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1. Takım Şeması
1.1. Ekip Üyeleri

Askar Bozcan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Kampüsü) Bilgisayar
Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. Üç seneden beri veri bilimi ile uğraşmakta ve son
dönemde doğal dil işleme alanına yoğunlaşmaktadır.

Irmak Yücel Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2019 yılında
mezun oldu. University of Bath’da Veri Bilimi Yüksek Lisans programını derece ile
tamamladı. 1.5 yıldır veri bilimi alanında çalışmaktadır.

Dorukhan Afacan Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden 2015
yılında mezun oldu. The University of Sheffield’da İşlemsel Zeka ve Robotik Yüksek
Lisans programını derece ile tamamladı. 4 yıldır veri bilimci olarak doğal dil işleme,
görüntü işleme ve tahminsel analitik alanlarında çalıştı. Bu alanlarda hem sektörde
danışmanlık ve AR-GE projeleri yapmakta,hem de ulusal ve uluslararası yarışmalarda
başarılı sonuçlar almaktadır..

Ertuğrul Demir Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden 2019 yılında mezun oldu.
6 aydır veri bilimci olarak görüntü işleme, doğal dil işleme gibi alanlarda
çalışmaktadır. Kaggle platformu üzerinde “Master” seviyesinde paylaşımlarda
bulunmaktadır. Aynı zamanda 2021 Mart ayından beri Makine Öğrenme alanında
“Google Developer Expert” ünvanına sahiptir.

Onat Yapıcı Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar
Mühendisliği 4. sınıf öğrencisidir. 2 yıldır veri bilimi ile uğraşmakta ve 1 yıldır yeni
nesil görüntü işleme metodları üzerine araştırma yapmaktadır.

1.2. Takım Şeması



4

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi
Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka yarışması çerçevesinde ele alınan problem araçların,
insanların ve iniş alanlarının tespit edilmesi üzerinedir. “Nesne tespiti” diye de
adlandırılan bu problemde, tespit edilecek nesnelerin sınırlayıcı kutuları ve nesne
sınıfının belirlenmesi gerekmektedir.

Ön Taslak Raporu’nda (ÖTR) da belirtildiği üzere problemi çözmek için kullanılacak
birincil algoritma evrişimsel sinir ağları ile yapılacaktır. Özel olarak, aşağıdaki iki ağ
mimarisi kullanılacaktır:

● YOLO (v4) [1]
● EfficientDet [2]

ÖTR’den sonra prototip olarak ve olası teknik veya modelleme hatalarının tespit
edilmesi amacıyla bir YOLO modeli eğitilmiştir.

Nesne tespiti algoritmalarına ilaveten, zaman ekseninde de nesne tespitini iyileştirmek
adına SeqNMS [3] metodu kullanılmıştır.

Buraya kadar anlatılan modelleme, çözümün tamamını oluşturmamaktadır. Çözüm
için bir diğer önemli unsur modellerin eğitimi için kullanılacak veri kümeleridir. ÖTR
kapsamında aşağıdaki veri kümeleri belirlenmiştir:

● Teknofest 2019 Yapay Zeka verileri (Araçlar ve insanlar)
● VisDrone [4] (Araçlar ve insanlar)

Bu veri kümelerinin yanı sıra ÖTR’de belirtilmeyen ancak modelin performansını
arttıracağı öngörülen aşağıdaki veri seti de kullanılacaktır:

● UAVDT [5] (Araçlar)

Yukarıda belirtilen veri kümeleri araç ve insanların etiketli verilerini içermektedir.
Ancak problem kapsamında araç ve insanlar dışında iki nesne sınıfı daha
bulunmaktadır: UAİ ve UAP iniş alanları. İniş alanlara yönelik hazır veriler
bulunmadığından, sentetik iniş alanları görüntülerini ve etiketlerini üreten bir yazılım
da çalışma dahilinde geliştirilmiştir. Bu yazılım ile üretilen iniş alanlarını da içeren
yeni görüntüler modelin eğitim ve validasyon eğitim kümelerine eklenmiştir.
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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi
3.1. Algoritmalar

3.1.1. Nesne Tespiti İçin Kullanılan Algoritmalar

Nesne tespiti için farklı mimariler mevcuttur ve aşağıda
belirtilen iki mimari birlik (ensemble) hale getirilerek final
modelini oluşturacaktır.

● YOLOv4

YOLO (You Only Look Once) tek aşamalı yapıya sahip bir
model mimarisidir. Omurga (backbone) ağı ya da görüntüden
özellik (feature) çıkaran ağ olarak Darknet53 ağını
kullanmaktadır. YOLO’nun benzerlerine nazaran en büyük
avantajı, hem modelin hem de kullandığı DarkNet
kütüphanesinin C dili ile yazılması neticesinde çok hızlı
çalışmasıdır.

YOLOv4’ün bir önceki versiyonu olan YOLOv3’ten en önemli
farkı Darknet53 omurga ağının çıkarttığı özellikleri PANet [6]
tarzı piramit tarzı bir yapı ile birleştirmesidir. PANet mimarisi
aşağıdaki şema ile özetlenebilir:

PANet mimarisi, standart YOLO modelini iyileştirerek bir
görüntüye ait  farklı ölçeklerde nesne tespitini sağlamasına
yardım etmektedir. Bu yarışma çerçevesinde de insan ve araç
sınıflarının aralarındaki boyut farklılıklarına ve irtifa
varyasyonuna bakıldığında, farklı ölçeklerde doğru nesne tespiti
büyük bir önem arz eder.

● EfficientDet

EfficientDet tek aşama yapısına sahip bir modeldir.
Barındırdığı “BiFPN” modülü sayesinde görüntüyü
farklı ölçeklerde işleyip farklı ölçekler arasındaki olası
ilişkiyi YOLO’daki PANet gibi yakalayabilmektedir.
Yine yarışma videoları çok değişken (25m-100m)
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irtifalarda çekilebileceği için EfficientDet'in bu özelliği
büyük önem teşkil etmektedir.

3.1.2. “Non-maximum Suppression” (NMS) Algoritmaları

NMS algoritmaları modelin tahmin kutularını filtreleyen
algoritmalardır. Genel olarak bakılırsa nesne tespit modelleri
aynı obje sıklıkla birden fazla olası kutu tespit etmektedirler.
NMS metodları modelin tahminlerini işleyerek, bir obje için
sadece en iyi kutunun kalmasını sağlar.

● SeqNMS

Seq-NMS NMS algoritmasının bir çeşitlemesidir. Standart
NMS algoritmaları gibi sadece belli bir ana değil, kutuların
zaman eksenindeki ilişkisine de bakmaktadır.

Seq-NMS girdi olarak n adet kareden modelin işlenmemiş
sınırlayıcı kutu tahminlerini ve her kutu için güven skorunu
(“confidence score”) alır. Ardından, kareler arasındaki
sınırlayıcı kutuların “Intersection over Union” (IoU) metrik
değeri 0.5'ten fazla ise aynı obje olarak kabul edilir. Örnek bir
objenin t-1 ve t+1 zamanında güven skoru yüksekse ve
dolayısıyla tespit olarak kabul edildiyse Seq-NMS algoritması
tarafından normalde t zamanındaki modelin düşük güven skoru
nedeniyle tespit edilemeyen objenin güven skorunu artırır ve
dolayısıyla t zamanındaki obje tespit olarak kabul edilir.

Seq-NMS algoritmasının bu yarışma için seçilmesinin temel
amacı, yarışmada nesne tespitinin ardışık kareler üstünde
olmasıdır. Dolayısıyla klasik nesne tespiti algoritmaları zaman
ekseninde olabilecek bilgileri kullanamaz iken, SeqNMS ile
ardışık kareler arasındaki ilişki yakalanarak tespit kalitesinin
arttırılması hedeflenmektedir.

3.2. Yazılım Mimarisi
3.2.1. Eğitim Fazı

Eğitim fazında modele veri kümeleri verilmeden önce veri
kümeleri bir ön işlemden geçirilmektedir. Ön işlem sırasında
görüntü (ve etiketleri) modelin girdi boyutuna göre küçültülür
ve veri çoğaltma (augmentation) yapılır. Bunun için aşağıdaki
yöntemler kullanılmaktadır:

● Rastgele kontrast, parlaklık değişiklikleri
● Görüntünün tamamı yerine rastgele kısımlarını alma
● Görüntüyü rastgele bir şekilde döndürme

https://towardsdatascience.com/non-maximum-suppression-nms-93ce178e177c


7

● Gerçeğe benzeyen iniş alanların yaratılması ve eklenmesi (Bu
iniş alanlarının yaratılması raporun “Özgünlük” bölümünde
daha detaylı açıklanmıştır.)

Veriler yukarıda belirtilen ön işlemden geçtikten sonra model
işlenmiş verilerle eğitilir ve bu eğitim validasyon veri seti
üzerinde istenen performansa ulaşana kadar devam eder. Bu
süreç şematik olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

3.2.2. Sonuç Çıkarım Fazı

Sonuç çıkarım fazında, üstünde tahmin yapılacak olan görüntü
eğitim fazındaki ön işlemlere benzer bir ön işlemden geçirilir.
Bu seferki ön işlemde ise iniş alanı eklemesi yapılmaz. Bu
işlemlerin yapılmasının temel amacı bir görüntüden birkaç
farklı görüntü elde etmektir. Oluşan bu farklı görüntüler modele
verilir ve çıkan tahminler SeqNMS ile filtrelenir.

Model tarafından ön işlenmiş görüntülerin tahminlemeleri,
orijinal işlenmemiş görüntünün final tahmini için
birleştirilmektedir. Bu metod, literatürde “Test Time
Augmentation” (TTA) olarak geçmektedir. Bu faza ait süreç de
aşağıda  şemada  gösterilmektedir:

4. Özgünlük

Yarışmanın veri seti açısından en büyük zorluğu iniş alanları için herhangi bir hazır
verinin olmamasıdır. Bu sorunu çözmek için veri kullanmayan, klasik algoritmalar
(“Hough Transform” gibi) kullanılabilse de, bu tarz klasik bilgisayar görü
algoritmaları derin öğrenme metodlarına göre çok daha hassas olmaktadırlar.

Çözüm için oluşturulan derin öğrenme çerçevesinde iniş alanlarının da eklenebilmesi
açısından bakılır ise, fazla miktarda veriye ihtiyaç olduğu gözlenebilir. Neyse ki
UAP/UAİ iniş alanlarının (ışık, perspektif, vs. gibi unsurlar haricinde) aynı oldukları
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göz önünde bulundurulduğunda sentetik veri üretimi makul bir çözüm olarak öne
çıkmaktadır.

Sentetik veri fikrinden yola çıkılarak, teknik şartname ile verilen UAİ ve UAP
görüntüleri aşağıdaki dönüşümlerden (transformation) geçirilmektedir:

● Rastgele kontrast/parlaklık değişimi
● Rastgele gürültü ve bulanıklık
● Rastgele döndürme
● Rastgele perspektif projeksiyonu
● Rastgele kumaş desenleri

İniş alanları rastgele yaratıldıktan sonra, yine rastgele bir şekilde sadece araba ve insan
içeren veri setindeki görüntülere yapıştırılıp gerekli etiketler yaratılmaktadır.
Aşağıdaki şekilde gerçek ve sentetik iniş alanlarını karşılaştıran bir görüntü verilmiştir.
Bu şekilde gerçek iniş alanları yeşil kare ile belirtilmiştir:

5. Sonuçlar ve İnceleme

(Prototip modelin performansını gösteren test videosuna buradan1 ulaşabilirsiniz.)

Modelin eğitimi için kullanılan veri setinin %20’si validasyon seti olarak en başta
ayrılmıştır. Daha sonra modelin eğitim süreci validasyon setinin üstündeki skora göre
düzenlenmiştir. Validasyon setindeki “Mean Average Precision” (MAP) metriğinin
skoru 0.76 olarak gözlemlenmiştir.

İlerleyen aşamada yarışma şartnamesinde belirtilen ceza puanları üzerinden yarışma
metriği dizayn edilecek ve model hiper-parametrelerinin optimizasyonu bunun
üzerinden gerçekleştirilecektir.

1 https://www.youtube.com/watch?v=_JxgmqwqC2I

https://www.youtube.com/watch?v=_JxgmqwqC2I
https://www.youtube.com/watch?v=_JxgmqwqC2I
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Fakat bu MAP metriği sonuçları yorumlayabilmek için gereken bütün bilgiyi
vermeyebilir. Bu sebeple görsel analiz yapmak da gerekmektedir. Aşağıda test
videosunda tespit edilen bazı arızalı durumlar (failure case) gösterilmiş ve nasıl
çözülebilecekleri anlatılmıştır:

Sorun 1: Yayaların çok kopuk bir şekilde tespit edilmeleri ya da hiç tespit
edememeleri.

Çözüm 1:

1. İnsansız Hava Araçları (İHA)’dan çekilmiş ve insan içeren daha fazla veri
toplanabilir.

2. “İnsan” sınıfı için, modelin eşik (threshold) değeri düşürülebilir.

Sorun 2: Basketbol sahasındaki açık mavi dairenin UAP iniş alanı olarak tespit
edilmesi.

Çözüm 2: Sentetik iniş alanlarını üreten yazılım vasıtasıyla, UAP ve UAİ iniş
alanlarına çok benzeyen ama yazı, renk ve/veya şekil olarak farklı “sahte” iniş alanları
etiketsiz bir şekilde veri kümelerine eklenebilir. Etiketsiz eklenmeleri sebebiyle
“arkaplan” sınıfına düşecekleri için modele gerçek iniş alanlarını ve sahte iniş
alanlarını ayırt etme özelliği kazandırılabilir.
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Sorun 3: Kaldırım kenarındaki bir taşın insan olarak tespit edilmesi.

Çözüm 3: Yine iniş alanlarındaki soruna benzer bir yanlış pozitif değerlendirme
durumu görülmektedir. Bu sorunu çözmek için, insanlara benzer objelerin
bulunabileceği yerlerin insansız fotoğrafları yine etiketsiz bir şekilde modele
verilebilir. UAP alanında da olduğu gibi, bu durumda da ayırt etmeye zorlamak modeli
daha da geliştirecektir.
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