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Özetçe —İnsansız Hava Araçları (İHA) üzerindeki kame-
ralardan alınan görüntülerde, nesne tanıma algoritmalarının
başarımı, yerden çekilen görüntülerdeki performanslara göre
daha sınırlı kalabilmektedir. Birçok İHA uygulamasında, tek-
geçişli olmasından ve iki-geçişli yöntemlere göre daha hızlı
olmasından dolayı, önceden eğitilmiş modelleri ile beraber gelen
YOLOv5 algoritması kullanılmaya başlanmıştır. Ancak YOLOv5
algoritmasının İHA tabanlı imgeler üzerindeki performansı, yer-
den çekilen resimler üzerindeki performansına oranla düşük
kalmaktadır. O nedenle bu çalışmada, YOLOv5 algoritmasının
performansını arttırmak adına mimari çözümler önerilmiştir. Bu
çözümler: (i) farklı sayıda tahmin yapan katman kullanmak,
ve (ii) dönüştürücü (transformer) katmanı kullanmak olarak
sıralanabilir. Sunulan yöntem, en güncel olan VisDrone ve Sky-
DataV1 veri kümeleri üzerinde, orijinal YOLOv5 algoritması ile
karşılaştırıldığında, performans artışı sağlamıştır.
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Abstract—The performance of object detection algorithms
running on images taken from Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
remains limited when compared to the object detection algorithms
running on ground taken images. Due to its various features,
YOLO based models, as a part of one-stage object detectors,
are preferred in many UAV based applications. In this paper,
we are proposing novel architectural improvements to the YO-
LOv5 architecture. Our improvements include: (i) increasing the
number of detection layers and (ii) use of transformers in the
model. In order to train and test the performance of our proposed
model, we used VisDrone and SkyData datasets in our paper. Our
test results suggest that our proposed solutions can improve the
detection accuracy.
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I. G İRİŞ

Nesne tanıma, son zamanlarda birçok görüntü tanıma ta-
banlı uygulamanın temel taşını oluşturmasından dolayı, üze-
rinde hala araştırma ve geliştirme yapılmaya devam edilen
bir bilgisayarlı görü konusudur. Nesne tanıma, her ne kadar
yerden çekilen birçok veri kümeleri üzerinde başarılı sonuçlar
verse de, İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından havadan

Şekil 1: SkyDataV1 veri kümesinden iki örnek, nesnelerin çok farklı
boyutlarda görülebileceğinin anlaşılması açısından gösterilmiştir.

çekilen veri kümeleri üzerindeki performansları, yerden çe-
kilen imgelerden oluşan veri kümelerine göre daha düşük
kalmaktadır. Bunun nedenlerinden bir tanesi, kullanılan veri
kümelerinin farklı olması, ve havadan çekilen veri kümelerinin,
yerden çekilenler kadar çok sayıda imge içermemesidir. Başka
bir neden ise, havadan çekilen imgelerde görünen nesnelerin
istatistiksel ve geometrik özellikleri, yerden çekilenlere göre
farklılık göstermektedir ve, dolayısıyla, yerden çekilen imgeler
için tasarlanmış çözümleri, havadan çekilen imgeler için direkt
kullanmak yetersiz kalabilmektedir.

Nesne tanımada temel amaç, verilen bir imge içinde tespit
edilmek istenen nesneleri bir sınırlayıcı kutu içerine alarak,
hem imge içindeki yerlerini hem de hangi sınıfa ait oldu-
ğunu belirlemektir. Bu amaçla, literatürde çok fazla algoritma
sunulmuştur, bunlar tek ve çift geçişli (one/two-stage) ol-
mak üzere iki sınıf altında tanımlanabilmektedir. Tek geçişli
bir algoritma olan YOLO, hem hakkında hazırlanan birçok
kütüphane olmasından hem de anlaşılırlığının görece olarak
daha kolay olmasından dolayı, günümüzde hala birçok nesne
tanıma uygulaması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu-
gün, YOLOv5, (orijinal YOLO yazarlarından farklı bir grup
tarafından üretilmiş olsa da), en son YOLO versiyonu olarak,
kabul edilmeye başlanmıştır. Bu bildiride de, son zamanlarda
bilgisayarlı görü araştırma topluluğu tarafından nesne tanıma
problemi için sıklıkla kullanılan YOLOv5 derin öğrenme
modeli kullanılmış ve halihazırda sunulan model, İHA’lardan
elde edilen görüntüler için modifiye edilerek doğruluk puanı
sonuçlarında artış gözlemlenmiştir.

İHA’lar ile elde edilen görüntüler, derin öğrenme mo-
dellerinin sıklıkla eğitildiği, bilgisayarlı görü araştırmacıları
arasında son derece popüler COCO [1] ve benzeri denek veri978-1-6654-5092-8/22/$31.00 ©2022 IEEE



Şekil 2: Orijinal YOLOv5 Mimarisi. Mavi alan omurgayı, açık yeşil
alan boyunu ve sarı alan kafa kısmını belirtmektedir.

kümelerinden farklıdır. Bu farkın temel sebebi yukarıda da
söz edildiği gibi İHA’ların doğasından kaynaklanmaktadır. Bu
sebepler, bu bildiride kullandığımız veri kümelerinden alınan
örnekler üzerinde de gözlemlenebilir (Şekil 1’de). Sonuçları-
mızı, İHA’lar ile elde edilen iki farklı (VisDrone ve SkyData)
veri kümeleri üzerinde test ederek sunduk. Elde ettigimiz
sonuçlara göre, önerdiğimiz geliştirilmiş yapı olan VisDrone+,
her iki veri kümesi üzerinde de, ortalama duyarlılık ölçevine
göre YOLOv5’den daha iyi performans vermektedir.

Bu bildiride sunduğumuz yenilikler arasında: (i) nesne
tanımada sıklıkla kullanılan YOLO mimarisine dönüştürücü-
lerin eklenmesi ve (ii) orijinal YOLOv5 üzerindeki tahmin ya-
pan katman sayısının arttırılması verilebilir. Sayıları arttırılan,
tahmin yapmadan sorumlu katmanların çıktıları, dönüştürücü
katmanın da çıktısı ile önerilecek olan sınırlayıcı kutuların
sonuçlarının elde edilmesi için Non-Max Suppression (NMS)
aşamasında birleştirilmiştir.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Bu bölümde, bildiride önerilen mimari yapının temelini
oluşturan YOLO modeline ve onun literatürdeki türevlerine
ve kullanımlarına odaklanılmıştır. Nesne tanıma, diğer bilgi-
sayarlı görü problemleri gibi uzun yıllardır bilgisayarlı görü
alanı araştırmacıları tarafından farklı yöntemlerle çözülmeye
çalışılmış bir alandır. Kendi içinde bu çözümleri geleneksel
yöntemler ve güncel-olan-en-iyi yöntemler olarak incelemek
mümkündür. Geleneksel yöntemlere örnek olarak Viola-Jones
[2], Histogram of Gradients (HOG) [3] ve Deformable Part-
based Model (DPM) [4] verilebilir. Derin öğrenme yöntemleri
ile, nesne tanıma problemlerinin çözülmesi üzerine yazılmış
yayınlar [5]–[7] incelendiğinde, nesne tanıma alanında güncel-
olan-en-iyi yöntemlerin iki-geçişli [8], tek-geçişli ve onların
birleşimlerinden oluşan "topluluk" [5] olmak üzere üç temel alt
başlıkdan bir tanesi altına düştüğü gözlemlenebilir. Tek-geçişli
modeller öznitelik çıkarma, aday alan önerme ve nesne tanıma
adımlarının hepsini tek geçişte yapar. Bu kategoriye örnek
olarak YOLO Ailesi [9]–[13], SSD [14] ve RetinaNet [15]
verilebilir. Dönüştürücüler doğal dil işleme alanında yüksek
sonuçlar verdiğinden dolayı, bu yöntemin sağladığı öğrenme
kapasitesi nesne tanıma alnında da kullanılmaktadır. İmge
dönüştürücülerinin resim tanıma problemlerini çözmek için
kullanılma önerisi ile elde edilen sonuçlar, başarım üzerinde
iyileştirme sağlamıştır [16]. Devamında, nesne tanıma alanında
kullanılan modellere dönüştürücülerin eklendiği çalışmalar ya-
pılmıştır [17]–[19]. YOLO mimarisine dönüştürücü ekleme
[18], [20]–[22] çalışmalarında önerilmiştir ve sonuçlarda artış
olduğu yayınlanmıştır.

III. ÖNERİLEN YÖNTEM

Bugün itibariyle, YOLOv5, YOLO ailesinin en son çıkan,
yaygın olarak kabul gören ve doğruluk oranı en yüksek olan

Şekil 3: Orijinal Cross Stage Partial (CSP) modeli. Bu modelde ilk
olarak girdi iki parçaya ayrılıyor, parçalardan bir tanesi Kısmi Çeviri
Katmanı’nda kullanılmak üzere saklanıyor, diğer parça modelden
geçiyor. Modelden geçen parça iki farklı koldan ve eş zamanlı olarak
olduğu gibi kopyalanıyor ve evrişim işleminden geçiriliyor. Daha
sonra bu iki işlemin sonucu bağlanma işlemi ile bir araya geliyor
ve bir sonraki Yoğun Katmana girdi olarak iletiliyor.

YOLO versiyonudur. YOLOv5 mimarisi nesne tanıma mo-
dellerinin temelini oluşturan, öznitelik haritasını çıkarmaktan
sorumlu "omurga", farklı boyutlardaki nesnelerin de tespit
edilebilmesi adına daha detaylı öznitelikleri çıkarmaktan so-
rumlu "boyun" ve son olarak nesne tanıma yapma işleminden
sorumlu olan "kafa" kısımlarından üçünü de içermektedir.
Orijinal YOLOv5 mimari yapısı Şekil 2’de verilmiştir ve her
bloğun işlevi Şekil 4’de açıklanmıştır. Bu kısımların her biri
güncel-olan-en-iyi yapıları ve yaklaşımları kullanmıştır:

• Omurga: Öznitelik çıkarma konusunda sağladığı öğ-
renme kapasitesi dolayısıyla Spatial Pyramid Pooling
(SPP) [23], Darknet53 yapısına eklenmiş olan ve Şekil
3’de de gösterilen Cross Stage Partial Network mima-
risine entegre edilmiştir. Bu mimari, CSPDarknet53
olarak adlandırılmaktadır [12].

• Boyun: Path Aggregation Network (PANet) [24] an-
lamsal tanımlama için boyun kısmına eklenmiştir.

• Kafa: YOLOv3 [11] bildirisinde kullanılan yapı ile
aynı tutulmuştur.

Yukarıda da belirtildiği üzere, İHA’lar ile elde edilen
görsellerdeki nesnelerin boyutları farklılık göstermektedir. Bu
sebepten dolayı İHA’lar ile nesne tanıma yapılabilmesi için
kullanılacak olan derin öğrenme modellerinin her zamankinden
daha fazla bir öğrenme kapasitesine sahip olması gerekmek-
tedir. Bu öğrenme kapasitesini arttırmak adına, YOLOv3’de
kafa kısmının tespit yapmaktan sorumlu katmanlarının sayısını
arttırmak üzerine bir çalışma yapılmıştır [25]. Tespit yapan
bu katmanlar öznitelik haritalarını farklı boyutlarda ızgaralara
bölerek; oluşan her bir ızgaranın, bir adet sınırlayıcı kutu
önermesini sağlar. Bu sınırlayıcı kutuların sayısı, başta be-
lirlenen çapa kutularının sayısına göre değişiklik gösterebilir.
Tespit yapan katmanların sayısı arttırıldığında özellikle küçük
nesnelerin doğru bir şekilde tespitinde artış gözlemlenmiştir.

Kafa kısmındaki tespit yapan katmanların arttırılması ile
beraber mimaride dönüştürücülerin de kullanılması, bu bildiri
ile önerilen değişiklikler arasındadır. Dönüştürücüler, son za-
manlarda ortaya çıkan ve öz-dikkat mekanizmasını kullanarak
öznitelik çıkarma konusunda mevcut klasik modellerden daha
başarılı sonuçlar veren bir yöntemdir. Dönüştürücüler, önceleri
doğal dil işleme alanında kullanılmış ve bu alanda göster-
dikleri başarılı sonuçlar dolayısıyla bilgisayarlı görü alanında
da kullanılmaya başlanmıştır. Dönüştürücülerin dikkat meka-
nizmasını bilgisayarlı görü alanında uygularken, görsellerin
imge noktalarının tümünü kullanmak yerine, 16x16 şeklinde



Şekil 4: YoloDrone+ mimarisi göstermektedir. YOLOv5 ile karşılaştırıldığında, tespit yapan katman sayısı arttırılırken, öznitelik haritasını en
az ızgaraya bölen katmanın başına dönüştürücü eklenmiştir.

bölerek yamaları kullanma yöntemi [16] tarafından önerilmiştir
ve bu şekilde hesaplama karmaşıklığında bir performans artışı
gözlemlenmiştir.

Tüm bu yöntemler göz önüne alınarak YOLODrone+’da
hem tespit katmanlarının sayısı arttırılmış hem de dönüştürü-
cüler tespit katmanının öznitelik haritası en az ızgara sayısına
bölünen katmanına eklenmiştir. Buradaki temel amaç: İHA
veri kümelerinde oluşan nesneler arasındaki boyut farklılığını
daha iyi bir şekilde göz önüne alınabilinmesini sağlamaktır.
Literatürden bilindiği üzere [25], tespit katmanlarının sayısını
arttırarak küçük nesnelerin tespiti daha iyi sağlanabilmektedir.
Diğer taraftan, küçük nesneler ile yan yana duran büyük
nesnelerin de, model tarafından kaçırılmadan tespit edilebil-
mesi adına, dönüştürücüler büyük nesneleri tespit etmekle
görevli tespit katmanına eklenmiştir ve hem evrişimli sinir
ağlarını hem de dönüştürücüleri içeren melez bir mimari elde
edilmiştir. Bu sayede, bu katmanda nesne önerisinde bulunan
yapının öğrenme kapasitesi arttırılmış ve bunun sonuçlara
olumlu yönde etkisi olmuştur. Elde edilen, YOLODrone+
mimari yapısı Şekil 4’de gösterilmiştir. Şekil 2 ve Şekil
4 kıyaslandığında YOLODrone+’nın omurga kısmında daha
fazla blok olduğundan dolayı, Tablo II’de de verildiği üzere
daha fazla parametresi vardır. YOLOv5’in Boyun kısmında 5
adet tespit bloğu varken bu sayı YOLODrone+’da 3 olarak
kullanılmaktadır ve bu katmana dönüştürücü eklenmiştir.

IV. UYGULAMALAR

Eğitimlerin hepsi iki farklı veri kümesinde yapılmış ve aksi
belirtilmedikçe, Tablo I’de verilen üst değişkenler tüm eği-
timler için kullanılmıştır. Önerilen yöntemlerin hepsi mimari
yapıya değişiklik sunduğu için, sonuçların deneysel olarak
karşılaştırılabilmesi adına bu değişkenler sabit tutulmuştur.

Üst Değişken Epoch Öğrenme Oranı Parti Büyüklüğü Karışıklık Eşiği IoU Eşiği Görsel Boyutu
Kullanılan Değer 300 0.01 32 0.001 0.6 640

TABLO I: Aksi belirtilmedikçe modellerin eğitimi için kullanılan
üst değişkenlerin isimlerini ve değerlerini gösterir.

Bu bildiride önerilen modelleri eğitmek ve bu modellerin
sonuçlarını karşılaştırabilmek için kullanılan iki veri küme-
sinden biri VisDrone [26] diğeri de SkyData’dır. VisDrone
veri kümesinde 25 adet dizi vardır. Toplamda 261,908 adet

çerçeve vardır ve bu kadar çerçevede tüm nesneler işaret-
lenmiş ve nesne tanıma problemi için açık-kaynak olarak
sunulmuştur. SkyDataV11 oldukça yeni bir veri kümesi olup,
VisDrone’da olmayan bölütleme maskeleri gibi özellikleri de
araştırmacılara sunmaktadır. SkyDataV1, VisDrone veri küme-
sinin sunduğundan çok daha fazla sayıda küçük nesneyi aynı
karede sunabilmektedir ve bu nedenle daha zor problemler
oluşturmaktadır. SkyDataV1 veri kümesinde toplamda 7 farklı
sahnenin oluşturduğu 10,360 adet çerçeve ve 9 farklı sınıfın
belirtildiği 3,695,245 adet işaretlenmiş sınırlayıcı kutu vardır.
SkyData veri kümesi açık kaynak olarak sunulacaktır.

Derin öğrenme yöntemlerinin performanslarının ölçülebil-
mesi ve bu ölçümler yapılırken kullanılan ölçevlerin belli bir
standarta sahip olması modellerin performanslarını karşılaş-
tırmada önemli bir noktadır. Bu sebeple bu bildiri dahilinde,
ortalama doğruluk puanı (AP), ortalama duyarlılık puanı (AR)
ve Intersection over Union (IoU) eşik değerinin yüzde 50’de
olduğu ortalama doğruluk puanı (AP50) kullanılmıştır. Ayrıca
Tablo II’de de görülebileceği gibi duyarlılık puanı iki veri
kümesinde de ortak olan sınıflar için de hesaplanmıştır.

Önerilen yöntem olan YOLODrone+’nın karşılaştırılması
için YOLOv5’in farklı türevleri en baştan eğitilmiştir. Bunlar
Tablo II’den de görülebileceği üzere; YOLOv3 [11], YO-
LOv5s: YOLOv5 ile önerilen en küçük model, YOLOv5s-tr:
YOLOv5s modelinin boyun kısmına dönüştürücü eklenmesi ile
elde edilmiş, YOLOv5s-5: YOLOv5s modelinde tespit katman-
larının sayısının 5’e çıkarılmış, YOLODrone [25] modelleridir.
Parametre sayısının artması hesaplama karmaşıklığını arttırdığı
için, YOLOv5 ile birlikte yayınlanan farklı boyuttaki model-
lerden en küçüğü seçilmiş ve önerilen geliştirmeler bunun
üzerinden yapılmıştır. Tablo II’de önerilen geliştirme unsur-
larının genel başarıma etkisinin ayrı ayrı gözlemlenebilmesi
adına bu araştırmanın temelini oluşturan orijinal YOLOv5
modeli de veri kümeleri üzerinde eğitilip test edilmiştir. Aynı
zamanda Tablo II’de görüldüğü üzere, YOLODrone+, SkyDa-
taV1 üzerinde, diğer YOLO versiyonlarına göre daha doğru
tespit yapabilmiştir.

V. SONUÇ

Bu bildiride, İHA’lardan elde edilen videolar ve görün-
tüler için, derin öğrenme tabanlı bir nesne tanıma algorit-
ması önerilmiştir. Sunulan algoritma, YOLO mimarisi üzerine

1https://www.skydatachallenge.com



Veri Kümesi Model Parametre Sayısı AP% AR% AP50% Araba(AP%) İnsan(AP%) Otobüs (AP%) Motor (AP%)

VisDrone-19 YOLOv3 61,949,149 28,3 19,8 28,9 35,9 21,6 40,6 19,9
YOLOv5s 7,235,389 31,1 25,5 22,6 62,5 23,2 13,0 41,6

YOLOv5s-tr 7,235,645 33,6 25,3 22,9 62,6 22,1 20,0 40,9
YOLOv5s-5 144,281,723 37,9 21,1 20,4 66,9 33,3 21,6 45,6
YOLODrone 61,959,200 29,9 19,3 48,4 39,7 16,3 50,6 19,4

YOLODrone+ 154,646,139 41,9 20,9 29,0 61,8 27,1 20,3 42,9
SkyData-v1 YOLOv3 61,949,149 49,6 30,1 32,8 32,1 25,6 46,8 53,0

YOLOv5s 7,235,389 52,7 35,4 38,1 33,7 25,1 48,2 57,2
YOLOv5s-tr 7,235,645 46,0 33,4 33,9 28,5 22,6 48,4 51,2
YOLOv5s-5 144,281,723 43,1 32,9 35,3 28,8 21,4 19,7 36,5
YOLODrone 61,959,200 50,9 30,5 36,0 32,7 23,4 47,0 52,0

YOLODrone+ 154,646,139 56,0 32,7 38,2 38,8 28,9 43,5 45,4

TABLO II: Mimari yapıların veri kümesi üzerinde nasıl sonuçlar verdiğini anlamak için hem doğruluk puanı hem de duyarlılık puanı tüm
modeller üzerinde hem SkyDataV1 hem de VisDrone veri kümeleri için gösterilmiştir. Son dört sütunda, örnek sınıflar için, sınıf bazlı sonuclar
verilmiştir.

kurulmuştur ve kücük nesneler içeren SkyDataV1 üzerinde,
deneylerimizde, literatürde var olan YOLODrone ve YOLOv5
algoritmalarından daha iyi sonuçlar vermiştir. YOLODrone+
olarak isimlendirdiğimiz bu algoritma, yapı olarak daha fazla
tahmin yapan (3 adet yerine 5 adet) tespit katmanı kullanmış ve
ayrıca dönüştürücü katmanı da içererek daha başarılı tahminler
elde edebilmiştir. Deneylerde, nesne tanıma sınanması için
ortalama hassasiyet ve duyarlılık puanları kullanılmıştır. Ayrıca
iki veri kümesinde de bulunan ortak sınıfların ortalama doğru-
luk puanları, Tablo II üzerinde verilmiştir. İki veri kümesi hem
nesne çeşitliliği hem de nesne sayısından farklılık gösterdiği
için bu deney sonuçlarının farklı olmasına sebep olmuştur.
Ancak özellikle YOLOv5 ve YOLODrone+ ortalama doğruluk
puanı ölçeviyle (AP%) kıyaslanınca, VisDrone veri kümesi
için %10, 8 ve SkyData için %3, 3 oranına kadar bir artış
gözlemlenebilmiştir.

VI. B İLGİLENDİRME

Bu makale, TÜBİTAK’ın 2232 Uluslararası Üstün Araştırma-
cılar Bursu Programından yararlanılarak hazırlanmıştır (Proje No:
118C356). Ancak makalenin tüm sorumluluğu makalenin yazarına
aittir. TÜBİTAK’tan alınan mali destek, yayının içeriğinin bilimsel
anlamda TÜBİTAK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
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