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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Team Pe4k takımı olarak belirttiğimiz proje takvimine göre çalışmalarımızı sürdürmeye 
özen gösterdik. Takım olarak takım şemasında(Şekil 1) belirtilen görevleri başarılı bir şekilde 
yerine getirdik. Etiketleme işlemi gibi uzun zaman alan görevlerde ya da bazı iş 
yoğunluklarından dolayı yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımızla iletişimde kalarak birbirimize 
destek olmaya çalıştık. 

Ön tasarım raporundan sonra işin uygulama kısmına geçerek gerçek veriler üzerinde 
denemeler gerçekleştirdik. Kurulumdan sonra etiketleme işlemi için uygun program araştırması 
yaptık, hızlı olması ve kolay arayüzü nedeniyle Labelimg programını seçtik. Etiketleme 
amacıyla bize gönderilen örnek videoyu framelerine ayırıp tüm takım üyeleri ile paylaştık. 
Fotoğraflardaki araçları türlerine göre van(kamyonet), truck(kamyon), car(araba), park 
alanlarını uap ve uai, insanları da person olarak etiketledik ve bu görsellerin .xml(pascal voc) 
formatında çıktılarını elde ettik. Bu adımlardan sonra training aşamasına geçtik.  
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Ön Tasarım Raporunda algoritmaları belirlerken daha çok alan yazındaki akademik 
çalışmaları inceleyerek bir sonuca varmıştık. Tensorflow üzerinden çalışma isteğimizi de 
dikkate alarak Faster R-CNN ‘i baseline model olarak belirleyip hız gerektiren durumlarda 
kullanılmak için de ikincil algoritma olarak Yolo’yu seçmiştik. Bu sefer kendi koşullarımızda 
testler uyguladık. Veri setimizi Faster R-CNN Inception V2 ve YOLOv4 Darknet 
algoritmalarında denedik. Yapılan testlere göre bir resim üzerinde nesne tespitinde Faster R-
CNN ile Yolo algoritmaları yaklaşık aynı başarıları gösterdiler. Daha sonra aynı algoritmaları 
drone ile hazırladığımız gerçek zamanlı bir videoda test ettik. Yolo’nun gerçek zamanlı 
verilerde, Faster R-CNN algoritmasına göre nesne tespitinde daha hızlı olduğunu gördük. 
Ayrıca ön tasarım raporunu yazarken YOLOv3 kullanımına karar vermiştik. Algoritmalar 
kısmında belirtilen v4’ün ön plana çıkan yeni eklentileri nedeniyle YOLOv4’ e geçiş yaptık.  

Bu sonuçlar doğrultusunda yarışmada gerçek zamanlı görüntüler yerine durağan 
görüntüler(1.25 fps) üzerinden nesne tespiti yapılacağı için tespitin hızı yerine tespitin 
doğruluğu önemli olacaktır. Bu nedenle algoritma kullanımına ön tasarım raporunda belirtildiği 
şekilde Faster R-CNN ile devam edilecektir. Yolov4  hız gerektiren durumlarda kullanılmak 
için de ikincil algoritma olarak belirlenmiştir. 

 

3.Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi  

3.1.Algoritmalar  

3.1.1. Faster R-CNN  

Faster R-CNN obje tespit etme sistemi, iki modülden oluşur. İlk modül derin bölgeleri 
öneren evrişimli bir ağ, ikinci modül önerilen bölgeleri kullanan Fast R-CNN dedektörüdür. 
Faster R-CNN atalarından; R-CNN’den 200+ kat, Fast R-CNN’den 10+ kat, SPP-Net’den 20+ 
kat daha hızlıdır. Bu sebeple gerçek zamanlı obje tespit etmede kullanılabilir[7]. 

 

 
Şekil 2: Sol: Faster R-CNN Bölge Öneri Ağı (RPN) Sağ: Örnek tespitler[6] 

 
Faster R-CNN; ötelemeden bağımsız , hızlı olması, isabeti en yüksek algoritma olması 

ve en önemlisi kaynağının diğer algoritmalara göre çok olması gibi avantajları vardır. Ek olarak 
Faster R-CNN algoritması kullanılarak öneri sayısı değiştirilebilmektedir. Bu sayede hız ve 
doğruluk da kontrol altına alınabilir[6]. Bu nedenle baseline model olarak seçilmiştir. Hız 
gerektiren durumlarda kullanılmak için de ikincil algoritma olarak Yolo belirlenmiştir. 
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3.1.2. YOLO(You Only Look Once) 

Yolo küçük nesneleri tespit etmede güçlük çekmesinden dolayı ikincil algoritma olarak 
kullanılacaktır. Gerçek zamanlı görüntü işleme gereksinimimiz olsaydı baseline model olarak 
Yolo’yu tercih edebilirdik. Yolo R-CNN ailesinin aksine resmi bir kez tarar ve tek bir nöral ağ 
ile kutular (bounding box) oluşturarak nesnenin konumunu tespit eder ve nesnenin hangi sınıfa 
ait olduğunun olasılığını hesaplayarak sınıflandırma yapar[5][7].  

3.1.2.1. YOLOv4 

YOLOv3 algoritmasının yeni versiyonudur. Darknet53 yerine CSPDarknet53 backbone 
olarak seçilmiştir. Böylece hız ve AP(Average Precision) artırılmıştır. Yüksek FPS(Frame Per 
Second) sayısında yüksek AP değeri ile çalışabilir. Birçok araştırma ve çalışma Yolo 
algoritmasının küçük nesneleri tespit etmede başarısız olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
problemlerin üstesinden gelmek için yeni öznitelik çıkarımcıları eklemişlerdir. En 
önemlilerinden biri SPP(Spatial Pyramid Pooling) katmanıdır. Fakat kullanacağımız Yolov4 
algoritması sayesinde SPP öznitelik çıkarımcısı hazır olarak sunulmaktadır [1].   

3.2. Yazılım Mimarisi 

Kullanılan modeldeki sistem mimarisi 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar 
Şekil3’te gösterilmiştir. 

Şekil 3: Sistem Mimarisinin ana hatları 

Ana Mimari 

Model Eğitim Yapılandırması 

Model Eğitimi 
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 Sistem mimarisi oluşturulurken yarışma ortamı baz alınmıştır. Ana Mimari olarak 
belirtilen ilk aşamada, yarışma anında izleyeceğimiz süreç görsel olarak açıklanmaktadır. Yerel 
ağ bağlantısı, dosya aktarımı işlemleri yapıldıktan sonra nesne tanımlama adımına 
geçilmektedir. Bu kısımda yarışma öncesinde eğitilen modeller kullanılarak nesne tanıma 
işlemi gerçekleştirilmektedir. Çıktılar JSON formatına dönüştürülerek teslim edilecektir. Ana 
mimarideki nesne tanıma adımı yarışma öncesindeki süreçte yaptığımız Model Eğitim 
Yapılandırması(MEY) ve Model Eğitimi(ME) olarak ikiye ayrılmıştır.  

MEY’de model eğitimine başlamadan önce gerekli olan Protobuf derlemeleri yapılarak 
etiketleme haritası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu harita üzerinden pipeline dosyası 
yapılandırılacaktır. Daha sonra farklı konfigürasyonlar denenerek eğitilmeye hazır model elde 
edilecektir.  

ME’de veri setleri etiketlenmeye hazır hale getirildikten sonra etiketleme işlemi 
yapılacaktır. Etiketlenen dosyalar sırasıyla gerekli .csv ve .record formatlarına 
dönüştürülecektir. Bu dosyalar kullanılarak MEY’de hazırlanan model ile birleştirilerek 
eğitime başlanabilir hale getirilecektir. 

 

4. Özgünlük 

Yağmurlu ve karlı hava gibi gürültü (noise) içeren ortamlardaki accuracy değerini 
artırmak için Gaussian Blur ve Noise efektleri uygulanmıştır. Fakat yağmurlu bir gün için de 
video çekimi yapmayı da planlıyoruz.  

Teknofest yarışmasında hava aracı üzerinde oluşabilecek -30 ile +30 dereceleri 
arasındaki açı değişimlerine karşın veri setindeki resimlere %10’luk bir şansla -30 ile +30 
dereceleri arasında değişen döndürme efekti uygulanmıştır. 

Bazı zamanlarda siyah renkli maddelerin insan kabul edilmesi problemi ile karşılaştık. 
Bu problemin kaynağı; siyah renkte tişört, pantolon, ceket, şapka giyen insanların çok küçük 
olduklarından resimde küçük bir piksel alanını işgal etmeleridir, yani çözünürlüklerinin düşük 
olmasıdır. Bu yüzden random cropping tekniği kullanılarak çözünürlük artırılmıştır. 

Veri setini zenginleştirmek amacıyla özellikle küçük nesneler içeren görüntüler için, 
görüntülere Gabor Filtresi uygulanarak veri büyütme ve normalizasyon yapılacaktır. Gabor 
filtrelerinin kendi parametreleri olduğundan, parametrelerde yapılan değişiklerle farklı filtreler 
elde edilir. Parametrelerdeki değişikler sayesinde nesnelerin kenarları, görüntüdeki farklı 
şekiller, boyutlar ve pürüzsüzlük seviyeleri gibi birçok açıdan görüntüler analiz edilebilir. 
Gabor Filtresinin çok yönlülüğünden dolayı artı filtrelere ihtiyaç duyulmamaktadır ve yaptığı 
milyonlarca kombinasyonla beraber en iyi sonucu verme olasılığı yüksektir. Normalizasyon, 
piksellerin değerlerinin 0-255 aralığına genişletilmesi işlemidir. Pikseller dar bir aralıktan değer 
alabileceğinden, çok parlak veya çok sönük görüntüler elde edilebilir [3]. Bu durumu önlemek 
amacıyla normalizasyon işlemi gerçekleştirilecektir. 

Amatör bir kameraman tarafından yapılan veya hareket halindeki araçlardan yapılan 
çekimlerde, robot kamera uygulamaları gibi istenmeyen kamera hareketinin sebep olduğu 
düzensiz titreşimlerin gözlendiği durumlarda doğru nesne tespiti yapabilmek için Kalman 
Filtresinin kullanılması uygun bulunmuştur [8]. Kalman Filtresi içinde bulundurduğu işlem ve 
ölçüm gürültüsü parametrelerinden dolayı, işlem gürültüsü için; kamera hareketinde 
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beklenmedik değişimlere ayak uydurabilmeyi, ölçüm gürültüsü için ise alınan değerler ile 
titreşim bileşeninin değişme miktarının belirlenmesini sağlamaktadır. Video içerisinde 
takibinin yapılması istenen nesnenin beklenmedik bir şekilde arka planının değişmesi ya da 
herhangi bir cismin takibi yapılan cismi engellemesi ve benzeri durumlarda cismin bir önceki 
durumunu değerlendirerek takip yapılamayan veya takibi zor olan durumda cismin video 
içerisindeki durumunu belirleyebilmektedir.[4][2] 

 
5. Sonuçlar ve İnceleme 

Geçmiş yarışmalardan kalan veri setlerini kullanarak modeli eğittiğimizde precision ve 
recall değerleri %20’in altında kaldı. Bunu çözmek için drone ile caddeyi çeken - 90 derecelik 
açıyla - bir video hazırladık. Toplamda 3200 tane görsel daha çıkarttık. Daha sonra verilerimizi 
augmentation tekniklerine tabii tuttuk. Her resme belli olasılıklarla belli augmentation 
teknikleri uyguladık. Fakat ekibimiz bu kadar çok resmi etiketlemede yetersiz kaldı. Bu yüzden 
çoğaltılan resimlerin otomatik olarak etiketlenmesini sağladık. Bu işlem için OpenCV 
kütüphanesini kullanıp gerekli Python scriptlerini oluşturduk.  

İmplementasyonu en zorlayıcı olan augmentation tekniği ise -30 ile +30 dereceleri 
arasında resim döndürme idi. Bounding boxların pozisyonlarını yeni resme adapte etmek için 
trigonometri ve matrislerden yararlandık. Son olarak çoğaltılmış ve orijinal olan resimleri tek 
bir veri setinde birleştirdik.  

Training aşamasında average loss değerimizin 0.1’in altına düşmesini bekledik. İşlemin 
biraz zaman alması Overfitting durumuna sebep olmuş olabilir, bu yüzden recall değeri %65.4 
çıkarken precision değeri %61.6 gibi daha düşük bir sayı çıktı. Bunun sebebi false positive 
vakalarının fazla olmasıydı. Noise, Random Crop gibi özgünlükte belirttiğimiz teknikler 
aradaki farkı azalttı. 
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