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1. Kullanılması planlanan güncel donanımlar ve özellikleri 

1.1. Eğitim Donanımları 

Modeller NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU üzerinden, içinde AMD Ryzen 9 5900HS CPU ve 

16GB Ram bulunduran bir sistemde eğitilecektir. RTX GPU’ larda bulunan tensör çekirdekleri 

sayesinde modelleri normalden daha hızlı bir şekilde eğitmek mümkün olacaktır. Ayrıca görece 

güçlü bir işlemciyle, CPU üzerinden yapılan ön işleme (pre-processing) olayları daha hızlı 

gerçekleşecektir. 

1.2. Test Donanımları 

Test donanımları, eğitimde kullanılan ve kullanılacak olan donanımlarla aynıdır. 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari 

2.1. Modele özel tasarlanan katmanlar 

2.1.1. Çoklu Aktivasyonların Ağırlıklı Ortalaması 

Çoklu Aktivasyonların Ağırlıklı Ortalaması veya WAMA (Weighted Average of Multiple 

Activations), günümüz derin öğrenme algoritmalarında modellere non-linearite katmak için 

kullanılan aktivasyon fonksiyonlarının yerine kullanılması için geliştirilen farklı bir aktivasyon 

birimi yaklaşımıdır. Derin öğrenme modellerinde sıklıkla kullanılan farklı aktivasyon 

fonksiyonlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması olarak tanımlanır. Bu ağırlıklar, modelin eğitim 

sürecinde güncellenir ve her katman için birden fazla aktivasyon fonksiyonunun gerektiğince 

kullanılması sağlanmış olur. 

𝑓(𝑥; 𝜃) =
 1 

𝑚
⋅ ∑ 𝑔𝑛(𝑥) ⋅ 𝜃𝑛,   

𝑚

𝑛=0

𝐹(𝑥) =
 1 

2
𝑥 +

 1 

2
𝜎(𝑥) −

 5 

2
tanh(𝑥) +

 1 

2
sin(𝑥) 

                            WAMA birimi. 

 

(Şekil 1’ deki koordinat sisteminde, yukarıda tanımlanan F(x) fonksiyonunu 

görüyorsunuz.) Birimin farklı temel fonksiyonları içermesi, modelin belli 

özellikleri yakınsarken yapması gereken dönüşümlerin hazır olarak elinde bulundurmasını ve 

her katman için farklı ağırlıkların kullanılması da aktivasyonların katmanlara uyum sağlamasını 

ve bununla beraber modelin daha     esnek bir yapıya sahip olmasını sağlar. 

2.1.2. Tekrarlı Ağırlık Atamalı Katmanlar 

2.1.2.1. Teori 

Tekrarlı Ağırlık Atamalı Katmanlar veya RWAL (Repetitive Weight Assignment Layers);  

derin öğrenme modellerindeki statik yapıyı bir nebze olsun dinamikleştirmek ve modele, 

girdisine uyum yeteneği kazandırmak amacıyla bu proje için özel olarak geliştirilmiştir. Derin 

öğrenme modellerinde, model parametreleri test süresince sabit tutulmaktadır. Derin öğrenme 

Şekil 1 (WAMA 

örneği) 
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modellerindeki bu özellik, modelin elinde bulundurduğu parametrelerden tam fayda 

sağlayamamasına sebep olur. RWAL’ da ise ağırlıklar statik bazı ağırlıklarla önceki katman 

girdileri ve çıktılarının dönüşüme uğratılmasıyla hesaplanır (Şekil 2). Bir nevi model içinde 

kullanılacak ağırlıkların regresyonu olarak tanımlanabilir. 

RWAL, modelin girdiye daha iyi uyum sağlamasına 

ve genellikle büyük modellerde oluşan aşırı uyum 

(overfitting) gibi       problemlerin engellenmesine 

olanak sağlar. Dikkat edilmesi gereken konu ise bu 

katmanların herhangi bir düzenlileştirme 

(regularization) özelliğinin bulunmamasıdır. Katman ağırlıkları girdiye perdeli bir şekilde 

uygulanır, bu nedenle modelin girdilere tam uyum sağlayacak ağırlıkları keşfetmesi çok daha 

zorlaşır. Perdeli ağırlıkların girdilere uygulanması, perdeleyici ağırlıkların (statik ağırlıklar) 

gradyanlarının da perdeli olmasını sağlar. Bu gradyanlar optimizasyon algoritmasının, 

girdilerin daha genelleştirilebilir özelliklerinden işlemesini mecbur kılar. 

Doğrusal bağlanım modeli ile basit yapılı bir RWAL tanımlandığında, aralarındaki davranış 

farklılıklarından RWAL yapısının avantajları ve dezavantajları daha kolay anlaşılmaktadır. 

Aşağıda basit bir doğrusal bağlanım ve RWAL katmanı tanımlanmıştır. Bu tanımlar üzerinden 

prensipler anlatılacaktır. 

𝑅(𝑥, 𝑦; 𝑤𝑖, 𝑤𝑤 , 𝑏) = 𝑥𝑤𝑖 + 𝑦𝑤𝑤 + 𝑏 ℎ = 𝑖 ⋅ 𝑤,     𝑤𝑛 = 𝑅(ℎ, 𝑤)  

𝑜 = ℎ ⋅ 𝑤𝑛 ,      𝑜 = 𝑖2𝑤𝑤𝑖 + 𝑤2𝑖𝑤𝑤 , 𝑓(𝑥) = 𝑤𝑥 + 𝑏   ∫(𝑤𝑥) 𝑑𝑥 =
𝑥2𝑤
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Doğrusal regresyon modelindeki ağırlık-önyargı-hata yüzeyi Tekrarlı Ağırlık Atamalı 

Katmanlarda yapısal değişikliklere uğramış şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yapı, tekrar sayısı 

kadar analog hacimli bir hale evrilir. Düşük değerli hata noktalarının devamlı sıklık ve 

yoğunluk değerleri artmaktadır. Bununla beraber hiper-hacim içinde yerel minimaları iteratif 

optimizasyon yöntemleri ile bulmak da zorlaşmaktadır. Bunun nedeni tekrarlı işlemlerin uzayı 

aşırı şekilde deforme etmesidir.  

𝜕(𝑖2𝑤𝑤𝑖+𝑤2𝑖𝑤𝑤)

𝜕𝑤𝑖
= 𝑖2𝑤 ,    

𝜕(𝑖𝑤+𝑏)

𝜕𝑤
= 𝑖 ,   𝑎 = ∫(𝑖𝑤 + 𝑏)𝑑𝑖     

𝜕𝑎

𝜕𝑤
= 𝑖𝑤 

     (Basit RWAL kısmi türevi.),    (Bağlanım kısmi türevi),  (Bağlanımın girdiye göre integralinin kısmi türevi) 

Katman, önyargısız bir doğrusal bağlanım modelinin, girdiye bağlı kısmi integral fonksiyonuna 

hafif benzerlikler gösterir. İntegral katı arttığında, grafiğin keskinliğinin (eğim) arttığı 

gözlemlenir. Aynı fenomen RWAL için de geçerlidir fakat daha kompleks bir halde işler. 

Şekil 2 (Basit bir RAWL mimarisi.) 
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Modellerde kullanılan gelişmiş RWAL katmanları ise; non-deterministik dinamik, sistemlerdir. 

Katmanların davranışları statik ağırlıklara aşırı duyarlıdır ve girdilerle derin ilişki 

içerisindedirler.  

2.1.2.2. Problemler ve Çözümleri 

RWAL katmanlarındaki en büyük sorun, patlayan ve eriyen gradyanlar (vanishing gradients) 

problemidir. RWAL katmanının teori kısmında açıklanan basit yapılı örneğinde; katmanın 

ağırlığa göre türevinin, girdinin karesi ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Basit bir 

bağlanım modelinde ise girdiye uygulanan katsayının kısmi türevinin sadece girdiyle alakalı 

olduğu gösterilmiştir. Bu özellik RWAL katmanının gradyanlarının (tekrarsız bir modele göre) 

çok küçük veya çok daha büyük olabileceği anlamına gelmektedir. Modelin bu özelliği, 

eğitimini olumsuz yönde etkiler ve zorlaştırır. (Şekil 3). 

 

Şekil 3 Teori kısmında tanımlanan tek katman basit RWAL modelinin sekiz tekrarlı işlemlerinden elde edilen hata yüzeyleri. 

RWAL katmanının tekrar hiper-parametresi arttırıldığında parametre uzayındaki çarpıklıkta 

bununla beraber artış gösterir (Şekil 5-6-7). 

 

Bilindiği üzere hata yüzeyindeki büyük 

uçurumlar -gradyan kırpma (gradient-clipping) kullanılmadığı zamanlarda- model 

parametrelerinin aşırı fazla yönlendirilmesine ve yerel minimayı kaçırarak hata yüzeyindeki bir 

vadinin kenarlarında zıplamasına veya hedeften fazlaca uzaklaşmasına neden olabilmektedir 

(Şekil 8). Bu problem, RWAL katmanlarında da karşımıza çıkmaktadır. Modelin tekrarlı olarak 

derinleşmesi nedeniyle ağırlıkların üstel büyümesi veya küçülmesi, 

katman yapısı için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Atlamalı bağlantılar 

eklenerek gradyanların atlamalı olarak gerideki adımlara iletilmesine 

olanak sağlanmıştır (Şekil 4). Ayrıca yukarıda açıklanan problemlerin 

çözümünde ağırlık başlatma stilleride (kernel-initialization) kullanılmış 

Şekil 5 Bağlanım 

modelinin hata 

yüzeyi. (Siyah 

kısımlar az hataya 

tekabül eder.) 

Şekil 6 Tek 

tekrarlı basit tek 

katman RWAL 

modelinin hata 

yüzeyi 

Şekil 7 Dört 

tekrarlı tek 

katman basit 

RWAL modelinin 

hata yüzeyi. 

Şekil 8 

Şekil 4 Atlamalı bağlantılı RWAL katmanı 
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ve parametrelerin daha optimal başlatılması ile performans artışı elde edilmiştir. 

Kullanılan RWAL katmanı ve yapılan çeşitli geliştirmeler, model oluşturma başlığı altında 

detaylıca açıklanmıştır. 

2.1.2.3. Modelde kullanılan RWAL Mimarisi 

Modelde doğal olarak yukarıda bahsedilen basit RWAL katmanlarından daha karmaşık ve daha 

gelişmiş bir mimari kullanılmaktadır. Gelişmiş RWAL katmanlarında devreye pozisyon 

kodları, zar etkisi, atlamalı bağlantılar, bırakma (dropout), hafıza vektörleri ve tekrarlar arası 

aktivasyonlar girer (Şekil 9). Conv-1, Conv-2 ve Hafıza-1 (Hafıza vektörünün tüm örnekler için 

başlangıç hali.) parametreleri HeUniform dağılımı ile başlatılmıştır. 

Pozisyon Kodları 

Pozisyon kodları, ağırlık regresyon modüllerinin hesaplanacak ağırlıkların kaçıncı tekrara ait 

olacağını bildirir. 

𝑅 = 𝑇𝑒𝑘𝑟𝑎𝑟 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤   𝛽 = Öğ𝑟𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐸𝑡𝑘𝑖 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤   𝑃𝑛 = 𝛽(1 − tanh(𝑅 − 𝑛)2) 

Pozisyon kodlarının hesaplanması. 

Zar Etkisi (Rastgele Nöronlar) 

Bu tip tekrarlı bir yapıda ağırlık regresyon modülülünün bazen rastgele özelliklere ihtiyacı 

olması beklenir. Bunun için ağırlık regresyon modülüne her ağırlık hesaplamasında belirli 

sayıda rastgele (uniform dağılımında) değerler girdi olarak verilir. Bu özelliğin aynı zamanda 

düzenlileştirici (regulerizative) bir etkisi de bulunur. 

Katman İçi Atlamalı Bağlantılar (Skip 

Connections) 

Katman içinde her 𝑛’ inci çıktı, (𝑛 − 1)’ inci 

çıktı ile toplanır ve aktivasyon uygulanarak 

sonraki tekrara iletilir. Bu özellik modelin 

eğitimi için önemlidir çünkü eriyen gradyan 

problemini büyük ölçüde azaltır. 

Katman İçi Bırakma (Dropout) 

Mimari içinde üç kısıma bırakma işlemi 

yerleştirilmiştir. Bunlardan ikisi ağırlık 

regresyon modüllerine ve biride her tekrarda 

çıktıya uygulanmaktadır. Model içinde aşırı 

parametreli bir RWAL katmanı kullanıldığında 

bırakma oranları yükseltilir ve aşırı uyumdan kaçınılmış olur. 

Şekil 9 Gelişmiş RWAL mimarisi. 
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Hafıza Vektörleri 

Hafıza vektörleri; önceki girdilerin, ağırlık regresyon modüllerinin etkisi vasıtasıyla, gelecek 

zaman adımlarındaki modül hallerine bilgi aktarabilmesi için katmana eklenmiş bir özelliktir. 

2.1.2.4. Modelde Kullanılan Ağırlık Bağlanım Modülü 

Ağırlık bağlanım modülü (Şekil 10), yeni ağırlıkları üretmek için 

tüm tekrarlar boyunca aynı statik ağırlıkları kullanır. Modülde; her 

kanal için ayrık halde, farklı parametreler kullanılır. 

2.1.3. Sınıflandırma ve Segmentasyon için Veri Büyütme 

(Augmentation) ve Ön İşleme (Preprocessing) 

Veri setlerinde bulunan PNG formatındaki  görüntüler, göreve dair 

öncül bir fikir edinmeye yardımcı olabilir. Fakat sınıflandırma ve segmentasyon görevi için 

bundan daha fazlasına ihtiyaç var olduğu düşünülmüştür. DICOM formatındaki görüntülerde, 

voxel dizileri içinde radyolojik yöntemlerle ölçülen parlaklık değerleri bulunur. Bu değerler 

dosya içindeki Rescale Slope ve Rescale Intercept değerleri kullanılarak Hounsfield birimine 

(HU) dönüştürülür. Sonrasında pencereleyerek (windowing) görmek istediğimiz kısımlarını 

hesaplarız. Pencereleme işlemi için genişlik ve merkez parametresi seçeriz sonrasında aşağıda 

verilen formüle göre hesaplarız. 

𝐺ö𝑟ü𝑛𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟 𝐸𝑛 𝐷üşü𝑘 𝑣𝑒 𝐸𝑛 𝑌ü𝑘𝑠𝑒𝑘 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟 = 𝑀𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧 ±
𝐺𝑒𝑛𝑖ş𝑙𝑖𝑘

2
 

Model için vücut dokularının farklı radyodensitelerine göre işe yarar  farklı pencere kesitleri 

belirlenmiş ve bu şekilde modelin sadece önemli olabilecek bilgileri kullanması hedeflenmiştir 

(Şekil 11’ te gösterilmiştir.). 

 
Kanal 

1 
Kanal 

2 
Kanal 

3 
Kanal 

4 
Kanal 

5 
Kanal 

6 
Kanal 

7 
Kanal 

8 
Kanal 

9 
Kanal 

10 
Kanal 

11 
Kanal 

12 
Kanal 

13 

Merkez 80 130 300 8 32 2800 350 400 30 350 70 70 40 

Genişlik 40 50 100 32 8 600 20 60 30 50 30 35 40 

  

Şekil 11 Girdi kanalları için pencereleme parametreleri. 

 

 

 

 

Şekil 10 Modelde kullanılan 

ağırlık regresyon modülü. 

Şekil 12 Kanal 4 

parametreleriyle 

pencerelenmiş 

görüntü. 

Şekil 13 Kanal 1 

parametreleriyle 

pencerelenmiş 

görüntü. 

Şekil 14 Kanal 6 

parametreleriyle 

pencerelenmiş 

görüntü. 

Şekil 15 Kanal 3 

parametreleriyle 

pencerelenmiş 

görüntü. 

Şekil 16 Kanal 13 

parametreleriyle 

pencerelenmiş 

görüntü. 



 

 

8 

 

Görüntülere 13x13 erozyon uygulanmış ve görüntü kalan kısımlara kadar kesilmiştir. Böylece 

görsellerde sadece kafatasının kısımları görünmektedir. Kırpılmış bu görseller modele 

beslenmeden önce rastgele çevrilmiş; gama, parlaklık, kontrast değerleri ile (belirli değer 

aralıklarında) rastgele oynanmıştır. Sonrasında görsellere histogram eşitlemesi, rastgele 

döndürme, yakınlaştırma ve dönüşümler (translation) sırasıyla uygulanmıştır. Boyutu 

128x128x13’ e düşürülen ve normalizasyona uğrayan görüntüler modele girdi olarak 

beslenmeye hazır hale getirilmiştir. Bu işlemlerin yapısal değişiklik ve deformasyonla alakalı 

olanları aynen eşlenik maskeye de uygulanmıştır. 

2.2. Sınıflandırma modelinin tasarlanması 

2.2.1. Sınıflandırma Modelinin Açıklanması 

 
Şekil 18 Sınıflandırma modeli yapı 

taşları. 

Sınıflandırma modelinde hata 

yüzeyiniyumuşatmak için katmanlar 

arasına yığın normalleştirme (batch normalization) katmanları eklenmiştir. Ayrıca atlamalı 

bağlantılar burada da katmanlar arasına yerleştirilmiştir. Modelde uç uca eklenmiş üç adet 

geliştirilmiş RWAL katmanı bulunmaktadır. Geleneksel evrişimli ağlarda genellikle, ağ 

derinliğiyle beraber katmanların kanal sayıları da artmaktadır. Bu ağ yapısında ise kanal aralığı 

otuz iki ve bir arasındadır ve ağ boyunca büyümez. Bunun nedeni RWAL katmanlarının; 

geleneksel evrişimli ağların yaptığı gibi verilen veri seti üzerine uygun bir set filtre 

optimizasyonu yapması yerine, girdilere ayrı ayrı uyum sağlayarak her girdiye ayrı filtreler 

uygulamasıdır. Böylece kanal sayısının arttırılmasına gerek kalmaz. Geliştirilen bu ağ 

yapısında, 220109’ u eğitilebilir, 103’ ü eğitilemez 220212 parametre bulunmaktadır. RWAL 

katmanının adaptif yapısı parametrelerin bu kadar düşürülebilmesine olanak sağlamıştır.  

 

 

 

 

 

Şekil 17 Sınıflandırma model mimarisi. 
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2.2.2. Optimizasyon Yöntemi 

Modelin optimizasyonu için Adam (Adaptive Moment Estimation) optimizasyon algoritması 

kullanılmıştır. Öğrenme oranı (learning rate) turlar (epoch) arası değişkenlik gösterir. Şekil 23’ 

te gösterildiği üzere öğrenme oranı ilk turlarda 0.0002’ de sabit 

tutulur. Ardından dik bir tırmanışla optimizasyon algoritmasının 

probleme uyum sağlaması hedeflenir (warm-up epochs). 

Ardından öğrenme oranı, tekrardan çok düşük seviyelere 

yavaşça çekilir. Veri setindeki dengesizliğin etkisini azaltmak 

için her eğitim yığınına (batch); veri setinden her sınıf için eşit 

olasılıkla rastgele, toplamda 32 (yığın büyüklüğü) örnek seçilmiştir. Model her tur 100 yığın 

görmüştür; ön işleme ve veri çoğaltma, her yığında farklı sonuçlar üretmiştir. Kayıp fonksiyonu 

olarak standart Categorical Crossentropy kullanılmıştır. 

𝜇 = 0.0002 , 𝑓(𝑖, 𝑎) = {
𝜇 ∗ (𝑖 − 9),   10 ≤ 𝑖 < 19

𝑎 ∗ 𝑒−0.03 ,   19 ≤ 𝑖
 

Öğrenme oranı formülü; 𝜇 = 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç Öğ𝑟𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤, 𝑖 = Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑡𝚤𝑟𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑢𝑟, 𝑎 = 𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 Öğ𝑟𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 

2.3. Segmentasyon modelinin tasarlanması 

2.3.1 Segmentasyon Modelinin Açıklanması 

Segmentasyon modeli hala geliştirilme 

aşamasındadır. 362732’ si eğitilebilir, 109’ u 

eğitilemez toplamda 362841 parametreye 

sahiptir. Rapor sonrası kontrollü bir şekilde 

parametre arttırımı planlanmaktadır. U-Net’ e “It 

consists of a contracting path and an expansive 

path” [2] benzeyen bir mimaridir. Kodlayıcı 

olarak; sınıflandırma modelinin, tekrar sayısı 

arttırılmış RWAL katmanlı bir türevi 

kullanılmıştır. Kodlayıcı (encoder) ve çözücü 

(decoder) arasında daha rahat bilgi akışı için tam bağlı katmanlar bulunur. Ön işleme ve veri 

çoğaltma işlevleri sınıflandırma modeli ile aynıdır. (Ön-işlemede kafatasına kadar kırpılan 

görüntü tekrar düzenlenir.) 

2.3.2 Optimizasyon Yöntemi 

Segmentasyon modelinde, sınıflandırma modelinde kullanılan optimizasyon algoritması ve 

öğrenme oranı kuralı, 0.996 ortalama erimeli hareketli ortalama ile birlikte kullanılmıştır. Hata 

Şekil 19 Sınıflandırma modeli için 

öğrenme oranı çizelgesi. 

Şekil 20 Yoğun tahmin model mimarisi. (Yapı taşları 

sınıflandırma modeli ile aynıdır.) 
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fonksiyonu olarak Binary Crossentropy kullanılmıştır. Boru hattı değişmemiştir, sınıflandırma 

modelindeki yığın oluşturma kuralları geçerlidir, sınıf dengesizliğini engellemek için hata 

fonksiyonuna sınıf ağırlıkları eklenmiştir. Negatif sınıf için 1/241, iskemi ve kanama sınıfları 

için 120/241 ağırlıkları kullanılmıştır. 

2.4. Kaynakların Verimli Kullanılması 

Sınırlı kaynaklarla hazırlanan bu modelleri; daha rahat ve hızlı eğitebilmek için modelde float32 

veri tipi, float16 ile birlikte kullanılmıştır. Tensorflow [4] kütüphanesinde bulunan Mixed 

Precision özelliği; modelin eğitiminin, fp32 ve fp16 veri tiplerini karışık olarak kullanılarak 

yapılabilmesini sağlar. Böylece modellerin eğitim hızları artar ve daha büyük yığın 

büyüklükleri kullanılabilir.“Without this accumulation in FP32, some FP16 models did not 

match the accuracy of the baseline models.” [3]. RWAL katman operasyonlarında da aritmetik 

kararlılık sağlamak için float32 kullanılmıştır. Elde bulunan GPU, float16 veri tiplerini 

normalden daha hızlı işleyebildiği için çok verimli sonuçlar alınmıştır. Ayrıca Tensorflow ile 

Constant Folding ve Loop Optimizer gibi diyagram optimizatörleri kullanılarak, oluşturulan 

Tensorflow grafiği optimize edilmiş ve modellerde belirli hız artışları kazanılmıştır. 

3. Deney ve eğitim aşamasında kullanılan veri setleri 

Yarışmada; verilen BT görüntülerinin, inme var/yok olarak ikili (binary) sınıflandırılması ve 

ikincil bir görev olarak da görüntüler üzerinden segmentasyon yapılması istenmektedir. Verilen 

veriler üzerinde yapılan keşifsel 

veri analizi (exploratory data 

analysis) neticesinde sınıflara ait 

örnek görüntülerin dengesiz olduğu görülmüştür. İnme yok sınıfına ait 4181 örnek, iskemi 

sınıfına ait 1130, kanama sınıfına ait ise 1093 örnek bulunmaktadır. 

Veri setinden bir kaç örnek incelediğimizde, farklı sınıflara ait görüntülerin 

çoğunda gözle kolayca ayrılabilir farklılıklar buluruz. Bu örnekler, hem PNG 

(Portable Network Graphics) hem de DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) formatında sunulmuş. Veri seti içindeki 

maskelerde aşırı şekilde sınıf dengesizliği bulunmaktadır. Maskelerde 

arkaplan pikselleri aşırı şekilde çoğunluk göstermektedir. Şekil 24’ da 

göründüğü gibi ön işlemelere rağmen hala büyük bir dengesizlik söz konusudur. Aynı zamanda 

modellerin son hallerini eğitirken Radiological Society of North America’ nın (RSNA) 2019 

Brain Hemorrhage Detection yarışmasında kullanılması için yayınladığı veri seti [1] de 

kullanılacaktır. Veri setinde 870301 dilim kanayıcı tip ve nötral BT görüntüleri bulundurur. 

Şekil 22 İskemi örneği Şekil 21 İnmesiz 

örnek 
Şekil 23 Kanama örneği 

Şekil 24 Eğitim için 

kullanılan ön 

işlenmiş maske. 
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4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

4.1. Sınıflandırma Modeli Testleri ve Değerlendirmesi 

Sınıflandırma modeli, Teknofest komitesi tarafından iletilen veri seti üzerinden eğitilmiş ve test 

edilmiştir. Veri seti %80’ i eğitim, %20’ si doğrulama seti olmak üzere bölünmüştür. 

Sınıflandırma modelinin sonuçları; inme 

yok/iskemi/kanama halinden, inme var/yok olmak 

üzere ikili sınıflandırmaya dönüştürülür. Şekil 30’ 

da gösterilen eğitim metrikleri üç sınıflı 

sınıflandırmaya aittir. Modelin eğitimi sonunda 

sınıflandırma problemi ikiliye dönüştürülmüş ve doğrulama setinde aşağıdaki skorlar elde 

edilmiştir. 

Doğrulama aşamasında da verilere çoğaltma ve ön-işleme uygulanmıştır. Şekil 26’ da 

Doğrulama seti tahminleri üzerinden hesaplanan üç sınıflı karışıklık matrisini görüyorsununz. 

Doğrulama (Validation) seti 

üzerinden hesaplanan sonuçları 

ikili sınıflandırmaya 

dönüştürdüğümüzde ise Şekil 

26’ daki ikili karışıklık matrisini 

elde ediyoruz. 

𝐹1 𝑆𝑘𝑜𝑟 ≅ 0.976, 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 ≅ 0.968, 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 ≅ 0.970, 

  Ö𝑧𝑔ü𝑙𝑙ü𝑘 ≅ 0.965, 𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 ≅ 0.982, 𝐻𝑎𝑡𝑎 ≅ 0.503 

İkili karışıklık matrisi ile yukarıdaki skorlar hesaplanmıştır. 

Görüldüğü üzere modelde herhangi bir sınıf dengesizliği ibaresi 

yoktur. Model, pozitif vakaların yaklaşık %98’ ini doğru 

sınıflandırmıştır. Diğer metrikler de beklendiği gibi ve dengelidir. Bu performansın, 220212 

parametreye sahip bir model üzerinden alındığı dikkatten kaçmamalıdır. Başka geliştirmeler, 

dengelemeler ve modeldeki parametre sayısındaki artış ile skorların arttırılması mümkün 

görünmektedir. 

4.2. Segmentasyon Modeli Testleri ve Değerlendirmesi 

Segmentasyon modeli de Teknofest komitesi tarafından iletilen veri seti üzerinden eğitilmiş ve 

test edilmiştir. Veri seti %80’ i eğitim, %20’ si doğrulama seti olmak üzere bölünmüştür. 

 Hedefler 

Tahminler 

 Negatif Tıkayıcı Kanayıcı  Negatif Pozitif 

Negatif 331 13 8 Negatif 331 21 

Tıkayıcı 8 304 39 

Pozitif 12 692 

Kanayıcı 4 44 305 

Şekil 25 400 turluk model eğitimi süresince kayıt altına 

alınmış metrikler. (Üç sınıflı sınıflandırma ile 

hesaplandılar.) 

Şekil 27 İkili sınıflandırma 

ROC eğrisi. 

Şekil 26 Üç sınıflı ve iki sınıflı görevlerde validasyon setinden hesaplanan 

karışıklık matrisleri. 
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Şekil 28 200 Turluk model eğitimi süresince takip edilen metrikler. 

Segmentasyon haritası 3 sınıflı hale getirilir. Ekstradan bir arkaplan sınıfı eklemek doğruluğu 

geliştirecektir. Girdilere yapılan ön-işlemeler, tahmin haritalarında geri alınır. Şekil 29’ da 

birkaç örnek segmentasyon tahmini görüyorsunuz. Segmentasyon modeli henüz geliştirilme 

aşamasındadır, RWAL katmanları nedeniyle bazen dengesiz davranışlar gösterebilmektedirler.  

 

Şekil 29 Ön-işlemeleri geri alınmamış ve işlem sonrası rötuşları yapılmamış maske-tahmin eşleri.  

Segmentasyon modeli henüz geliştirilme aşamasında olmasına rağmen doğruya çok yakın 

sonuçlar vermekte. Şekil 29’ da gördüğünüz örnek segmentasyon görüntülerinin hepsi 

validasyon setinden alınmıştır. Bu segmentasyon modelinde sadece 362732 parametre 

bulunmaktadır. Parametre sayısında ve modelin mimarisinde yapılacak değişikliklerle 

performans artışı sağlanması beklenmektedir. 
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