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1. TAKIM ŞEMASI

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporunda düşünülen Tensorflow Object Detection API[1] üzerinden 

EfficientDet[2] ve CenterNet[3] ile çalışmalar yapılmasına ek olarak PyTorch 

Framework’ü[4] üzerinden hem Scaled-YoLov4[5] hem de DE⫶TR[6] üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır. Ön tasarım raporunda düşünülen ilk fikirler, birkaç baseline 

model üzerinde ince ayar olmaksızın direkt olarak eğitim ve sonuç alma şeklinde 

test edilmiştir. Ulaşılan skorlar not edilerek gelişme kayıt altına alınmaya 

çalışılmıştır. Bahsi geçen modeller üzerinde Öğrenme Aktarımı ve eniyileme 

yöntemleri ile performans ölçümleri yapılmıştır. End-to-End yaklaşımını ele alan 

modeller üzerinde karar kılınmıştır. Bu modellere özgünlük aşamasında yeni 

yaklaşımlar eklenmeye çalışılıp daha hızlı ve yüksek skorlar hedeflenmiştir. Veri 

setleri konusunda detaylı araştırmalar yapılıp farklı veri setlerinden alınan 

toplamda 9000 elenmiş ek veri seçilmiştir. Şu aşamada totalde 500 görüntü 



 

etiketlenip eğitim aşamasında kullanılmıştır. Fakat geriye kalan görüntüler proje 

ilerledikçe etiketlenmesi devam edilip kademeli olarak modele eğitim aşamasında 

eklenecektir. Veri setlerindeki tüm etiketlerdeki dağılımı dizayn etmek için veriler 

incelenmiş ve UAP, UAİ çeşitliliğini arttırmak adına SPATIUM Model Uydu 

takımımıza ait drone ile baskısı alınmış UAP ve UAİ naylon kumaşları ile veri seti 

yarışmaya kadar sürekli olarak beslenmesi planlanmaktadır. 

 

3. ALGORİTMALAR VE YAZILIM MİMARİSİ 

3.1. ALGORİTMALAR 

3.1.1. Temel Algoritma 

Scaled-YoLov4 modeli base alınarak End-to-End yaklaşımlı bir 

algoritma seçilmiştir. Bu algoritmanın seçilmesinin ana amacı takım 

olarak sahada uygulanabilirliği göz önüne aldığımızdan dolayı hız ve 

doğruluk konusunda başarılı olmalarıdır. Daha iyi doğruluk için 

özgünlük aşamasındaki ek yaklaşımlar düşünülmektedir. 

 

3.1.2. Ölçeklendirme Algoritması 

EfficientDet, Bileşik Ölçekleme yaklaşımı sayesinde daha az 

parametre ile daha yüksek doğruluk sağladığı için temel algoritmaya 

ek bir karar mekanizması olarak entegre edilecek yaklaşım 

algoritması olarak seçilmiştir. Modelin özellikle BiFPN[7] 

katmanının modele entegre edilmesi amaçlanmaktadır. BiFPN, 

özellik füzyon katmanından geçirilen özellikleri oluşturur. Çeşitli 

özellikleri değişen ayrıntı düzeylerinde birleştirir ve bunları, 

sınırlayıcı kutuların ve sınıf etiketlerinin tahmin edildiği algılama 



 

kafasına iletir. Seçilmesinin ana sebebi hem doğruluğu hem de 

verimliliği optimize etmeyi hedeflemesidir. 

 

3.1.3. Tranformers Algoritması 

DE⫶TR, iyi bir performans sergilerken nesne algılamada elle 

tasarlanmış birçok bileşene olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için 

yakın zamanda önerilmiştir. Ancak, görüntü özellik haritalarının 

işlenmesinde Transformer dikkat modüllerinin sınırlaması nedeniyle 

yavaş yakınsama konusunda zayıftır. Bu sorunları azaltmak için, 

dikkat modülleri yalnızca bir referans etrafındaki küçük bir dizi 

anahtar örnekleme noktasına katılan Deformable DETR’ı[8] ek 

dikkat karar mekanizması entegre ediyoruz. Deforme olabilen 

DETR, 10 kat daha hızlı eğitilebilir ve Özellikle küçük nesnelerde 

DETR'den daha iyi performans elde edebilir. 

 

3.1.4. Anlamsal Segmentasyon Algoritması 

LSTM[9] ve U-Net[10] algoritması ve zamansal bilgiler kullanılarak 

özgün veri setindeki el ile etiketlenmiş görüntüler üzerinden model 



 

eğitimi gerçekleştirilecektir. Nesnelerin video akışı içerinde takip 

edilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu sayede nesnelerin frame anında tam olarak var olmamasına 

rağmen tespit edilebilmesi ve UAP ve UAİ nesnelerinin üzerinde iniş 

uygunluğunu değiştirecek nesnelerin tespiti sağlanacaktır. 

 

 

3.2.YAZILIM MİMARİSİ 

Planladığımız mimari şekildeki gibidir; Veriler seçildikten sonra görüntülerin 

içindeki etiketlenmiş öge sayıları incelenir ve ortalama bir videodaki etiketlerin 

birbirine göre oranına göre veri seti oluşturulur. Veri seti oluşturulması ham 

olarak hazırlandıktan sonra eğitim-test olarak ayrılır ve test verileri saklanır. 

Eğitim verileri etiketleri ile beraber preprocessing işlemi doğrultusunda çeşitli 



 

süreçlerden geçirilir (resize, grayscale, flip, rotate, shear, crop) bu data 

augmentation aşamalarından sonra veri seti genişletilir. Ve fine tuning ile 

mevcut pretrained modellerle bileştirilir. U-Net /w LSTM modeline ek bir 

parantez açarak bahsedilen data augmentation aşamaları bu model için sıralı 

framelerin korunması adına video’nun tamamına yapılacak şekilde 

düşünülmektedir. Her model kendi içinde eğitim aşamasını tamamladıktan sonra 

test görüntüleri eş zamanlı olarak yürütülecek modeller dizisi şeklinde her frame 

için değerlendirme metriğini sağlayacak ve Scaled-Yolov4 modelinin Detection 

kısmına katkı verecektir. Tüm bunların sonucunda frame içindeki nesne tespit 

edilip gerekli etiketlenmesi yapılacaktır. UAP ve UAİ bölgelerinin iniş 

uygunluğu kısmı için ise görsellerin tamamının tespit edilebildiği durumlardaki 

modelin hareketleri incelenecek ve modelin yanlış ya da zayıf çalışmasını 

sağlayacak unsurlar ele alınacaktır. 

 

 

4. ÖZGÜNLÜK 

4.1. Özgün Veri seti 

Model Uydu takımımız tarafından sağlanan drone ile beraber yarışma gününe 

kadar üniversitemizin yerleşkesinde bulunan uygun çekim alanlarında ve 

Rektörlüğümüzün izinleri sağlaması halinde yerleşke ile E5 karayolu üzerinde 

özgün veri seti oluşturulacaktır. Veri seti teknik şartnamede belirtilen özelliklere 

uygun şekilde üretilecektir. Bu veri setleri takım üyeleri tarafından hem 

sınırlayıcı kutu etiketlenmesi hem de bir kısmına piksel tabanlı segmantasyona 

uygun etiketlenme yapılacaktır. Tahmini 30 saatlik bir çekim düşünülmektedir. 

Ve yaklaşık 4 bin adet frame üretilmesi planmaktadır. 



 

4.2. Segmentasyon ile Nesne takibi 

Algoritmalarda bahsedilen haliyle LSTM ve U-Net yapısı birleştirilerek bir 

nesne takip sistemi kurulması planlanmaktadır. Eğitim aşamasında nesnelerin 

hem sınırlayıcı kutu hem de pixel etiketlemesinden yararlanarak her nesne eşsiz 

4 haneli bir id atanacaktır. Ve nesneler frame girdiği andan itibaren takip edilip, 

frame içinden çıktıktan sonra id’si sıfırlanacaktır. 

4.3. Eğitim Verisinin Çoğaltılması (Albumentations, AutoAugment) 

Veri büyütme, modern görüntü sınıflandırıcılarının doğruluğunu artırmak için 

etkili bir tekniktir. Biz de bu yüzden özellikle eğitim aşamasında küçülen 

pixellere sıkışan objelerin tespitinde modellerin başarısını artıran, veri setinin 

yapısına göre augmentation stratejileri geliştiren AutoAugment[11] modülü ve 

Albumentations[12] kütüphanesi ile verilerimizi çoğaltmayı planlamaktayız. 

4.4. Sentetik görüntülerden veri üretimi 

Video oyun sektörünün gelişmesi ile birlikte sentetik görüntü üretiminde artan 

yüksek kaliteli görütüler veri oluşturma konusunda yardımcı bir etmen olarak 

literatüre dahil olmuştur. Biz de Grand Theft Auto 5 ( GTA V) adlı oyuna drone 

sistemini entegre ederek ve UAP, UAİ görsellerini oyunun farklı bölgelerine 

ekleyerek sentetik olarak bir veri kümesi oluşturmayı ve bunun eğitim aşamasına 

katkısını deneyimlemeyi planlamaktayız. Ayrıca oyun yapımının bir ana ögesi 

olarak ayrı ayrı modellerle oluşturulan nesneler hızlıca segmente edilebildiği için 

etiketleme konusunda sentetik görüntüler üzerinde avataj sağlayacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. SONUÇLAR VE İNCELEME 

5.1.  Nesne Tespiti Örnekleri, Eğitimi ve Skorları 

Yarışma üstlenicileri tarafından sağlanan 2 dakika 48 saniyelik örnek veri 

videosu framelere ayrılmış ve frameler eğitim aşamasında bilgi sızmasının 

engellenmesi için her 45 framede bir olmak üzere alınarak 112 adet frame 

ayrılmıştır. 2019 yılı yarışmasında sağlanan görüntüler de aynı metod ile 205 

adet frame alınacak şekilde toplamda 317 görüntü hazırlanmıştır. 50 görüntü test 

seti için rastgele seçilerek ayrılmıştır. Bu görüntülere Parking Lot Database[13] 

ve VisDrone[14] görüntülerinden görev benzerliğine uygun 233 görüntü ile total 

görüntü sayısı 500’e çıkarılmıştır. 425 Eğitim – 75 Validasyon seti olacak 

şekilde ayrılarak LabelImg[15] etiketleme aracı ile sadece sınırlayıcı kutular ile 

etiketlenmiştir. (Segmentasyon için yapılacak etiketleme çok uzun sürdüğü için 

sadece özgün veri seti üzerinde yapılacaktır.) Scaled-YoLov4 modeli üzerinde 

gerçekleştirilen 100 epoch’luk eğitim aşaması sonrası elde edilen sonuçlar şu 

şekildedir; 

 

 



 

 

5.2. Tecrübe ve Sonuçlar 

Eğitim sonrası ortaya çıkan eksiklikler tespit edilmiştir. Bunlardan başlıcaları; 

küçük nesnelerin (insan vb.) eğitim aşaması için görüntüler üzerinde çalışırken 

pixellerinin oldukça küçülmesinden dolayı tespitinin zorlaşması, araç tespitinde 

aracın bulunduğu yüzeyin araba yüzeyine çok yakın renklere sahip olması ve 

UAP, UAİ iniş alanları için geleneksel tespit yöntemlerinin yetersiz olması 

söylenebilir. Bunlara çözüm olarak küçük nesne tespiti konusunda iyi sonuçlar 

almak adına verilerin Deformable DETR algoritmasını modele entegre etmek ve 

AutoAugment ile veri çoğaltmaya gitmek düşünülmüştür. Araç tespitindeki 

sorun için veri setine pixel tabanlı segmentasyon etiketleri ile araç tespitinde ek 

yardımcı yaklaşım sunmak amaçlanmaktadır. Yeni ek veri olarak ayrıca 

VEDAI[16] veri seti kullanıma dahil edilecektir. UAP ve UAİ iniş alanları için 

özgün veri setiyle oluşturalacak veriler ile çok daha fazla eğitim çıktısı 

oluşturarak bu sorunu hafifletmek ve nesne takibi ile iniş alanlarına yaklaşan 

nesneleri takip ederek iniş alanı uygunluğu güncellenmesi planlanmaktadır. 
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