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1 Giriş 

Bu doküman Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması öncesi ve yarışma sırasında yarışmacıların bilgisi 

dahilinde olması gereken durumları içermektedir. 

 

2 Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması Veri Seti Özellikleri 

Teknofest 2022 Ulaşımda Yapay Zeka yarışması kapsamında yarışmacılar tarafından tespit edilmesi 

beklenen nesne türleri taşıt, insan, UAP (Uçan Araba Park) ve UAİ (Uçan Ambulans İniş) olmak üzere 

4 adettir. Yarışmacılara verilecek olan video frame’leri bu türlerden nesneleri içerecek şekilde 

aşağıdaki maddelere uygun şekilde olacaktır. 

• Balıkgözü etkisi, bozulma (distortion) ve herhangi bir efekt kullanılmayacaktır. 

• Kar, yağmur vb. hava koşullarının veri setinde olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Kamera açısı 60-90 derece aralığında değişken olacaktır. İnsan tespitinde dik açıdan kaynaklı 

problemleri ve kamera açısı 0-60 derece aralığındayken uzaktaki nesnelerin tespit edilememesi 

(Şekil 1) gibi durumları engellemek için veri seti içeriği belirlenmiş açı değerleri kullanılarak 

hazırlanacaktır. 

 

Şekil 1. Çekim Açısı Durumları (İstenmeyen Çekim Açısı) 
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Şekil 2. Çekim Açısı Durumları (İstenen Çekim Açısı) 

 

• Sağlanacak videolarda hava aracının yerden yüksekliği 25m ile 100m arasında değişmektedir. 

• Bir oturumdaki video süresi yaklaşık 10 dk ve saniyedeki frame sayısı (fps) 7.5 olacaktır.  

• Takımlardan her bir yarışma oturumunda 4500 frame tahminleme yapılması istenecektir. 

• Videolar Full HD (1920x1080) çözünürlüğünde çekilmektedir. 

• Videolar frame’lere ayrılacak ve sıralı olarak yarışmacılara sunulacaktır. Yarışmacılara verilen 

frame’ler farklı videolara ait olabilir. Bu durum sıralı gönderimi etkilemeyecek olup bir video 

bittikten sonra diğerine geçilecektir.  

• Yarışmada kullanılacak frame’ler sabah öğlen ve akşamüstü vakitlerinde çekilen videolardan 

elde edilecektir. 

  



7  

3 Taşıt ve İnsan Tespiti için Durumlar  

• Taşıt ve insan tespiti yapılırken frame’lerde bulunun tüm taşıt ve insanlar dikkate alınmalıdır.  

• Taşıt listesi yarışma şartnamesinde de belirtildiği üzere Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Taşıt ve İnsan Sınıflarını İçeren Tablo 

Sınıf 
Sınıf 

ID 

İniş 

Durumunun 

Alabileceği 

Değerler 

Detay 

Taşıt 

 
0 -1 

Aşağıda maddeler halinde verilen tüm nesne türleri taşıt olarak 

değerlendirilmelidir. 

1. Motorlu karayolu taşıtları 

a. Otomobiller, 

b. Motosikletler,  

c. Otobüsler, 

d. Kamyonlar, 

e. Diğer motorlu taşıtlar. 

2. Raylı taşıtlar 

a. Trenler 

i. Lokomotifler 

ii. Vagonlar 

b. Tramvaylar 

c. Monoraylar 

d. Füniküler 

İnsan 1 -1 
Ayakta duran ya da oturan fark etmeksizin tüm insanlar 

değerlendirilmelidir. 

 

• Tamamı görünmeyen taşıt ve insan nesnelerinin de tespit edilmesi beklenmektedir. Örneğin 

Şekil 3’teki gibi bir kısmı görüntüden çıkmış araçlar da dahil frame’de bulunan tüm nesneler 

tespit edilmelidir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9F%C4%B1t#Motorlu_karayolu_ta%C5%9F%C4%B1tlar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9F%C4%B1t#Rayl%C4%B1_ta%C5%9F%C4%B1tlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9F%C4%B1t#Rayl%C4%B1_ta%C5%9F%C4%B1tlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9F%C4%B1t#Rayl%C4%B1_ta%C5%9F%C4%B1tlar
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Şekil 3. Nesnelerin Tamamının Frame İçinde Olmaması Durumunda Etiketleme Yönergesi 

(İlgili araçlar kırmızı dörtgen içerisinde gösterilmiştir. Resimlerde tüm araçlar etiketlenmelidir. Bu örnekte bir kısmı 

resim dışında bulunan nesnelerin etiketlenmesi örneklenmiştir.) 

• Masada oturan bir insan, ağacın arkasında olup bir kısmı görünen insan, bir cismin arkasında 

duran taşıt gibi durumlarda nesnelerin tespit edilmesi gerekmektedir. (Şekil 4) 

 

Şekil 4. Nesnelerin Frame İçinde Bulunma Durumları 

• Motosiklet ile hareket halinde olan sürücü için etiketleme yapılmamalıdır. Sadece motosiklet 

etiketlenmelidir. 

• Kamyon kasası gibi taşıt içinde olmayan nesneler için etiketleme yapılmalıdır. 

• Bisiklet taşıt olarak sayılmamaktadır. Bisikletli bir kişinin sadece insan olarak tespit edilmesi 

beklenmektedir. 
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4 UAP ve UAİ Alanlarının Tespiti için Durumlar  

• UAP ve UAİ alanları tespit edilirken iniş durumunun da bildirilmesi gerekmektedir. 

• UAP ve UAİ sınıf numaralandırmaları ve iniş durumu bilgileri Tablo 2’de belirtilmiştir. İniş 

durumu ID bilgileri  

• Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. UAP ve UAİ Sınıf Bilgilerini İçeren Tablo 

Sınıf 
Sınıf 

ID 

İniş Durumunun 

Alabileceği 

Değerler 

Detay 

Uçan Araba Park 

(UAP) Alanı 2 0,1 

Uçan arabanın park edebileceğini gösteren işaretin 

bulunduğu alandır. Şekil 6’da uçan araba park alanı için 

örnek figür belirtilmiştir. 

Uçan Ambulans 

İniş (UAİ) Alanı 3 0,1 

Uçan ambulansın iniş yapabileceğini gösteren işaretin 

bulunduğu alandır. Şekil 5’te uçan ambulans iniş alanı için 

örnek figür belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. İniş Durumu Değerleri 

İniş Durum ID İniş Durumu 

0 Uygun Değil 

1 Uygun 

-1 İniş Alanı Değil 

 

• UAP ve UAİ alanları da tıpkı taşıt ve insan nesneleri gibi tespit edilirken alanların bir kısmının 

frame’de olması tespit için yeterlidir. Fakat iniş durumunun “uygun” olabilmesi için UAP ve 

UAİ alanlarının tamamının frame’in içinde bulunması gerekmektedir. Şekil 5’te örnek olarak 

verilen resimde UAİ alanı nesne olarak tespit edilmeli ve iniş durumu uygun değil olarak 

belirtilmelidir. 
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Şekil 5. Nesnenin Tamamının Frame İçinde Olmaması Durumu 

• UAP ve UAİ alanlarının iniş durumunun uygun olup olmaması UAP ve UAİ alanlarının 

üzerinde herhangi bir cisim bulunup bulunmamasıyla da ilişkilidir. Alanların üzerinde taşıt, 

insan, kedi, vb. herhangi bir cisim bulunduğu takdirde bu alan iniş için uygun değildir.(Şekil 

6). 

 

Şekil 6. UAP Ve UAİ Alanlarının Üzerinde Herhangi Bir Cisim Olması Durumu 

(Bu örnekte alan üzerinde iki insan ve yerde serili bir mont bulunmaktadır.) 

• UAP ve UAİ alanlarının üzerinde insan ve taşıt nesneleri var ise o nesneler de ayrıca tespit 

edilmelidir. 

• Çekim açısına bağlı olarak alana yakın cisimler alanın üstündeymiş gibi görülebilmektedir 

(Şekil 7). Bu durumda olması gereken iniş durumu inişe uygun değildir durumu olmalıdır.  
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Şekil 7. Alanların Yanında Cisim Bulunması 

5 Yarışma Oturumları 

• Yarışma 4 oturumdan oluşmaktadır. 

• Her oturumda yarışma takımlarına farklı bir video gönderilecektir.  

• Yarışma alanına, test videolarının dağıtılacağı ve cevapların toplanacağı bir sunucunun olduğu 

yerel ağ kurulacaktır. Yarışmacılar bu ağa ethernet kablosu ile bağlanacaklar, test video 

framelerini sunucudan alacaklar ve cevaplarını yine sunucuya yükleyeceklerdir. Belirtilen 

yerel ağın internet bağlantısı olmayacak ve yarışmacıların sistemlerinin internete 

bağlanmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bağlantıların yapılması ile ilgili teknik detaylar 

yarışma esnasında belirtilecek ve yarışma teknik ekibi tarafından yarışmacılara sisteme 

bağlanmaları konusunda yardımcı olunacaktır.  

• Yarışma esnasında sunucuya bağlanma gibi durumlar ile ilgili “Haberleşme Dokümanı” 

yarışma öncesinde paylaşılacaktır. 

• Her oturum 30 dakika yarışma öncesi hazırlık, 1,5 saat yarışma süresi olacak şekilde toplamda 

2 saat sürecektir.  

• 1,5 saatlik yarışma sürecinin başlamasıyla birlikte toplam uzunluğu 10 dakika olan yarışma 

videoları erişime açılacaktır. Yarışma süresi bitmeden, oturumu tamamlayan takımlar tespit 

ettikleri nesnelerin bilgilerini içeren çözüm dosyalarını sunucuya yükleyecek ve bu çözüm 

dosyaları hakem heyeti tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

• Belirtilen 1,5 saatlik yarışma süresi bitiminden sonra tespit edilen nesneler kabul edilmeyecek 

ve değerlendirmeye tâbi tutulmayacaktır. 

• Her yarışma takımı kendi bilgisayarından sorumludur. Yarışma alanında herhangi bir 

bilgisayar desteği verilmeyecektir. 

• Takımların bilgisayarlarında ethernet girişi olması gerekmektedir. 

• İstenildiği takdirde önceki oturumda kullanılan frame’ler bir sonraki oturumda kullanılmak 
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üzere yarışma takımlarınca eğitilebilir. Test videolarının birbirinden bağımsız olduğu ve 

eğitimde kaybedilecek sürenin telafi edilemeyecek olduğu unutulmamalıdır. Veri setine ve 

modellerine güvenen takımların bu seçeneği kullanmamasını öneririz. 

 

6 Takımların Donanım ve Yazılım Özellikleri 

• Her takım kendi yazılım ve donanım sisteminden sorumludur. Yarışma alanında herhangi bir 

yazılım ya da donanım (bilgisayar, mouse vs.) desteği sunulmayacaktır. 

• İhtiyaç duyulacak her donanım (adaptör, mouse, klavye vs.) ve yazılıma sahip olarak 

yarışmaya katılım sağlanması beklenmektedir. 

• İstenilen işletim sistemi kullanılabilir. (Windows, Linux, MacOS vs.) 

• Takımlar istedikleri platformda ve programlama dillerinde geliştirme yapabilir.  

• Yarışmacılardan saniyede 1 frame için tespit yapabilecek donanıma sahip olmaları 

beklenmektedir. Herhangi bir donanım bu isteri karşılamaktadır. Bu sebeple donanımların 

güçlü ve zayıf olması yarışmanın seyrine etki etmemektedir. 

• Yarışma platformu, yarışmacıların kullanacakları donanımların güçlü ya da zayıf olmasının 

yarışmanın seyrine etki etmeyecek şekilde hazırlanacaktır. 
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7 Yarışma Anında Bağlantı 

• Yarışma sırasında takımlara, yarışma sunucunun da içinde bulunduğu yerel ağa 

bağlanabilmeleri için bir ethernet kablosu sağlanacaktır. Her takım bu ethernet kablosu 

aracılığı ile yarışma ağına yalnızca tek bir ip adresi ile bağlanmalıdır. Yarışma sırasında 

takımlara birer ip adresi belirtilecek ve sisteme yalnızca belirtilen ip adresleri üzerinden 

bağlantıya izin verilecektir.  

• Yarışma sunucusunun adresi yarışma günü belirlenecek olup, örn: http://127.0.0.25:5000 

formatında bir adres olacaktır. Sunucu ile yapılacak olan tüm haberleşmeler API mantığı ile 

JSON formatında olacaktır. 

• Yarışma anında kullanılacak API adres bilgileri ilerleyen zamanda paylaşılacak olan 

haberleşme dokümanında yer alacaktır. 

• Yarışma sırasında takımlar bir veya birkaç videodan çıkarılmış frame’ler üzerinde şartnamede 

belirtilen nesnelerin tespitini yapacaklardır. Yarışmacılara videolar verilmeyecek, bu 

videolardan 7.5 fps ile kaydedilmiş frame’lerin listesi verilecektir. Bu liste Şekil 8 ile gösterilen 

JSON formatında olup içerisinde bulunacak bilgiler aşağıdaki şekilde olacaktır: 

o url: Frame id’sinin benzersiz url’i 

o image_url: Frame görselinin bulunduğu url  

o video_name: Frame’in alındığı videonun adı ya da numarası 

o session: Oturumu belirten url 

• Yarışmacılar, yarışma başladıktan sonra haberleşme dokümanında belirtilecek olan adres 

üzerinden aşağıdaki örneğe benzer bir liste alacaklardır. 
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Şekil 8. Frame Bilgileri 

• Takımlar bir resmi işlemeyi bitirdikten sonra bu resimde buldukları nesneleri sunucuya 

bildirmeleri gerekmektedir. Sunucuya bildirilmeyen cevaplar geçersiz sayılacaktır. Nesne 

tespit bilgisi her bir resim için ayrı ayrı gönderilmelidir. 

• Tespit edilen nesneleri sunucuya bildirmek için nesne konumları ve sınıfları haberleşme 

dokümanında belirtilecek olan adrese gönderilmelidir. Yarışmacıların gönderecekleri Şekil 8 

ile formatı gösterilen JSON dosyasında bulunması gereken bilgiler şunlardır: 

o id: Gönderilen tahminin id’si 

o user: Kullanıcının bilgilerini içeren url 

o frame: Frame id’sinin benzersiz url’i 

▪ detected_objects: Tespit edilen nesnelerin konumlarını içeren dizi. 

• cls: Tespit edilen nesnenin sınıfı (“0”, “1”, “2”, “3”) 

• landing_status: İniş durumunun uygun olup olmadığını içeren bilgi  

• (“-1”, “0”, “1”) 

• top_left_x: Tespit edilen nesneyi içine alan en küçük dörtgenin sol üst 

köşesinin resmin sol kenarına olan piksel cinsinden uzaklığı 

• top_left_y: Tespit edilen nesneyi içine alan en küçük dörtgenin sol üst 

köşesinin resmin üst kenarına olan piksel cinsinden uzaklığı 

[ 

    { 

        "url": "http://localhost/frames/3598/", 

        "image_url": "/ljfgpemcvkmuadhxabwn_V2_1/frame_000000.jpg", 

        "video_name": "ljfgpemcvkmuadhxabwn_V2_1", 

        "session": "http://localhost/session/2/" 

    }, 

    { 

        "url": "http://localhost/frames/4787/", 

        "image_url": "/ljfgpemcvkmuadhxabwn_V2_1/frame_000004.jpg", 

        "video_name": "ljfgpemcvkmuadhxabwn_V2_1", 

        "session": "http://localhost/session/2/" 

    }, 

    { 

        "url": "http://localhost/frames/3916/", 

        "image_url": "/ljfgpemcvkmuadhxabwn_V2_1/frame_000008.jpg", 

        "video_name": "ljfgpemcvkmuadhxabwn_V2_1", 

        "session": "http://localhost/session/2/" 

    } 

] 
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• bottom_right_x: Tespit edilen nesneyi içine alan en küçük dörtgenin 

sağ alt köşesinin resmin sol kenarına olan piksel cinsinden uzaklığı 

• bottom_right_y: Tespit edilen nesneyi içine alan en küçük dörtgenin 

sağ alt köşesinin resmin üst kenarına olan piksel cinsinden uzaklığı 

 

 
Şekil 9. JSON Formatı 

  

[ 

    { 

        "id": 22246, 

        "user": "http://localhost/users/4/", 

        "frame": "http://localhost/frames/4000/", 

        "detected_objects": [ 

            { 

                "cls": "http://localhost/classes/1/", 

                "landing_status": "-1", 

                "top_left_x": 262.87, 

                "top_left_y": 734.47, 

                "bottom_right_x": 405.2, 

                "bottom_right_y": 847.3 

            }, 

            { 

                "cls": "http://localhost/classes/2/", 

                "landing_status": "-1", 

                "top_left_x": 1376.8, 

                "top_left_y": 783.41, 

                "bottom_right_x": 1399.55, 

                "bottom_right_y": 813.8 

            } 

 } 

] 
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8 UAP ve UAİ Alan Bilgileri 

• UAP ve UAİ alanların 4.5m çapında birer daireden oluşmaktadır. 

• UAP alanında hex kodu #89cff0 ve #ffffff olan renkler kullanılmıştır. 

• UAİ alanında hex kodu #ff0000 ve #ffffff olan renkler kullanılmıştır. 

 

Şekil 10. UAP Alan Bilgileri 

 

Şekil 11. UAİ Alan Bilgileri 
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9 Yarışma İlerleme Süreci 

 

 
Şekil 12. Yarışma İlerleme Süreci  

 

• Yarışma başvurularının alınmasından festivale kadar olan yarışma süresince gerçekleşecek 

olan eleme adımları Şekil 12 ile gösterilmektedir. 
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10 Çevrimiçi Yarışma Simülasyonu 

• Ön Tasarım ve Kritik Tasarım Raporu değerlendirmelerinden sonra, yarışma alanına gelecek 

takımların belirlenebilmesi için bir ön eleme yarışması yapılacaktır. 

• Çevrimiçi Yarışma Simülasyonu’nda yarışmacılardan, geliştirdikleri modeller ile çevrimiçi 

ortamda paylaşılacak olan frame’lerdeki nesneleri tespit etmeleri beklenmektedir. Bu aşamada, 

yarışmacıların geliştirdikleri modellerin temel seviyede nesne tespiti yapabilmesi 

beklenmektedir. 

• Haziran ayı içerisinde Çevrimiçi Yarışma Simülasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren doküman 

yarışmacılar ile paylaşılacaktır. 

• Doküman ile duyurulacak olan başarı kriterinin altında kalan ve sunucuya hiç bağlanmayan 

takımlar bir sonraki aşamaya geçemeyecektir. 

 

11 Genel Yarışma Puanlandırması 

• Genel yarışma puanlandırması için Tablo 4 belirtilen 2 kriter geçerli olacaktır. 

 

Tablo 4. Genel Yarışma Puanlandırması 

Puan Türü Puan Oranı 

Yarışma Puanı %90 

Final Tasarım Raporu Puanı %10 

Toplam Puan %100 

• Bir yarışmacının yarışmada dereceye girebilmesi için Final Tasarım Raporu’nu teslim etmesi 

zorunludur. 

• Yarışmacının dereceye girebilmesi için genel yarışma puanının %70’i geçmesi gerekmektedir. 
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11.1 Yarışma Puanının Belirlenmesi 

Nesne tespitinin çalışma performansı Ortalama Kesinlik Değerlerinin Ortalaması (mean average 

precision, mAP)1 değerine göre belirlenecektir. mAP, Kesişimin Birleşime Oranı (Intersection Over 

Union, IoU) değeri üzerinden hesaplanır. Bu oran, takımların bulduğu alan 

(𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐷ö𝑟𝑡𝑔𝑒𝑛) ile nesnenin gerçek alanını (𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐷ö𝑟𝑡𝑔𝑒𝑛) gösteren alan 

arasındaki eşleşme miktarını belirtir (Şekil 13 ve Formül 1). 

 

 
Şekil 13. IoU Formülü 

Yöntemlerin değerlendirilmesinde kullanılacak mAP metriği klasik nesne tespiti yöntemlerinin 

değerlendirilmesinde kullanıldığı şekilde olacaktır. Ek olarak, iniş durumunun doğru tespit 

edilemediği durumlarda ilgili sınıf için ortalama kesinlik (AP) değeri olumsuz etkilenecektir.  

mAP metriğinin hesaplanmasında kullanılan 𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐷ö𝑟𝑡𝑔𝑒𝑛 bölgesinin 𝐼𝑜𝑈 eşik değeri 

0.5’tir. 

 

 𝐼𝑜𝑈 =  
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐷ö𝑟𝑡𝑔𝑒𝑛 ∩  𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐷ö𝑟𝑡𝑔𝑒𝑛 

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐷ö𝑟𝑡𝑔𝑒𝑛 ∪  𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐷ö𝑟𝑡𝑔𝑒𝑛 
 (1) 

  

 
1 mAP metriği https://github.com/bes-dev/mean_average_precision referans alınarak geliştirilmiştir. 

https://github.com/bes-dev/mean_average_precision
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Aşağıda yarışmacıların her bir nesne için gönderdikleri tespitlerin, mAP hesabında oluşturacağı 

durumlara bazı örnekler verilmiştir. 

Örnek 1: 

Tablo 5. Örnek 1 Tablo 

Gerçek Sınıf İnsan 

Tespit Edilen Sınıf İnsan 

Tespit İçin Gönderilen Dörtgen 

Sayısı 

1 

Tespit Edilen Alanların Iou Değerleri 0.63 

Tespit Edilen İniş Değerleri -1 

Gerçek İniş Değeri -1 

Açıklama: Tabloda gösterilen örnekte yarışmacı, insan sınıfı için AP değerini arttıracak şekilde puan 

alır. 

Örnek 2: 

Tablo 6. Örnek 2 Tablo 

Gerçek Sınıf İnsan 

Tespit Edilen Sınıf Taşıt 

Tespit İçin Gönderilen Dörtgen 

Sayısı 

1 

Tespit Edilen Alanların Iou 

Değerleri 

0.66 

Tespit Edilen İniş Değerleri -1 

Gerçek İniş Değeri -1 

Açıklama: Tabloda gösterilen örnekte yarışmacı, insan sınıfı için AP değerini düşürecek şekilde puan 

alır. 

Örnek 3: 

Tablo 7. Örnek 3 Tablo 

Gerçek Sınıf İnsan 

Tespit Edilen Sınıf İnsan 

Tespit İçin Gönderilen Dörtgen Sayısı 1 

Tespit Edilen Alanların Iou Değerleri 0.42 

Tespit Edilen İniş Değerleri -1 

Gerçek İniş Değeri -1 

Açıklama: Tabloda gösterilen örnekte yarışmacı, sınıfı ve iniş değerlerini doğru tespit etmesine 
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rağmen tespit edilen alanın IoU değeri 0.5’ten küçük olduğundan bu örnekte insan sınıfı için AP 

değerini düşürecek şekilde puan alır. 

 

Örnek 4: 

Tablo 8. Örnek 4 Tablo 

Gerçek Sınıf Taşıt 

Tespit Edilen Sınıf Taşıt 

Tespit İçin Gönderilen Dörtgen Sayısı 3 

Tespit Edilen Alanların Iou Değerleri 0.85, 0.61, 0.54 

Tespit Edilen İniş Değerleri -1, -1, -1 

Gerçek İniş Değeri -1 

Açıklama: Tabloda gösterilen örnekte yarışmacı, bütün tespitler IoU eşik değerinden büyük olmasına 

rağmen birden fazla tespit gönderdiğinden taşıt sınıfı için 1 kez (0.85 IoU değerli tespit için) AP 

değerini arttıracak şekilde puan alırken 2 kez (0.61 ve 0.54 IoU değerli tespitler için) AP değerini 

düşürecek şekilde puan alır. Toplamda yarışmacının taşıt sınıfı için bu örnekte AP değeri düşecek 

şekilde etkilenir. 

Örnek 5: 

Tablo 9. Örnek 5 Tablo 

Gerçek Sınıf UAP 

Tespit Edilen Sınıf UAP 

Tespit İçin Gönderilen Dörtgen Sayısı 1 

Tespit Edilen Alanların Iou Değerleri 0.91 

Tespit Edilen İniş Değerleri 1 

Gerçek İniş Değeri 0 

Açıklama: Tabloda gösterilen örnekte yarışmacı, inişe uygun olmayan bir alanı inişe uygun olarak 

tespit ettiğinden UAP sınıfı için AP değerini düşürecek şekilde puan alır. 
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Örnek 6:  

Tablo 10. Örnek 6 Tablo 

Gerçek Sınıf Taşıt 

Tespit Edilen Sınıf Tespit yok 

Tespit İçin Gönderilen Dörtgen Sayısı 0 

Tespit Edilen Alanların Iou Değerleri - 

Tespit Edilen İniş Değerleri - 

Gerçek İniş Değeri -1 

Açıklama: Tabloda gösterilen örnekte yarışmacı, tespit etmesi gereken taşıt nesnesini tespit 

edemediğinden bu örnekte taşıt sınıfı için AP değerini düşürecek şekilde puan alır. 

 

11.2 Final Tasarım Raporu 

• 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yarışmadan sonra yarışmacılardan yarışmaya 

hazırlandıkları süre boyunca yaptıkları literatür çalışmalarını, yarışma esnasında kullandıkları 

modelleri ile ilgili teknik ayrıntıları içeren bir rapor beklenmektedir. 

• Raporun değerlendirmesinde rapor içeriği ve rapor formatı etkili olacaktır. 

• Final Tasarım Raporu puanı genel yarışma puanının %10’unu oluşturmaktadır. 

• Bir yarışmacının yarışmada dereceye girebilmesi için Final Tasarım Raporu’nu teslim etmesi 

zorunludur. 

• İstenen rapor formatı ve rapor içeriği için örnek şablon Haziran 2022’de yarışmacılar ile 

paylaşılacaktır. 

 

12 Yarışma Sonuçlarının Duyurulması 

• 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yarışmanın oturum sonuçları, Final Tasarım 

Rapor puanı ile beraber 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST etkinlik alanında 

yayınlanacaktır. 

 


