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1. TAKIM ŞEMASI

Yılmaz Ar Danışman Takım üyelerine danışmanlık
yapma

Ankara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Alparslan
İdris Arslan

Takım
Kaptanı

Takım üyelerini yönlendirme,
süreci planlama ve yönetme

Ankara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
3. sınıf öğrencisi

Deniz
Dinçer

Veri
Yönetimi

Veri seti oluşturma ve yönetimi,
algoritma testi

Ankara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

3. sınıf öğrencisi

Kadir
Tayyip
Erkan

Ar-Ge Algoritmanın araştırılması ve
geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
3. sınıf öğrencisi

Berrak
Küçük

Algoritma
testi

Algoritmanın verimliliğini
denetleme ve geri bildirim

Ankara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
3. sınıf öğrencisi

Taha Efe Ar-Ge Algoritmanın araştırılması ve
geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
3. sınıf öğrencisi

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön Tasarım Raporunda belirtilen algoritmalardan YOLOv5’te karar kılındı. YOLOv5’in
kullanımında verilen kararda YOLOv5’in hızlı olması ve kullanım kolaylığı önemli faktörler
olmuştur.

Ön Tasarım Raporu sürecinde karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar
yapılmıştır. Sorunlar, daha iyi bir eğitim veri seti üzerinde daha iyi bir eğitim yapılarak
giderilmeye çalışılmıştır. Eğitim veri setinde Teknofest ekibi tarafından sunulan veri seti
dışında VisDrone[1] da kullanılmasında karar kılınmıştır. Ayrıca augmentationda elde
ettiğimiz görseller de veri setine eklenecektir.

Nesnelerin hareketlerinin tespiti yapılarak, nesneyle arada görsel bir engel olduğu zaman
engelden çıktığı anda tekrardan tespit yapabilmek amaçlanmıştır. Bunun için özel
algoritmalar araştırılıp sisteme entegre edilmeye çalışılmaktadır.

UAP ve UAİ iniş alanlarının uygun olup olmadığını kontrol edebilmek için feature detection
ve matching algoritmaları incelenmiştir ve uygun bulunmuştur. Bu algoritmalar sayesinde
UAP ve UAİ içinde herhangi bir nesnenin olup olmayacağı algılanacaktır. Ayrıca UAP ve
UAİ iniş alanlarını tespit edebilmek için data augmentation yöntemleri kullanılarak
oluşturulan görseller eğitim datasetine eklenmişlerdir.
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Object tracking yapılması amaçlandı. Bu doğrultuda algoritma araştırmaları yapıldı.
Performans ve doğruluk yönünden uygun olan algoritmalar denendi. CSRT(Channel and
Spatial Reliability Tracking) ve KCF(Kernelized Correlation Filter) algoritmaları çalıştırıldı.
Korelasyon tabanlı trackerlarda doğruluk açısından iyi sonuçlar elde edilebilmesine rağmen,
ölçekleme, hızlı hareketler gibi durumlarda sorunlar mevcut [2]. Örneğin, gönderilen örnek
videoda denenen KCF algoritması insan gibi yukarıdan küçük görünen nesnelerin takibinde
başarısızdır. CSRT tracker ise tracking algoritması veya filtrenin kendisini kullanmak yerine
nesne algılama modelinin entegrasyonu ile daha iyi sonuçlar sunar. Yukarıda bahsedilen KCF
algoritmasının da denendiği videoda CSRT algoritması daha güvenilir sonuçlar verdi. Bu
nedenle CSRT algoritması kullanılmasına karar verildi.

3. ALGORİTMALAR VE YAZILIM MİMARİSİ
3.1.Algoritmalar

3.1.1. YOLO

YOLOv5 araştırılan diğer algoritmalardan farklı olarak kullanım kolaylığı, hızlı tespit
yapması ve tespitlerdeki yüksek başarı oranı nedeniyle karar kılınmıştır. Ön Tasarım
Raporu’nda belirtilen Keras implementasyonunun zor ve başarılı olmayacağı düşünülerek
vazgeçilmiştir.

YOLOv5 CNN temelli bir nöral ağ/derin öğrenme tespit edicisidir. PyTorch Framework'ü
kullanılarak implemente edilmiştir. YOLO’nun diğer Region Proposal algoritmalara göre
başarısı Region Proposal yerine görüntüyü ızgaralara bölerek, ızgaralarda bounding box’lar
oluşturuyor ve bu bölgelerde Neural Networkler tespit işlemi gerçekleştiriyorlar.

3.1.2. Feature Detection and Matching

Baz alınacak orijinal görseldeki key pointler birtakım matematiksel yaklaşımlarla belirlenir.
Bu key pointler o görseli tanımlamaya yarayan bazı bölgeler seçilerek elde edilir.
Algoritmalar bu key pointleri üretir ve diğer görseldeki key pointler ile karşılaştırarak onları
eşleştirmeye çalışır.

SIFT, SURF, FAST, BRIEF, ORB ve FLANN algoritmaları[3][4] incelendi. Zaman ve hafıza
masrafını düşük tutmak, aynı zamanda yüksek tanıma oranı elde etmek amacıyla SURF, ORB
ve FLANN algoritmalarına odaklanıldı.

3.1.3. CSRT (Channel and Spatial Reliability Tracking)

CSRT, diğer tracking algoritmalarına göre düşük FPS’lerde daha yüksek nesne izleme
hassasiyetine sahiptir. CSRT, Ayrımcı Korelasyon Filtresi (Discriminatory Correlation Filter)
algoritmasına dayanmaktadır[5]. Uzamsal ve kanal güvenilirliği sunarak DCF Tracker’ı
geliştirir. Mekansal güvenilirlik haritası, optimum filtre boyutunu bulmak için kullanılır.
CSRT'nin filtre boyutunu ayarlama yeteneği geleneksel DCF algoritmasını daha iyi hale
getirir. Mekânsal güvenilirlik haritasının bir başka artısı, dikdörtgen olmayan hedefleri de
işleyebilmesidir. Kanal güvenilirliği, her kanal filtresinin önemini belirlemek için ölçülür,
ardından son yanıt haritasını elde etmek için bunları birleştirir.
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3.2. Sistem Mimarisi

Figür 1 – Sistem Mimarisi Şeması

YOLOv5’in sistem mimarisi algoritma kısmında da belirtildiği gibi Convolutional Neural
Network temelli bir Derin Öğrenme sistemidir. Sistem 3 kısımdan oluşmaktadır.

3.2.1. CNN (Convolutional Neural Network)

Convolutional Neural Network State of Art Deep Learning algoritmalarda kullanılan sinir
ağıdır. Görselde belirli işlemler yaparak görselin önemli niceliklerini belirler.  [6]

Figür 2 - One Stage Detector [7]

YOLOv5 one-stage nesne tespit edicisidir, yapısında 3 farklı ana bölüm bulunmaktadır.

1. Backbone : Verilen görsellerden önemli özellikleri ortaya çıkarmak için kullanılır.
1.1.CSP Network kullanılmaktadır.

2. Neck : Özellik piramitlerini oluşturmak için kullanılır. Aynı objeyi farklı büyüklük ve
ölçeklerde tanınmasını sağlar.

2.1.SPP Block ve PANet gibi yöntemler kullanılmaktadır.
3. Head : Neck’ten gelen verileri alıp tespit işlemlerini yürüten kısımdır.

3.1.YOLO kullanılır.
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3.1.1. Backbone

3.1.1.1. CSP

Figür 3 - CSP [8]

CSP kullanılarak özellikleri propagation yoluyla korur, ağı özellikleri tekrar kullanmasını
sağlar ve daha az parametre kullanılmasını sağlar. Böylelikle yapı çok daha hızlı bir şekilde
tahmin yapabilecektir. [8]

3.1.2. Neck

3.1.2.1. Path Aggregation – PANet

Figür 4 - PANet [9]

PANet veri akışı için kullanılan özel bir Feature Pyramid Network’üdür. PANet performansı
artırmak için kullanılan, FPN’deki bottom-up yolunun yanı sıra bir top-down mimarisinin
eklenilerek kullanıldığı bir mimaridir. Bu nedenle bir kısayolda eklenerek data akışının
kolaylığını sağlamaktadır. [9]
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3.1.2.2. Path Aggregation - FPN

Figür 5 - FPN [10]

Bu model aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya bir yol ve yanal bağlantılar ile düşük
çözünürlüklü ve yüksek çözünürlüklü özellikleri birleştirmeyi amaçlar. Birden fazla özellik
haritası (feature map) oluşturarak ölçekleme sorununa bir çözüm sunar. Girdi farklı
ölçeklerle alınır ve evrişimsel katman her ölçek için özellik haritalarını oluşturur. [10]

3.1.2.3. Additional Block – SPP

Figür 6 - SPP [11]

SPP modülü, evrişimsel katman ve tam bağlantılı katmanlar arasında yeni bir katman
oluşturur. Alınan input resimlerin sabit çözünürlükte olması gerekliliğini ortadan kaldırır ve
sabit çözünürlükte bir output oluşturur. [11]
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3.1.3. Head

Figür 7 - YOLO Mimarisi [5]

3.1.3.1. Dense Prediction – YOLOv3

YOLOv5’in Head bölümünde YOLOv3 yer almaktadır. Burada dense predictionlar yapılır. 

Dense prediction sonucun yani tahminin, bounding boxların, olasılık skorunun ve olasılık
sınıfının belirlendiği aşamadır.

4. ÖZGÜNLÜK

Özgünlük fikri geliştirme konusunda sürekli beyin fırtınası yapıldı. Sorunlara odaklanılmış
olarak ortaya atılan fikirler 4 temel başlık altında toplandı.

4.1. Object Tracking ile Nesnelerin Erken Tespitini Yapma

Object tracking algoritmaları kullanılarak bir insan veya taşıt frame sınırları içerisinde
ortadan kaybolduktan sonra (taşıtın köprü altına girmesi gibi) tekrar ortaya çıktığı anda tespit
edebilmek amaçlandı. Bu sayede nesnelerin erken tespiti mümkün kılınmış olacaktır.

4.2. Data Augmentation ve Data Çeşitliliği

Veri çeşitliliği arttırılarak modelin daha başarılı olması amaçlanmaktadır. Taşıt ve insan için
çeşitli farklı koşullar düşünüldü ve bu koşullarda doğru tespit elde edebilmek için
augmentation ile güçlendirilmiş veri setleri oluşturuldu.
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Figür 8  – UAP ve UAİ Augmentation

UAP ve UAİ alanları için de data augmentation metotlarıyla çeşitli renk ve arkaplanlar
kullanılarak farklı koşullara duyarlı ve gerçeğe yakın bir veri seti oluşturuldu. Farklı
augmentation metotlarını ekleme konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Teknofest yarışmasının önceki yıllara ait olan ve tarafımızla paylaşılan veri setinin formatı
düzenlenerek kullanıma hazırlandı.

Frame’e girmekte veya frame’den çıkmakta olan taşıtların tespitinde iyileştirme yapmak
amaçlandı. Örneğin taşıtın ilk önce kaputunun görülebildiği zamanda erkenden tespitinin
yapılabilmesi için kaput, bagaj, tır kasası gibi görsellerin yer aldığı bir veri seti
oluşturulacaktır.

4.3. Feature Detection and Matching

Özellik tespit etme ve eşleştirme algoritmaları kullanılarak UAP ve UAİ iniş alanlarında
aracın inişini engelleyecek durumların olup olmadığının tespiti yapılması amaçlanmıştır.
Orijinal iniş alanı görselleri ile veri setimizdeki görseller karşılaştırılacak ve eşleştirilmeye
çalışılacaktır. Eğer iniş alanlarında herhangi bir cisim yer alıyorsa bunun tespiti eşleşme
oranının değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır.

4.4. Hatalı Tespitleri Belirleyip Eleme

Özellikle ufak taş, direk gibi insan boyutlarında ve insana benzer gözüken cisimlerde false
positive durumları yaşanmaktadır. Bu durumlar için hatalı tespit eleme yapılacaktır. Ön
Tasarım Raporu’nda belirtildiği gibi, belli bir örüntüye sahip olan ve birbirine tıpatıp
benzeyen cisimler belirlenerek yaya sınıfına dahil edilmeyecektir. (Ancak temel hedefimiz
tespitlerin baştan hatalı yapılmasını önlemek olacaktır.) Ayrıca bu hatalı tespitleri önlemek
için geçmiş yıl raporlarındaki bir çözümü kullanmak düşünüldü.
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“Bunu önlemek için bir “alpha” hiperparametresi eklendi. Eğer [(algılanan objenin
boyutu)/(görüntünün boyutu) < alpha] ise, o zaman o obje algılanmış sayılmaz.” (2019,
Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması, Ayasoft Takımı)

Modelimizi birden fazla sayıda alt tahmin edicilerden oluşturmak ve her birinin yaptığı tespit
bilgisinden yola çıkarak çoğunluk oylaması yapmak düşünüldü. Böylece her bir nesne için
final tahminimiz oluşturulacaktır. Bu yöntemin tespit doğruluğuna etkisi detaylı olarak
incelenecektir ve gerekli görülmesi halinde modelimize eklenecektir.

5. SONUÇLAR VE İNCELEME

Modelin çalışmasını inceleyebilmek için YOLOv5 modeli ve VisDrone eğitim veri seti
kullanılarak 1280x çözünürlüğünde Google Colab’de[12] 8 saat eğitim yapılmıştır. Eğitim
sonrasında Teknofest ekibinin sunduğu video üzerinde tespit işlemleri uygulanmıştır.

Tespit sonucunda :

● Araçlarda başarılı olduğu görülmüştür.

● Bazı nesnelerin (yol kenarlarındaki taşların, direklerin vs. ) insan olarak tespit edildiği
görülmüştür.

● Bazı dairesel şekillerin ve benzer renklerdeki cisimlerin UAİ ve UAP olarak
sınıflandırıldığı görülmüştür.

● İnsanların grup olarak yer aldığı görsellerde sıkıntı yaşandığı görülmüştür.

● Engellerin olduğu (ağaç dalları gibi) yerlerde nesne tespitinin (özellikle insan)
zorlaştığı görülmüştür.

Yaşanılan sorunların üstesinden gelmek için özgünlükte belirtilen yöntemler üzerinde
çalışılmaktadır. Veri seti çeşitliliği arttırılacak ve çeşitliliğe rağmen hala hatalar
gerçekleşiyorsa bunlar hata tespit ediciyle belirlenip elimine edilmeye çalışılacaktır.
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