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Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri  

 Eğitim Donanımları  

Yarışma verisini kullanarak modeli eğitmek için Google Colab ortamını tercih ettik [1]. 

Neredeyse tüm Dünya tarafında Google’ın sağladığı bu geliştirici ortamını sağladığı ücretsiz yüksek 

seviyeli donanımlar sebebiyle kullanılır.  Gpu derin öğrenme modelleri için en kritik donanımlardan 

birisidir ve çok boyutlu matris işlemlerini paralel işlemci olması sebebiyle vazgeçilemez bir 

donanımdır. GPU olarak 16 GB belleğe sahip ve güçlü bir GPU olan Tesla T4 ekran kartını kullanım 

sunar. CPU yapay zekâ modelleri için nasıl ki GPU çok önemliyse bu donanımda o kadar önemlidir. 

Intel(R) Xeon(R) adında   2.20 GHZ bir hıza sahip CPU kullanıma sunar ve gayet etkili bir şekilde 

çalışmaktadır. RAM bellek olarak 14 GB alana sahip ve hiçbir şekilde eğitimde sorun yaratmayan 

donanım belleği kullanımımıza sunar. 

 Test Donanımları  

Yarışmada kendi bilgisayarımız kullanacağımız ve bir derin öğrenme modeli kuracağımız için 

GPU, RAM ve CPU donanımlarının yeterli özelliklere sahip olması gerekmektedir. GPU olarak 

NVDIA GTX 1650 isimli 4 GB alana sahip, CPU olarak Intel Core i5 10300 isimli 2.5 GHZ hızına 

sahip işlemci, 8 GB alana sahip RAM bellek tercih edeceğiz. Derin öğrenme modeli için GPU kritik 

rol oynamaktadır o yüzden GPU donanımına özen gösterdik. 

Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

1.Oturum  

1.oturum için önceden eğitilmiş (pretrained) model olan ResNet modelini kulandık. Pretrained 

yaklaşımı önceden eğitilmiş bir modelin ağırlıklarının benzer bir görev için kullanılmasıdır [2]. 

ResNet, diğer tanıma görevlerinde mükemmel bir genelleme performansı elde etti ve ILSVRC ve 

COCO 2015 yarışmalarında ImageNet tespiti,  COCO tespitinde birincilik kazandı [3]. ResNet 

mimarisinin birçok çeşidi vardır, yani aynı konsept ancak farklı sayıda katmana sahiptir. ResNet-34, 

ResNet-50, ResNet-101, ResNet-110, ResNet-152 gibilerine sahibiz. ResNet önceki katmanlarda 

değerleri bir başka katmana aktarması sebebiyle diğerlerinden ayrılır ve bu özelliği onu diğerlerinden 

daha başarılı yapar [4]. Şekil 1’de önceki katmanlardaki bilginin sonraki katmana aktarılması 

gösterilmiştir. Model performansını arttırır ve bilgi kayıplarını engeller. 
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Şekil 1 

ResNet-152V2 modelini önceki yapılan çalışmalara göre çok daha iyi sonuçlar vermesi sebebiyle 

kullandık [4]. 152 rakamı onun 152 katman bulundurduğunu gösterir. Model kurarken bir derin 

öğrenme framework olan Tensorflowu tercih ettik. Giriş katmanını (512,512,3) şeklinde ayarladık. 3 

rakamı onun RGB (renkli) formatta olduğunu anlarız ve son kısma Flatten yani pikselleri düzleştirme 

ardın da hemen yapay sinir ağı ekledik. Yapay sinir ağı 126 tane nöron ve Relu fonksiyonunu  içeriyor. 

Son katmanda ise 1 çıkışlı nöron ve Sigmoid fonksiyonu yer alır ve bize  0-1 çıktısı verir. İnme var 

yada yok olduğunu ifade etmek için 0-1 değerlerini döndürür.  Modele verilecek resimlerin boyutu  

512x512 boyutuna getirildi ve piksel değerleri 0-1 arasına getirilip öyle modele verildi. Modelde son 

katman hariç aktivasyon fonksiyonu olarak Relu fonksiyonu, son katman (output) ise bize 0-1 değeri 

döndüreceği için Sigmoid fonksiyonu kullandık. Modelimizi optimizer fonksiyonu olarak çok sık 

kullanılan ve etkili olan Adam fonksiyonu kullanılmıştır. Kayıp fonksiyonu olarak da Binary Cross 

Entropy fonksiyonu kullanılmıştır. Metric olarak ise Accuracy kullanılmıştır. Accuracy bize yüzde 

tahminlerin yüzde kaçını doğru tahmin yaptığımızı verir. Modeli kurarken Early stopping fonksiyonu  

ekleyip ve 15 defa validation accuracy mevcuttan yukarı olursa eğitimi durdurmasını istedik. Early 

stopping  boş yere saatlerce eğitim yapmamızı ve overfitting (aşırı öğrenme) problemi yaşamamamız 

için önemlidir [5]. Model Check Point fonksiyonu en iyi Validation Accuracy değerini kaydetmesini 

istedim. Sonrasında hazırlanmış verilerle  modeli eğittim ve çıktılara göre değerlendirdim. Toplam 

parametre 87,691,889 , train edilebilir parametre 29,373,809, train edilemez parametre 58,318,080 

aded bulunmaktadır. 
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2.Oturum  

 

Şekil 2 

[6] ResUnet++ avantajını residual block, the squeeze ve excitation block, ASPP ve attention 

bloklarından alır. Residual block bilgileri üst katmanlara yayarak daha derin sinir ağları oluşturmaya 

izin verir ve her bir encoderdaki  bilgi azalma problemini çözer. Bir kök bloğunu 3 encoder, ASPP ve 

3 decoder block takip eder. Yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Residual unit, batch normalizationi, Relu 

aktivasyon fonksiyonu ve Konvolüsyon katmanını içerir. Her encoder 2 tane 3x3 konvolüsyon blok ve 

1 tane kimlik eşleşmesi içerir. Herbir konvolüsyon, batch normalization  ve relu aktivasyon fonksiyonu 

içerir. Kimlik eşleştirme encoder bloğun giriş ve çıkışını birbirine bağlar.  Attention blok özellik 

haritalarının (feature maps) etkinliğini arttırır. Upsampling ile encoderdan alt seviye özellikler alınarak 

birleştirilir. Son decodur bloğun çıkışına ASPP ile geçildi ve 1x1 konvolüsyon işlemi Softmax 

fonksiyonu (çıkış matrisi (512,512,3)) ile yapılıp segmentasyon maskesi sonuçları çıktı olarak verildi.  

ResUnet full pre-activation  dediğimiz residual units’i kullanır. Bu sayede derin ağları eğitmek kolay 

ve networkler içindeki (bağlantılar) atmalı yapı  (skip connection) bilgi azalma problemini çözer, sinir 

ağlarının yapısını parametleri azaltarak geliştirir ve anlamsal bölütlemede (segmentation task)  çalışma 

performansını arttırır. squeeze ve excitation bloğun amacı gereksiz özellikleri bastırarak ağın 

duyarlılığın artırabilmesini sağlamaktır. Bunu 2 adımda yapar. Birinci adımda Global Average Pooling 

ile yapar. İkinci adımda kanal bazında bağımlılıkları yakalamaya çalışır. Squeeze ve excitation bloğu 

Residual Units ile genellenebilirliği ve ağın performansını artırmak için beraber bitişik halde çalışırlar. 
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ASPP ise encoder ve decoder arasında bir köprü görevi görür. Attention mekanizması neural 

networkteki hangi ağın daha önemli olduğunu belirler. Attention mekanizmasının avantajı uygulaması 

basit ve sonuçların kalitesini artırmalarıdır. Modelimize verdiğimiz görüntüler 512x512x3 boyutunda 

renkli görüntülerdir. Çıkışı ise 512x512x3 (buradaki 3 sınıf sayısı = arkaplan,iskemi,kanama) 

boyutundadır. Optimizer fonksiyonu olarak Adam fonksiyonu (learning rate = 1e-4), loss olarak dice 

loss, metric olarak mean ıou (en önemlisi), Recall, Precision, Dice Coef fonksiyonları dikkate 

alınmıştır. Modelin validation accuracy olarak en yüksek değeri kaydedilmiştir. Epochs 100, batch size 

5 olarak verilmiştir. Toplam 4.300.250 parametreden oluşmaktadır. Early stopping  fonksiyonu 

sayesinde eğer en yüksek değerden 25 kere validation accuracy yükselmemişse otomatik olarak eğitme 

işlemini durdurur ve boş yere zaman kaybetmemizi engeller. Toplam parametre 4,070,419, train 

edilebilir parametre 4,063,027, train edilemez parametre 7,392 aded bulunmaktadır. 

Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri  

Yarışma tarafından bize verilen veri setlerini ve veri deposu olarak adlandırdığımız Kaggle 

platformundaki kanama türü inme görüntülerini hem modeli eğitmek hem de test etmek için kullandık 

[7]. Kaggleda bulunan bu veri setinin hepsini değil birazı kullandık. Çünkü hali hazırda bulunan veri 

setinde sadece çeşitlilik olsun diye aldık ama veri setlerinde problem yaratmaması için hepsini almak 

istemedik.  Aynı zamanda elimdeki veri setlerinde model kurarken yaşadığımız sorun İskemi 

görüntülerindeki eksikliklerden kaynaklanan problemlerden dolayı açık bir Augmantation kütüphanesi 

olan Albumentations kütüphanesi kullanarak İskemi görüntülerini ve maskelerini çoğaltmış 

bulunmaktayız [8].  Kanama verileri 1221, İskemi verileri 2246, normal veriler ise 4427 adettir.  İnme 

olup olmama durumuna bakıldığında ise inme olanlar (yani 1) 3467, normal olanlar ise 4427 adettir. 

Doğal olarak bu tür verilerde model kurarken normal verilerin diğer verilerden daha fazla olması 

beklenir. Şekil 3 tüm veri setinde bulunan inme türleri ve inme olan, olmayan adetlerinin grafiksel 

gösterimi verilmiştir. 
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Şekil 3 

Tüm veri setini modeli eğitmek ve gözlemlemek için Train-Validation olarak iki parçaya bölündü.  

Train verileri tüm veri setinin %85 ‘ini, Validation veri seti ise tüm veri setinin %15 ‘ini oluşturuyor. 

Tüm veri setinden ayrılan bu parçalar hem 1.oturum için kullanılacak olan sınıflandırma modeli için 

hem de 2.oturum olan bölütleme modeli için kullanılmıştır. Sadece 2.oturum için farklı bir veri seti 

temizleme işleminden geçmiştir.  Şekil 4’ de genel bir şekilde tüm veri seti, eğitim ve deney veri 

setlerinin genel görünümü bir tabloda gösterilmiştir.  

 

Şekil 4 

1.oturum için resimlerde sadece piksel değerlerini 0-1 arasında ölçeklendirdim ve gelen resimleri 

boyutlarını 512x512 boyutlarına getirdikten sonra gayet iyi sonuçlar aldığımı fark edip farklı bir işlem 

yapma gereği duymadım.  2.oturum için tüm maske ve resimleri 512x512 boyutuna getirme işlemi 

uygulandı çevresinde bulunan beyaz katmanı siyah renge çevirdik Ardından resim 0-1 arası 

ölçeklendirilip modele verildi ve gayet iyi sonuçlar elde edildi.  Şekil 5’ de resimlerde bize verilen 

resimlerin beyaz kısımların yok edilmiş hallerinin birkaçı gösterilmiştir.  
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Şekil 5 

 

Elde edilen deneysel sonuçların sunumu  

1.Oturum  

Modeli eğitirken kayıp fonksiyonu olarak ikili sınıflandırma olduğu için (0-1) binary cross 

entropy loss fonksiyonunu kullandık. Hem train hem de validation veri setinde yeterli diyebileceğimiz 

sonuçlar vermiştir. Model de checkpoint kullandığımız için en iyi olan yani en düşük validation loss 

değerini kaydetmiştir. Dikkate aldığımız doğruluk ölçüsü accuracy oldu ve burada da hem validation 

hem de train veri setinde modelimiz eğitimde 1, validation da 0.97 yakınlıkla yeterli bir değer model 

olduğunu göstermiştir. Şekil 6 ’da gösterilen grafiklerde train ve validation veri setlerindeki kayıp ve 

doğruluk fonksiyonlarının görselleştirilmiş haline bakabilirsiniz. 

Şekil 6 

 Şekil 7’da rasgele seçilen 660 resmin model tarafından tahmin edilmesiyle elde edilen sonuçlar 

gösterilmiştir. Aşağıdaki grafiğin özeti sadece 3 yanlış tahmin olmuş ve diğerleri tamimiyle doğru 

tahmin edilmiş. 
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Şekil 7 

Sadece accuracy’e bakmak bizi aldatabilir. O yüzden birden fazla metriğe bakmamız gerekir.  Hastalık 

tespiti problemlerinde özellikle Recall gibi metriklere bakmak çok önemlidir ama en önemlisi 

Recall’dur [9]. Çünkü birine hasta değilsin tanısı konulup hasta çıkması büyük bir problemdir teşkil 

etmektedir (0 tahmin edilip 1 çıkması).  Şekil 8’ de Precision, Recall ve Accuracy değerlerini 

görebilirsiniz. 

 

 

Şekil 8 

2.Oturum 

Şekil 9 ve Şekil 10‘da anlamsal bölütleme yaparken elde ettiğimiz sonuçlar göterilmiştir. Şekil 11’de 

mean ıou, recall, precision ve dice coef gösterilmiştir.  Asıl dikkate aldığımız metric mean ıou ‘dur. 

Çünkü mean ıou elde edilen sonuç ile var olan maskenin örtüşmesiyle ilgili bize çok ciddi bilgiler verir 

[10] ve grafiğe baktığımızda 10 epoch ‘dan sonra hem train hem de validation veri setinde ciddi bir 

yükseliş gözlenmiş ve 35 epochdan sonda train veri seti için 0.80 üzerinde, validation veri seti için 

0.93 üzerinde sonuçlar vererek tatmin edici sonuçlara ulaşılmıştır. Recall, dice coef , precision 

fonksiyonları (yanlış uygulamadığımızı varsayarak) sonuçlar hakkında bir fikir elde etmek uygun 

olmadığı gözlenmektedir. Model kurarken ana dikkate aldığımız metrik mean ıou fonksiyonudur. 
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Şekil 9 

Şekil 10 ‘de modelin dice loss (yanlış yapılmadığı varsayılarak) fonksiyonu durumu gösterilmiştir.  

Kayıp fonksiyonu hem train hem de validation veri seti için çok düşük seyir ettiği gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 10 
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Şekil 11’ de bazı resimler, maskeler ve tahmin edilmiş maskeleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 11 
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