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Özet –Yapay sinir ağları makine öğrenmesi alanında birçok problemin çözümünde sıklıkla kullanılmaktaydı. Fakat “Yapay
Zeka Kışı” olarak da adlandırılan dönemde ilk olarak donanımsal kısıtlamalar ve diğer problemler sebebiyle bu alandaki
çalışmalar durma noktasına gelmiştir. 2000’lerin başında tekrar gözde bir alan olmaya başlayan yapay sinir ağları, GPU
gelişmeleriyle birlikte sığ ağlardan derin ağlara geçiş yapmıştır. Derin öğrenme, her katmanda geri yayılım algoritmasını
kullanarak büyük veri kümelerindeki gizli ve ayırt edici özelliklerini keşfetmektedir. Bu yaklaşım görüntü işlemeden, doğal dil
işlemeye, medikal uygulamalardan aktivite tanımaya kadar oldukça geniş bir yelpazede başarıyla kullanılmaya başlanmıştır.
Konvolüsyonel Sinir Ağı (CNN), bir modelin doğrudan görüntülerden, videodan, metinlerden veya sesten sınıflandırma
görevlerini gerçekleştirerek öğrenen bir makine öğrenimi türüdür ve derin öğrenmenin en popüler algoritmalarından bir
tanesidir. Bu çalışmada öncelikle görüntü işleme, sinyal işleme, doğal dil işleme ve konuşma tanıma gibi makine öğrenmesi
konularındaki problemlerin çözümünde son yıllarda büyük doğruluk oranı ve hız ile kendinden çokça söz ettiren
konvolüsyonel sinir ağlarından bahsedilmiştir. Bu ağların yapısı incelenmiş ve trafik hız sınırlama levhalarına CNN yapısı
uygulanmıştır. Çeşitli trafik hız sınırı levha işaretleri modele veri seti olarak verilip eğitildikten sonra modelimiz test olarak
verilen resimlerde hız sınırlarını başarılı olarak çizip nesne tanıma işlemini gerçekleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler– CNN, Konvolüsyonel Nöral Ağlar, Derin Öğrenme, Nesne Tanıma, Yapay Sinir Ağları
çıkarılan
özellikler
(handcraftedfeatures)
yerine
I. GİRİŞ
denetimli/denetimsiz özellik öğrenmesi veya hiyerarşik
Trafik akışının düzgün bir şekilde sağlanabilmesi için özellik çıkarımı için etkin algoritmalar kullanılmasıdır [3].
çeşitli hız sınırlama levhaları yardımıyla belirli bölgelerde Yapay sinir ağlarındaki katman sayılarının artırılmasıyla
araçların hızları sınırlandırılmıştır. Ancak herhangi bir sürücü kurulan çok farklı türde derin öğrenme mimarileri
dikkatsizliğine maruz kalmamak için araçların da bu hız bulunmaktadır.
sınırlama levhalarını sürücüye uyarı olarak vermesi
Yapay
sinir
ağlarındaki
katman
sayılarının
hedeflenmiştir. Bu kapsamda aracın verilen hız sınırlarını
arttırılmasıyla
oluşturulan
derin
öğrenme
mimarilerinden
algılaması için çeşitli algılayıcılar kullanılıp, hız sınırları
algılandıktan sonra bunları sınıflandırıp sürücü ekranında birisi olarak Konvolüsyonel Sinir Ağlarından (Convolutional
uyarı olarak verilmesi gerekmektedir. Bu amaç için derin Neural Network - CNN) bahsedilebilir. CNN çok katmanlı
algılayıcıların (Multi Layer Perceptron-MLP) bir türüdür.
öğrenme yöntemleri kullanılabilmektedir.
CNN, bir modelin doğrudan görüntülerden, videodan,
görevlerini
Derin öğrenme bir makine öğrenmesi sınıfıdır. Aynı metinlerden veya sesten sınıflandırma
zamanda özellik çıkarma ve dönüştürme için birçok doğrusal gerçekleştirerek öğrenen bir makine öğrenimi türüdür ve
olmayan işlem birimi katmanını kullanır. Burada ardışık her derin öğrenmenin en popüler algoritmalarından bir tanesidir.
katman, önceki katmandan aldığı çıkışı giriş olarak kullanır CNN'ler özellikle nesneler, yüzler ve olayları tanımak,
[1]. Algoritmalar denetimli (sınıflandırma gibi) veya görüntülerde desenler bulmak için oldukça kullanışlıdır.
denetimsiz (desen analizi gibi) olabilmektedir. Derin Görüntüleri sınıflandırılmak için kalıpları kullanarak ve
öğrenmede, verilerin birden fazla özellik seviyesinin veya manuel özellik çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırarak,
temsillerinin öğrenilmesine dayanan bir yapı mevcuttur. Üst doğrudan görüntü verilerinden öğrenirler. Kendi kendini
düzey özellikler, alt düzey özelliklerden oluşturularak süren araçlar ve yüz tanıma uygulamaları gibi nesne tanıma
hiyerarşik bir yapı oluşturur. Bu yapıda, soyutlamanın farklı ve bilgisayar görüşü için kullanılan uygulamalar da büyük
seviyelerine karşılık gelen birden çok temsil seviyesini oranda CNN'ler kullanılır.
öğrenir [2]. Derin öğrenme verinin temsilinden öğrenmeye
CNN, yaşayan canlıların doğal görsel algılama
dayalı bir yöntemdir. Bir görüntünün temsilinden
mekanizmasından
esinlenen, iyi bilinen bir derin öğrenme
bahsedildiğinde; piksel başına yoğunluk değerlerinin bir
mimarisidir.
Derin
öğrenme çalışmaları son birkaç yılda
vektörü veya kenar kümeleri, özel şekiller gibi özellikler
görsel
tanıma,
konuşma
tanıma ve doğal dil işleme gibi çeşitli
düşünülebilir. Bazı özellikler veriyi daha iyi temsil
sorunlarda
çok
iyi
bir
göstermiştir. Zhenhua vd., farklı
etmektedir. Derin öğrenmenin başka bir avantajı, manuel
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tiplerde derin sinir ağları arasından, konvolüsyonel nöral
ağlar üzerinde çalışmışlardır. Açıklamalı verilerin
miktarındaki hızlı büyümeden ve grafik işlemci birimlerinin
güçlü yanlarındaki büyük gelişmelerden yararlanarak,
konvolüsyonel sinir ağları üzerine yapılan araştırmalar hızla
gelişmiş ve çeşitli görevlerde son teknoloji sonuçlar elde
edilmiştir. Katman tasarımı, aktivasyon fonksiyonu, kayıp
fonksiyonu düzenli hale getirme, optimizasyon ve hızlı
hesaplama dahil olmak üzere CNN'nin farklı yönleriyle ilgili
gelişmeler üzerinde çalışmışlardır. Ayrıca, görüntü işleme,
konuşma ve doğal dil işleme gibi çeşitli yapay sinir ağları
uygulamaları üzerine çalışmalar yapmışlardır [4]. Zhang W.
vd, bir görüntüden duygu tahmini yapabilmek için yeni bir
konvolüsyonel nöral ağ önermişlerdir [5]. Matsugu M. vd.,
yüz görünüşünün yanı sıra bireyler arasındaki değişkenliğe
rağmen sıradan yüz ifadelerinin (ör. gülümseme) güvenli bir
şekilde tespitinde, algısal kullanıcı ara yüzünün kişilerin
özerk algısı ile gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir adım
atmıştır [6]. Chan H. P. vd., genel tıbbi görüntü desenlerini
tanımlamak için bir konvolüsyonel nöral ağ ile birlikte çeşitli
eğitim yöntemleri geliştirmişlerdir [7]. Rafegas I. vd.,
biyolojik görüntüleri modellemek için konvolüsyonel sinir
ağları ile uygun çerçeveler önermişlerdir. Bu yapay ağlardan
bazıları, nesnel tanımada prime performanslarına rakip olan
temsili özellikleri göstermiştir. Yapılan çalışmada renklerin
eğitimli bir yapay ağda nasıl kodlandığını keşfetmişlerdir[8].
Perlin H. A. vd., insanların kendilerini tanımlamak için ilk
adım olarak, giyim ve cinsiyet şeklinde insanları içeren
görüntüleri tanımlamak için yeni bir yöntem önermiştir. Bu
yöntem, üst düzey bir giyim / cinsiyet sınıflandırıcısı
geliştirilmesine izin vermiştir. Önerilen yöntem, sağlam bir
doğrulukla üç farklı özelliği sınıflandıran iyi bir genelleme
kabiliyeti sağlamıştır [9].Derin öğrenmenin başarılarından
esinlenen Sen vd., elle özellik çıkarmak yerine, ikili bir
sınıflandırma problemini çözmeye çalışmış ve özellik
çıkarımı için CNN yapısını kullanmışlardır. Büyük ölçekli
veri setlerinin kullanılabilirliği ile CNN'ler, çoklu soyutlama
düzeylerindeki verilerin temsilini öğrenebilmiştir [10].
Pertusa A. vd., akıllı telefon kullanıcılarının nesne tanıma
işlemini gerçekleştiren bir uygulama geliştirmişlerdir. Bu
uygulama bir nesnenin bir fotoğrafını çekip, ilgili bir bölge
seçip, bir CNN ile ayıklanan özellikleri kullanarak benzerlik
araştırması aracılığıyla en olası sınıfı (köpek, sandalye, vb)
elde etmek için kullanılmıştır. Sistem tarafından sağlanan
cevaplar, gelecekteki sorgular için sonuçları iyileştirmek
amacıyla kullanıcı tarafından doğrulanabilmiştir [11]. Trafik
akışının düzgün bir şekilde sağlanması için trafikle ilgili
bilgilerin
çeşitli
algılayıcılar
yardımıyla
alınması
gerekmektedir. Bu sayede trafik yönetim bilgi sistemleri
trafik akışını düzgün bir şekilde sağlayabilmektedir. Son
yıllarda bu kapsamda trafik denetiminde video kameralarının
kullanımı oldukça yaygınlaşmış ve aktif olarak kullanmaya
başlanmıştır. Trafik sistemlerinin görüntü işleme tabanlı
video izleme yardımıyla denetlenmesi plaka tanıma, araç
sayısı bulma, trafik yoğunluğu tespiti, araç hızı hesaplanması,
şerit ihlalleri ve araç sınıflandırma gibi birçok çalışma
yapılabilmesine
olanak
tanımıştır.
Qin,
araçları
sınıflandırılması için videolardan aldığı görüntüleri
kullanmıştır. Birbirinden farklı seri görüntüleri kullanarak
arka planı oluşturup, bu arka planı kullanarak araçların
değişmeyen özelliklerini tespit etmiştir. Tespit edilen bu

özellikler BP sinir ağlarına girdi olarak verilmiştir. Bu ağ
mimarisi hafif, ağır ve ara araç olarak üçe ayrılmıştır.
II. MATERYAL VE METHOD
A. Konvolüsyonel Sinir Ağlarının Yapısı
Bir konvolüsyonel nöral ağ, her bir görüntünün farklı
özelliklerini algılamayı öğrenen onlarca veya yüzlerce
katmana sahip olabilir. Filtreler, her çözünürlük görüntüsüne
farklı çözünürlüklerde uygulanır ve her bir katlanmış resmin
çıkışı, sonraki katmana girdi olarak kullanılır. Filtreler,
parlaklık ve kenarlar gibi çok basit özellikler olarak
başlayabilir ve nesneyi benzersiz şekilde tanımlayan
özelliklerin karmaşıklığını artırabilir. CNN'ler, görüntülerin,
metinlerin, seslerin ve videoların özellik tanımlamasını ve
sınıflandırılmasını gerçekleştirir. CNN’nin en yaygın
katmanlarından olan üç katman: konvolüsyon, aktivasyon
veya ReLU ve havuzlamadır.





Konvolüsyon, giriş görüntülerini her
biri
görüntülerden belirli özellikleri etkinleştiren bir dizi
içe dönük filtreden geçirir.
Rektifiye edilmiş doğrusal birim (ReLU), negatif
değerleri sıfırlamak ve pozitif değerleri korumak
suretiyle daha hızlı ve etkili bir eğitim sağlar. Bu
bazen aktivasyon olarak anılır, çünkü sadece aktive
edilen özellikler bir sonraki katmana iletilir.
Havuzlama, doğrusal olmayan alt örneklemeyi
yaparak ağın öğrenmesi gereken parametrelerin
sayısını azaltarak çıkışı basitleştirir.

Bu işlemler onlarca veya yüzlerce katman üzerinde
tekrarlanır, her katman farklı özellikleri tanımlamayı öğrenir.

Şekil 1. CNN Ağ Yapısı

Şekil 1’de birçok kıvrımlı katmana sahip bir ağ
örneği verilmiştir [12]. Filtreler, her çözünürlük görüntüsüne
farklı çözünürlüklerde uygulanır ve her bir katlanmış resmin
çıkışı, sonraki katmana giriş olarak kullanılır.
Birçok katmandaki özellikleri öğrendikten sonra,
CNN mimarisi sınıflandırmaya geçer. Sonuncu katman, 𝑘
'nın, ağın tahmin edeceği sınıfların sayısı olduğu K
boyutlarının bir vektörünü veren tam bağlantılı bir tabakadır.
Bu vektör sınıflandırılmış herhangi bir resmin her sınıfı için
olasılıkları içerir. CNN mimarisinin son katmanı,
sınıflandırma çıktısını sağlamak için softmax gibi bir
sınıflandırma katmanı kullanır.
Bir kıvrımlı sinir ağı, yüzlerce, binlerce hatta
milyonlarca görüntü üzerinde eğitilmiştir. Büyük miktarda
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veri ve karmaşık ağ mimarileri ile çalışırken, GPU'lar bir
modeli eğitmek için işlem süresini önemli ölçüde
hızlandırabilir. Bir CNN eğitildikten sonra, gelişmiş sürücü
destek sistemlerinde yaya tespiti gibi gerçek zamanlı
uygulamalarda kullanılabilir [12].

B. Trafik Hız Sınırlama Levhalarının Nesne Tanıma
Modeliile Sınıflandırılması
İlk olarak Roma İmparatorluğu döneminde insan
hayatına giren trafik işaretleri, günümüzde sağlıklı trafik için
adeta olmazsa olmaz. Trafik işaretleri genellikle levha olarak
adlandırılmalarına rağmen asfalt üzerine de uygulanan
çeşitleri mevcuttur. En genel manada ise tehlike uyarı
işaretleri, trafik tanzim işaretleri ve bilgi işaretleri olarak 3’e
ayrılmaktadır. Bu kurallardan birisi de, karayolunda
kullanılan aracın özelliğine ve yol durumuna göre önceden
belirlenen süratin üzerinde hız yapmaksızın araç
kullanmaktır. Bu sebeple son teknoloji araçlar içerisine
yerleştirilen kameralar ile yolun sürekli bir görüntüsü
alınarak ilgili hız sınırlama işaretlerini anlık tanıma ile araca
aktararak, aracın hızlanması üzerine etki etmesi
sağlanmaktadır. Aracın hız ekranında verilen uyarı yardımı
sayesinde aracın sürücüsü ilgili hız uyarısından haberdar
olmaktadır. Son çıkan araçlarda hızı kendi kendine azaltan
sistemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada hız sınırlama
levhalarını tanıyan bir nesne tanıma modeli geliştirilmiştir.
Trafik levhaları üzerinde nesne tanıma modeli geliştirebilmek
için tensor flow tarafından eğitilmiş modeller kullanılmıştır.
Yapılan bu uygulamada Python programlama dili
kullanılmıştır. Kendi oluşturduğumuz veriler test ve train
olarak iki gruba ayrılmış ve resimlerin %80’i train, %20’si
test grubuna aktarılmıştır. Resimlerdeki herbir nesnenin
koordinatlarını ve sınıfını gösteren bir xml dosyası
oluşturulmuş ve bu dosyalar bir sonraki aşamada csv
dosyalarına çevrilmiştir.

Tablo 1’den de görüldüğü gibi very seti oluşturulurken
resimlerin her birinde farklı kombinasyonlarkullanılmıştır.
III. DENEYSEL SONUÇLAR
Model oluşturulurken datasetindeki resimler 6 adet
sınıfa ayrılıp etiketlendikten sonra model eğitilmiştir. Eğitme
işleminden sonra Şekil 2’de görüldüğü gibi loss değerinin
azalma değeri sabitleşmeye başladıktan sonra eğitim işlemi
durdurulmuştur.

Şekil 2.Toplam Kayıp Grafiği

Algoritmanın performansının görselleştirilmesine
izin veren, modelin confusion matrisini test ve train işlemleri
için sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterilmektedir. Tablolar
incelendiğinde test ve train verilerinin hangi sınıflara
yerleştirildiği görülmektedir.
TEST

Model oluşturulurken data setindeki resimler
düzenlenip herbir resim tek tek etiketlenmiştir. Bu etiketleme
işleminde herbir resimde çeşitli tabelaların kombinasyonu
kullanılmıştır. Bu resimlerde şehir içerisinde ki 30, 50, 60,
80, 82 ve 90 km hız tabelalarını alarak 6 tane sınıf
oluşturulmuştur. Aşağıda ki Tablo 1’de model’e uygulanan
veri setlerinin bir kısmı görülmektedir.

a

b

c

d

e

f

1

5

0

0

0

0

a=sekseniki

1

19

0

1

0

0

b=yetmis

0

2

3

0

0

0

c=doksan

1

0

2

9

0

0

d= elli

0

2

0

1

2

0

e =seksen

0

0

0

1

0

3
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Şekil 3.Test işleminin confusion matrisi

TRAİN
a

b

c

d

e

f

59

3

0

2

0

0

a=sekseniki

18

67

0

0

0

0

b=yetmis

5

6

12

0

0

0

c=doksan

0

18

0

6

0

0

d= elli

3

5

4

0

5

0

e = seksen

1

2

0

0

0

14

f = otuz

Şekil 4.Train işleminin confusion matrisi

Tablo 1. Trafik Levhalarından Elde Edilen Veri Setinin Bir Kısmı

Eğitim işleminden sonra modele test olarak
verdiğimiz resim Şekil 4’de görülmektedir. Verilen bu test
resmi ile model sınanmış ve kullanılan resimde eğitmiş
olduğumuz nesne tanıma modelimiz, levhadaki 3 sınırın
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hepsini de %98,%99 doğruluk oranları ile bilip, sınırlarını
başarılı olarak çizmiştir.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Şekil 4. Nesne Tanıma İşlemi Yapılmış Test Resmi

IV. TARTIŞMA
Derin öğrenme algoritmaları birçok alanda ve problemde
kullanılmaktadır. Artan veri miktarıyla birlikte görüntü
işleme alanında özellikle görüntü sınıflandırma, nesne tanıma
gibi problemler yer almaktadır. Bu seminer çalışmasında da
CNN'lerin son gelişmeleri hakkında kapsamlı bir literatür
çalışması yapılmıştır.Elde edilen veri setleri ile oluşturulan
model eğitilmiş ve modele test olarak verilen resimlerin
sınırlarını başarılı bir şekilde çizip büyük bir yüzdelikle
tanıma işlemini gerçekleştirmiştir. Trafik yönetim
sistemlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz gelişmiş
araçların kamera görüntülerinden konvolüsyonel sinir ağları
kullanarak hız levhalarının gerçek zamanlı sınıflandırılması
üzerinde çalışılmıştır. Araçlar hız levhalarını kameralar
yardımıyla gördükten sonar bu hız sınırının nesne tanıma
modeli ile tespit edilip sürücü ekranına bilgi taşıması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda çeşitli trafik hız sınırı levha
işaretleri modele very seti olarak verilip eğitildikten sonar
modelimiz test olarak verilen resimlerde hız sınırlarını
başarılı olarak çizip nesne tanıma işlemini gerçekleştirmiştir.

[11]

[12]

V. SONUÇ
Trafik hız sınırlama levhaları sürücülerin belli bölgelerde
hız limitini aşmaması için kullanılmaktadır. Yaptığımız
çalışmada sürücülerin gözden kaçırdıkları hız sınırlama
levhalarını kullandıkları araca tanıtıp bu sınırları sürücüye
uyarı olarak göstermesini hedefledik. Bu sayede sürücü hız
sınırlarını gözden kaçırmadan araç uyarı sistemi ile
öğrenebilecek ve hız sınırını aşmayacaktır.
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