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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi
Mevcut gelinen noktada, Ön Tasarım Raporu’nda (ÖTR) belirtildiği üzere YOLO 

Algoritmasının versiyonları kullanılarak bir deneme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 

bu proje için versiyonların yeterliliği görülmek istenmiştir. Elde edilen sonuçlar 5. Kısımda 

paylaşılacaktır. 

Çalışma kapsamında YOLO-v3 algoritmasının bizim için yeterli doğruluğu sağlayamadığı 

görülmüş ve farklı YOLO versiyonları kullanılmak yerine sadece YOLO-v4 modelinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Ancak YOLO-v4 algoritmasında yapılabilecek özelleştirmeler 

için araştırmalar halen devam etmektedir. 

Kullanılması planlanan DOTA veri setinin uydu görüntülerinden müteşekkil olması sebebiyle, 

bu çalışmaya uygun olmadığı gözlenmiştir. Yapılan testlerde tespit performansı istenilen 

seviyede olmadığı gözlenmiştir. 

Son olarak, grup üyelerinin yoğunluğu sebebiyle, çalışma takviminde gecikme oluşmuştur bu 

sebeple takvim güncellenmiştir. 
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3. Kullanılması planlanan donanımlar ve özellikleri

3.1.  Algoritmalar 
Proje kapsamında Convolutional Neural Network (CNN) Algoritmaları türlerinden birisi olan 

YOLO algoritması kullanılacaktır. YOLO, en çok bilinen derin öğrenme algoritmaları arasında 

yer almakla birlikte sahip olduğu tek aşamalı tespit mimarisi sayesinde kazandığı hız ile öne 

çıkmaktadır. Yapılan geliştirmelere bağlı olarak farklı versiyonları bulunmaktadır. Bu 

çalışmada 2020 yılında, açık kaynak kodlu olarak yayınlanan YOLO-v4 versiyonu 

kullanılacaktır. Darknet Çerçevesi (Framework) ile hazırlanacaktır. Model hakkında detaylı 

bilgi ve göstermiş olduğu performans değerleri için geliştiricinin yayınladığı makaleye 

bakılabilir (Bochkovskiy, Wang, & Liao, 2020).  

YOLO-v4 versiyonun seçilme nedeni ise, ÖTR aşamasında kıyaslanacağı belirtilen YOLO-v3 

modeline göre daha yüksek doğruluk sağlaması olmuştur. Bunun dışında ki sebepler, YOLO 

algoritmasının CPU ile tespite imkân sağlaması, açık kaynak kodlu olması ve sahip oluğu 

“Anchor Box” yaklaşımı sayesinde çakışık objeleri tespit edebilmesidir. Bu özelliği sayesinde 

UAP ve UAİ alanları ile yaşanan çakışmaların irdelenebileceği ve şartnamede istenen çakışık 

objelerin tespit edilebilceği öngörülmektedir.   

3.2. Yazılım Mimarisi 
Proje kapsamında YOLO-v4 algoritmasının Darknet Çerçevesinde hazırlanacağı belirtilmişti. 

YOLO-v4 algoritmasının yazılım mimarisi aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. 

Şekil 1: YOLO-v4 Ağ Mimarisi (Kim & Kim, 2021) 
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YOLO-v4 CSPDarknet53 (Kin-Yiu, 2020) omurgası (backbone) ile hazırlanmış bir 

algoritmadır. Toplamda 161 katmandan oluşmaktadır. Modelin eğitileceği iterasyon sayısı ve 

filtre sayısı tespiti amaçlanan obje sayısına bağlı olarak değişmektedir.  Aktivasyon 

katmanlarında ise Leaky, Linear ve Mish fonksiyonları seçilmiştir. 

 
Şekil 2: Leaky Fonksiyonu (Gupta, 

2020) 

 
Şekil 3: Linear Fonksiyon (Gupta, 

2020) 

 
Şekil 4: Mish Fonksiyonu (Serengil, 

2019) 

CNN ve YOLO kavramları ÖTR’de detaylı olarak irdelendiği için bu raporda özet olarak ifade 

edilmiştir. 

4. Özgünlük 
GeoOD takımı olarak, özgünlük sağlamak adına iki adet çözüm öngörülmektedir. Bu 

çözümlerin ilki model ile ilgilidir. İkincisi ise UAP ve UAİ hakkındadır. 

İlk çözüm, birden fazla YOLO-v4 modeli eğitilmesidir. Zira obje sınıfları arasında boyut 

farkları bulunmaktadır. Bu sebeple modelin eğitimi aşamasında kullanılacak olan 

parametrelerde buna yönelik bir özelleştirme yapılması gerekmektedir. Buna pratik bir çözüm 

olarak tespit aşamasında yükseklik ve genişlik değerlerine müdahale mümkün olsa bile, bu 

durum diğer obje sınıflarının olumsuz etkileyebilmektedir. Özetle YOLO algoritmasının temel 

yaklaşımlarından biri olan, girdi görüntülerin gridlere bölünmesi dikkate alınarak İnsan 

sınıfının tespit performansının artırılması için görüntüler daha büyük gridlere bölünecek şekilde 

bir model eğitilmesi öngörülmektedir. Buna karşın araç ve UAP ile UAİ alanları için 

performans gözetilerek daha küçük gridlere bölünen bir model öngörülmektedir. 

İkinci çözüm ise, YOLO algoritmasının çıktı olarak ürettiği obje koordinatları sayesinde, UAP 

ve UAİ alanlarının orta nokta koordinatları kullanılarak, şartnamede belirtilen ölçülere sahip 

bir daire buffer (tampon) edilecektir. Akabinde diğer sınıflar ile topolojik durumları analiz 

edilecektir. Bunun yapılabilmesi için kesişme (intersection) analizi yapılacaktır. Son olarak 

tespit edilmesi gereken UAİ ve UAP alalarının görsel ve geometrik olarak çok spesifik olmaları 

sebebiyle paylaşılan veri setinde bulunan fotoğrafların yeterli olduğu öngörülmektedir. Ancak 

yine de ilgili fotoğraflara veri zenginleştirme (data augmentation) yöntemlerinden, hava koşulu 

zenginleştirmesi yapılması öngörülmektedir. 
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5. Sonuçlar ve İnceleme 

 

Şekil 5: YOLO-v3 Algoritması Sonuçları 

 

 

Şekil 6:YOLO-v4 Algoritması Sonuçları 
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İlk olarak karar verilmesi gereken unsur, kullanılacak algoritma olduğu için öncelikle YOLO-

v3 ve YOLO-v4 modelleri eğitilmiştir. Bu modeller araç tespiti için eğitilmiştir. Eğitim 

aşamasında İHA platformundan toplanan görüntüler kullanılmıştır. Modeller Google Colab ile 

6000 iterasyon olarak eğitilmiştir. Modellerin performansları karşılaştırıldığında ise YOLO-v4 

algoritmasının YOLO-v3’e göre çok daha başarılı olduğu buna karşın tahmin aşamasında 

benzer süre gerektirdikleri görülmüştür. Bu sebeple çalışmada kullanılacak algoritma olarak 

YOLO-v4 algoritması seçilmiştir. Model için kullanılan veri seti GitHub üzerinden paylaşılan 

açık kaynaklı bir veri setidir (Bendjira, vd. 2018). 

DOTA veri seti ile eğitilmiş YOLO-v3 algoritmasının test verilerinde yeterli başarıyı 

gösterememesi sebebiyle alternatif bir veri seti ile önceki paragrafta bahis edilen modeller 

eğitilmiştir. Ancak DOTA-YOLO-v3 modelinin başarısız olmasının sebebi irdelendiği zaman 

bunun sebebinin eğitim verisinin uydu görüntülerinden oluşurken test verisinin İHA 

fotoğraflarından oluşması sebebiyle ortaya çıkan ölçek farkı olduğu fark edilmiştir. Buna 

dayanarak özgünlük için belirtilen birinci çözüm fikri ortaya çıkmıştır. Zira aynı parametrelerin 

farklı objeler ile gösterdiği tespit performansının farklı olduğu görülmüştür. 

Verilerin etiketlenmesi aşamasında araç ana sınıfı altında yer alan her objenin ayrı ayrı 

etiketlenmesi gerektiği görülmüştür. Zira hepsini tek bir sınıf altında etiketleyerek modeli 

eğitmenin tespit doğruluğunu düşürdüğü gözlenmiştir. 

Veri seti olarak Tekonofest tarafından paylaşılan veri seti ve gerekli olması durumunda İTÜ 

Geomatik mühendisliği bölümü tarafından toplanmış olan hava fotoğrafları kullanılacaktır. 
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