladığını fark ettik. Bunu düzeltmek için Field 

Control isminde bir algoritma yazdık. Bu algoritma yine yaptığımız testlerle 

belirlediğimiz büyüklüklerin dışında kalan algılamaları siliyor. Mesela 

insandan daha küçük bir alanda araba algılandığında ya da tam tersi 

durumlarda bu algoritma sayesinde yanlış algılamaların önüne geçiyoruz. 

 

4. Özgünlük 

Yazılımımızın daha sistematik çalışmasını sağlamak adına nesne etiketlerini 

kategorilere ayırıp her bir araç ve nesne türü için birden fazla etiket kullandık. İstenilen 

JSON dosyasını oluştururken bu etiketleri proje şartnamesine uygun şekilde birleştirip 

çıktı aldık. 

UAP ve UAİ alanlarının veri seti gönderilen videodan aldığımız kesitlerden ibaret 

olduğu için yeterli sayıda verimiz yoktu. Bu sebeple hem interpolasyon ve fotoğraf 

düzenleme teknikleri kullanarak gönderilen videodan ayrıştırdığımız karelerin sayısını 

arttırdık, hem de örnek videodakiyle benzer ölçülerde UAP ve UAİ logolarını yere serip 

kendi drone’umuz ile çektiğimiz görüntüleri de etiketleyerek yazılımımızı eğitirken 

kullandık. 

Yazılımımızın nesne tespit doğruluğunu arttırmak adına iki farklı YOLO modelini 

birlikte çalıştırdık. Yaptığımız testlere bakarsak YOLOv5M6 küçük nesnelerde daha 

başarılı iken YOLOv5L6 büyük nesnelerde daha iyi algılama sağlıyor, biz de iki 

modelden aldığımız veriyi yazılımımızda karşılaştırıp belli bir algoritmaya göre 

birleştirdik ve sonuç olarak false-positive durumlarının sayısını azalttık. Yaptığımız 

testlerle de bunun kullanılabilir olduğunu tespit ettik ve yazılımımıza entegre ettik. 

Modellerimizin verdiği sonuçları incelediğimizde bazı nesneleri aslında olmadığı 

halde algılamaya devam ettiğimizi farkettik. Özellikle karanlık alanlarda veya karmaşık 
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desenli zeminlerde bazen yanlış raporlama aldığımızı fark ettik. Bunu önlemek adına 

yanlış raporlanan etiketlerin tamamını inceleyerek şartnamede belirtilen görüntü çekim 

yüksekliklerindeki doğru raporlardan minimum ve maksimum nesne boyutunu aldık ve 

bu değerler dışındaki algılamaları silen bir Field Control algoritmasını yazdık. Bu sayede 

yanlış algıladığımız nesnelerin çoğundan kurtulmuş olduk. 

Birden çok algoritma ve model kullanmamızın bir sonucu olarak tüm nesneleri 

birden çok defa algılamaya başladık. Bunun önüne geçmek için bir Ensemble algoritması 

yazdık ve bu algoritmayla hataların birden çok kez kontrolünü sağlayarak üst üste binme 

sorununu çözmüş olduk. Yazdığımız algoritma bulunan nesneleri inceleyip belli bir 

oranın üstünde üst üste binme varsa bizim belirlediğimiz öncelik ve puan sistemine göre 

düşük öncelikli modelin tespit ettiği veriyi temizleyerek çıktıda nesnenin birden fazla kez 

raporlanmasını engellemiş oluyor.  

 

5. Sonuçlar ve İnceleme 

Hem tek tek algoritmalar arasında hem de ikili ve üçlü sonuçlar arasında 

özelleştirdiğimiz bir Ensemble yazılımını kullanarak modelleri birleştirdik. YOLO 

algoritmasının v5M6 ve v5L6 sürümleri farklı kategorilerde farklı başarı sonuçları 

verdiğinden ikisini birden kullanarak devam ettik. Bazı etiket tiplerini sadece bir veya 

iki algoritmayı kullanarak modellerken bazı etiketleri tüm algoritmalarda eğittik. 

Eğitimlerde farklı optimizer ve hiper parametreleri kullanarak doğruluk oranımızı 

arttırdık. Sonuçta hemen her veri tipinde beklediğimizin üzerinde bir başarıyla çıktı 

aldığımız bir yazılımımız oldu. Aşağıya eklediğimiz görsellerde de bunu görebilirsiniz. 

Şekil 5’de arabaya benzer görüntüler algılayan modelimiz Field Control 

algoritmamızdan çıktıktan sonra yanlış algılamaların tamamı düzelmiştir, sağdaki 

görüntüde ise çoklu model kullanımı sonucu olarak aynı aracı üç kere raporlayan 

modelimiz ensemble algoritmamız sayesinde tek modelmiş gibi bir sonuç vermiştir. 

Ensemble (Şekil 5) ve Field Control (Şekil 6) algoritmalarımızın nasıl çalıştığını 

aşağıdaki resimlerden görebilirsiniz. 

Bunlara ek olarak raylı taşıtların veri setlerinde eksiklik yaşadığımız için bir 

oyun motorunda farklı 3D taşıt modelleri ve çevre modellemeleri kullanarak kendi raylı 

taşıt veri setimizi oluşturmayı düşünüyoruz. Taşıt ve çevre modellerini bulmuş olsak da 
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önceliğimiz hala drone ile çektiğimiz görüntülerin sayısını arttırmak. Eğer arttırmamıza 

rağmen istediğimiz seviyede doğruluğa ulaşamazsak oyun motorundan elde ettiğimiz 

görüntüleri de veri setimize dahil edeceğiz. 

 

Şekil 5. Field Control yöntemi çalışma sonucu örnek görüntü 

 

 

Şekil 6. Ensamble Yöntem çalışma sonucu örnek görüntü 

Ensemble öncesi Ensemble sonrası 

Field Control öncesi Field Control sonrası 
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