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1. ZONGULDAKARGE TAKIM ŞEMASI

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Birimi ve Öğrenme tarafından test videoları için deneme 

veri seti oluşturulmuş, R-CNN, SSD ve YOLO algoritmalarına uygulanmış ve sonuç olarak 

nesne algılamada %85 üzeri başarı sağlanmıştır. Test ve iyileştirme birimi tarafından veri seti 

çerçevelerinin düzeltilmesi, elimizde bulunan hava aracı ile farklı ışık, farklı hava koşullarında 

çekilen görüntüler ile gönderilen veri seti zenginleştirilerek başarı oranı artırılmaya çalışılmak-

tadır. Farklı irtifalarda çekilen görüntülerle (50m,100m, 150m) veri seti zenginleştirmesi devam 

etmektedir. Ayrıca veri seti zenginleştirmesi için GANs (Generative Adversarial Networks) ve 

ImageDataGenerator sınıfı kullanarak veri artırma (rastgele titremeler ve bozulmalar uygula-

yarak orijinallerinden “yeni” eğitim örnekleri üretmek için kullanılan çeşitli teknikler) ile özel-

likle “insan” modeli için resimler üzerindeki optimizasyon çalışmaları devam etmektedir.  

Görüntü işleme ve optimizasyon birimi tarafından eğitim ve test aşamasında GeForce 



4 

 

1050 ekran kartı, 16 GB ram, I5 işlemci ve 256 GB SSD disk donanımlarına sahip masaüstü 

bilgisayar ve MSI GE60 2PC-400XTR notebook kullanılmaktadır. Bu bilgisayarlara Ubuntu 

18.04 açık kaynak işletim sistemi üzerinde Open CV, imutils, Cuda, TensorFlow, Keras, scikit-

learn,  Creme kurulumu, kütüphaneleri ve diğer kurulumlar tamamlanarak eğitim ve test veri-

lerini işleyebilecek hale getirilmiştir. Bilgisayarların her ikisi de GPU performansını görüntü 

işlemede kullanabilecek, performans ve hız artışı sağlayacak donanımlardır. 

Eğitim ve test aşamasında GeForce 1050 ekran kartı, 16 GB ram, I5 işlemci ve 256 GB 

SSD disk donanımlarına sahip masaüstü bilgisayar ve MSI GE60 2PC-400XTR notebook kul-

lanılarak yazılım denemeleri yapılacaktır. Her ikisi de GPU performansını görüntü işlemede 

kullanabilecek, performans ve hız artışı sağlayacak donanımlardır.  

Ayrıca eğitim için yüksek performans Google Colaboratory ile ücretsiz Tesla K80 GPU 

üzerinde eğitim denemeleri yapılarak sonuçlar izlenmiştir. Oluşturduğumuz modelin ekran gö-

rüntüleri https://youtu.be/J4RpFN_8sMA paylaşılmıştır. 

Deneme amaçlı oluşturduğumuz modellerin eksiklikleri tespit edilmiştir. Buna göre veri 

seti optimizasyonu ve işaretlemeler gözden geçirilecek, veri seti içindeki UAP, UAİ ve insan 

sınıfları görüntüleri zenginleştirilecektir. Taşıt sınıfının algılanmasında sorun bulunmamakta-

dır. Ayrıca UAP, UAİ sınıflarının inişe uygunluk durumları diğer sınıfların tespit koordinatları 

ile çakışması durumu program olarak kodlanarak tespiti yapılacaktır. 

Veri setimizle oluşturduğumuz iki farklı model başarımları birbirine yakındır. Burada 

eksikliğimiz veri seti zenginleştirmesi ve eğitim modelimizin optimizasyonu ile artırılmaya ça-

lışılmaktadır. Programlama birimi Python programlama dili kullanılarak Derin Öğrenme Mo-

delleri ile Makine Öğrenme Algoritmaları ile eğitilmiş iki model seçilerek başarıyı artırmaya 

yönelik seçim yapacak adaptif bir ön uygulama kodlamaları yapılmıştır. 

 

3. ALGORİTMALAR VE YAZILIM MİMARİSİ  

3.1. Algoritmalar 

Yapılacak işlemler sırasıyla belirlenmiştir. Eğitim videolarından veri seti (Uçan Araba 

Park (UAP), Uçan Ambulans İniş (UAİ), insan ve taşıt) görsellerinin oluşturulması, çerçevele-

rin oluşturulması, eğitim veri kümelerinin ve test veri kümelerinin oluşturulması, test videoları 

ile eğitimin yapılması, eğitilmiş modeli test etme işlemi ve JSON dosyasının oluşturulması. 

Veri setinin oluşturulması aşamasında eğitim videoları ile birlikte kendi hava aracımız ile 
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elde ettiğimiz değişik hava, ışık koşulları ve irtifalarda (50m, 100m, 150m, 200m) görüntüler 

ve GANs (Generative Adversarial Networks) ve resimler üzerindeki optimizasyon işlemleri 

yapılarak veri kümesi (UAP, UAİ, insan ve taşıt) görselleri zenginleştirilmesi, yeni eklenen 

resimlerle çerçevelerin oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca yarışmada bulunan UAP, UAİ alan-

ları resim teknikleri kullanılarak veri seti içine eklenecektir. 

Güncel derin öğrenme modellerinin (Alex Net, ZF Net, GoogLeNet, Microsoft RestNet, 

R-CNN, Fast R-CNN ve Faster R-CNN) benzer test videolarına uygulanması sonucu ortaya 

çıkan verimlerin karşılaştırılması ve uygun olanların seçilmesine yönelik adaptif bir yöntem 

sağlanacaktır (1). Güncel makine öğrenme algoritmaları (Scikit-Learn, Theano, Torch, Ten-

sorflow, Keras, Caffe, DeepLearning4j, Digits) test videolarında gösterdikleri başarılara göre 

uygun olan adaptif bir uygulama seçilecektir (2). Test videoları üzerinden OpenCV kütüphanesi 

ve görüntü işleme teknikleri (görüntü iyileştirme, filtreleme, yapısal düzenleme, bölümlen-

dirme) kullanılarak veri seti üzerinde genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

Ayrıca veri seti zenginleştirmesi için GANs (Generative Adversarial Networks) ve Image 

Data Generator sınıfı kullanarak veri artırma (rastgele titremeler ve bozulmalar uygulayarak 

orijinallerinden “yeni” eğitim örnekleri üretmek için kullanılan çeşitli teknikler) ile özellikle 

“insan” modeli için resimler üzerindeki optimizasyon yapılacaktır. 

 2000’lerin başında tekrar gözde bir alan olmaya başlayan yapay sinir ağları, GPU geliş-

meleriyle birlikte sığ ağlardan derin ağlara geçiş yapmıştır (3). Hız ve performans artışı için 

CUDA yazılımı kullanılarak NVIDIA’nın GPU (grafik işlem birimi) gücünün işlemci üzerin-

deki etkisinin artırılması planlanmaktadır. GPU gününün kullanılması ile hesaplama perfor-

mansında büyük ölçüde artışlara olanak veren paralel hesaplama mimarisinden yararlanılması 

planlanmaktadır.  

Yapay zeka algoritma ve modellerin kullanıldığı makaleler için literatür taraması yapıl-

mış, bu makalelerde kullanılan algoritma ve modellere göre yöntemlerin performanslarının de-

ğiştiği gözlenmiştir. Yapılan literatür ve araştırmalara göre doğru model ve algoritmayı seçebi-

len yeni bir algoritma oluşturulması hedeflenmektedir. Test videoları ile eğitilecek veri seti test 

videosunun özelliklerine göre kullanacağı modeli otomatik seçecek bir ön algoritmadan geçe-

rek gerçekleştirecektir. Bu ön algoritma ile yazılım, seçime göre uygun model ve algoritma ile 

işlem yapacaktır. Özgün ve literatürde karşılaşılmamış yeni bir yazılım algoritması elde edile-

cektir. Seçilen algoritmalar içinde açık kaynak kodlu mimarilerin seçilmesi hedeflenmektedir. 

Bu şekilde oluşturulan yeni bir yazılımın milli bir uygulama haline dönüştürülmesinde herhangi 

bir sorun ile karşılaşılmayacaktır. Teknolojik ve stratejik olarak milli yazılımlara ihtiyacın çok 
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önemli olduğu ülkemizde oluşturulan adaptif yazılım ile dış kaynaklara ihtiyaç azalacak, ba-

ğımlılıktan kurtulacaktır. Ayrıca bu konuda çalışan dış kaynakların bir adım önüne geçilecektir. 

Bu konuda çalışan milli sermayeli şirketlerin kullanabileceği bir yazılım olarak siber saldırılara 

karşıda kendi yazılımımız olacaktır. 

3.2. Yazılım Mimarisi 

Şekil 1:  Resim İçinde Görüntü Arama Yazılım Blok Diyagramı 

Python programlama dili ve bütünleşmiş kütüphanelerin kullanımı ile yazılımın ortaya 

çıkarılması planlanmaktadır. Python açık kaynak kodlu bir mimari ve birçok derin öğrenme 

modeli, makine öğrenme algoritmaları ve görüntü işleme destekleyen geniş kütüphanelere sa-

hiptir.  

Şekil 2: Resim İçinde Görüntü Arama sürecini gösteren akış diyagramı. 

Oluşturulan yazılımın milli olması açısından önemlidir.  Yazılımda görüntü işleme kap-

samında yer alan görüntü eşleme teknikleri ile arama algoritmaları birlikte kullanılmıştır (4). 

Yazılım birden fazla algoritmayı ve modeli destekleyecek olmasına rağmen, video özelliklerine 

göre seçeceği algoritma ve model ile işlemleri gerçekleştirecektir. Verilen video özelliklerine 

göre çalışan ön algoritma seçimi otomatik olarak yapılacaktır. Bu yöntemle performans artışı 

sağlanması hedeflenmektedir.  

Resim İçinde 
Görüntü Arama

Paralel Programlama 
Teknikleri

Yapay Zeka  
Yöntemleri

Optimizasyon 
İşlemleri

Görüntü İşleme 
Teknikleri
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Bir nesnenin bilinen bir biçimiyle, nesnenin hesaplanan konumu üzerine önceden elde 

edilen bilgiler göz önünde bulundurularak bir nesnenin biçimini üst üste getirmek mümkündür 

(5). Ayrıca video içerisinde devam eden framelerde, bir önceki frameler elde edilen benzer 

tanımaları kullanarak bir sonraki frame deki tanıma yüzdesini artırarak daha hızlı ve daha doğru 

sonuç alınabilecek bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.  

Ekip B planı olarak Java ve C++ destekli uygulamalarla da denemeler yapacaktır. Esnek prog-

ramlamanın kullanımı yaklaşımı trafik uygulamalarında son dönemde birden fazla tekniği 

içinde barındırdığından en çok tercih edilen ve en iyi sonuçlar veren tekniktir [6]. Bu yaklaşım 

ile yapay sinir ağları ve bulanık yaklaşım yöntemleri kullanılarak başarım oranının artırılmasına 

çalışılmaktadır.  

 

4. ÖZGÜNLÜK  

-Yazılım üzerinde bulunan ön algoritma özelliği verilen videoya göre birden fazla model 

ve öğrenme algoritması içerisinden en etkili olanını seçebilmesi sebebiyle literatür taramala-

rında karşılaşılmamış projeye özgün bir durumdur.  

- Tanıma yüzdesini artırmak amacıyla video içerisinde devam eden çerçevelerde, bir ön-

ceki ve bir sonraki benzer tanımaları kullanarak daha hızlı ve daha doğru çalışan bir algoritma 

kullanılacaktır.   

-Model Eğitimi sırasında öğrenme oranı, momentum katsayısı, hata faktörü, ağırlık ve 

bias değişimlerinin güncellenmesi ve aktivasyon fonksiyonunun belirlenmesinde optimal de-

ğerler denenerek bulunacaktır.  

-Test videolarındaki görüntü iyileştirme, filtreleme, yapısal düzenleme, bölümlendirme 

işlemleri optimizasyonu sağlanacaktır.  

-Ayrıca kullanılan öğrenme algoritmalarının çeşitliliği, ZonguldakArge takımına özgü 

veri setinin oluşturulması ve özgün kodlarımızın geliştirilmesi projenin özgünlüğüne katkı sağ-

layacaktır.  

-Veri seti ile eğitim videolarının testleri dışında, kendi IHA’mız ile dış ortamdan alınan 

video ve görüntülerle farklı ortamlar (çekim açısı, çekim saati, çekim ortamı, güneşin konumu, 

hava durumu) ile de test edilmesi ve çekilen görüntüler veri seti içine katılarak performans artışı 

sağlanacaktır. 
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5. SONUÇLAR VE İNCELEME 

Takım YOLO ve TensorFlow Modelleri kullanılarak oluşturulan veri setimiz ile eğitim 

yaparak iki model eğitimi yapılmıştır. Bunlar üzerinde ilerlemeye karar verilmiştir. Buna göre 

ortay çıkan sonuç: 

Eğitilmiş deneme modelimizin çalışması https://youtu.be/J4RpFN_8sMA adresinde 

gösterilmiş modelin araç sınıfı seçimini başarı ile yaptığı gözlenmiştir.  

Bu nedenle Veri setimiz içindeki UAP, UAİ ve insan sınıfları görüntüleri daha çok zen-

ginleştirilecektir. Raporda geçen optimizasyon işlemleri ve işaretlemeler tekrar kontrol edile-

cektir.  

Veri setimiz içinde ki UAP, UAİ sınıfı test videoları az olduğundan alanları resim tek-

nikleri kullanılarak ve raporda geçen optimizasyon yöntemleri ile çoğaltılarak veri seti içine 

eklenecektir. 

Öğrenme modellerinde (YOLO ve TensorFlow) eğitim yapmadan önce öğrenme modeli 

parametrelerinin tekrar optimize edilmesi gerekmektedir. 

ÖTR de belirtilen “Ekip B planı olarak Java ve C++ destekli uygulamalarla da deneme-

ler yapacaktır.” Yapılan çalışmalarla Python ve kütüphane desteği yeterli görüldüğünden şu an 

ihtiyaç kalmadığı gözlenmiştir. 

Test videoları için deneme veri seti ile modeller oluşturulmuş, R-CNN, SSD ve YOLO 

algoritmalarına uygulanmış ve sonuç olarak nesne algılamada %85 üzeri başarı sağlanmıştır. 

Veri kümesi belleğe sığmayacak kadar büyük olursa Artımlı öğrenme algoritmalarını 

içeren python diline uygun Keras ve Creme makine öğrenme kütüphanesi kullanılması düşü-

nülmektedir 

Sonuç olarak Öğrenme modellerimizin optimizasyonu ve raporda belirtilen düzeltme-

lerle veri seti yeniden gözden geçirilecektir. YOLO ve TensorFlow Modelleri ile veri seti tekrar 

eğitilecektir. Eğitilen yeni modellerin yazılıma eklenilmesi dışında tüm json, sunucuya veri 

gönderme, alma ve seçim yapacak adaptif ön uygulama işlemleri tamamlanmıştır. 
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Şekil 3 Deneme veri seti ile elde edilen sonuç 
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