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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri 

1.1. Eğitim Donanımları 

Verileri eğitme işleminin Google Colab üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Çünkü    

Google Colab ücretsiz GPU ve RAM desteği sağlar.   

1.2. Test Donanımları 

i5 8300H işlemciye, GTX 1050Ti ekran kartına ve 8 GB RAM‟a sahip bir dizüstü 

bilgisayar verilerin test aşamasında kullanılacaktır. 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari 

Transfer öğrenme, derin öğrenme alanındaki bir sorunu çözmek için belirli bir problem 

üzerinde bir ağ tarafından öğrenilen özelliklerin kullanımını kullanan bir tekniktir. Transfer 

öğrenme yeni bir modeli sıfırdan eğitmek yerine, son eğitim sürecinden zaten mevcut olan 

bilgileri kullandığından, hesaplama süresinden tasarruf sağlar.[1]  

Transfer öğrenmeye başvurulmasının en büyük sebebi, elde bulunan veri sayısının kısıtlı 

olmasından kaynaklamaktadır. Daha evvel eğitilmiş bir modelin öğrenmesini “transfer” etme 

sayesinde bir sonraki ilgili sorunun çözümüne fazlasıyla katkı sağlayacaktır. Buna, sosyal 

yaşantımızda karşılaştığımız problemleri çözmek için sorunumuza benzer problemlerin 

çözümlerinden yararlanmamız ve işimizi büyük ölçüde kolaylaştırmamız gibi bir örnek 

verebiliriz.[2]  

Transfer öğrenmesinde kullanılan birçok CNN mimarisi mevcuttur fakat hepsi her alanda 

kullanılamaz veya kullanılsa bile doğruluk oranı açısından her alanda maksimum verimle 

çalışamayabilir. Birinci aşamada inme geçirmiş beyin ile sağlıklı beyin ayrımı yapılması 

istenildiği için sınıflandırma temelli birden fazla CNN mimarisi kullanılmıştır. Bu yüzden 

medikal görüntülerde daha çok kullanılan ve en yüksek doğruluk oranının alınabileceği 

modeli bulmak için veriler EfficientNet, AlexNet ve VGG16 ile eğitildi ve 4. Bölümde 

belirtilen sonuçlar elde edildi. Burada en yüksek doğruluk oranına ulaşan model 

EfficientNet‟tir.  
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                                    ġekil- 1 EfficientNet ile Diğer CNN Mimarilerinin Kıyaslanması 

EfficientNet, diğer veri ağlarına nazaran daha az veriyle daha fazla doğruluk elde etme 

imkânı sağlayan bir CNN mimarisidir. EfficientNet mimarisinin 8 adet alt modeli 

bulunmaktadır. Bunlar: EfficinetNet-B0, EfficinetNet-B1, EfficinetNet-B2, EfficinetNet-B3, 

EfficinetNet-B4, EfficinetNet-B5, EfficinetNet-B6, EfficinetNet-B7‟dir. Her model, 

kendisinden önceki modellere kıyasla daha yüksek doğruluk oranına sahiptir. Biz veri eğitim 

modeli olarak EfficientNet-B5‟i kullandık. EfficientNet-B6 ve EfficinetNet-B7 modellerinde 

eğitim verisi miktarı arttıkça doğruluk oranı da paralel olarak artar fakat EfficientNet-B5 

modeli diğer ikisine göre daha az veriyle daha fazla doğruluk oranı sağlamaktadır.[3] 

EfficientNet, en güçlü CNN mimarilerinden biridir. Ağ derinliğini, genişliğini ve 

çözünürlüğünü genişletmek için bileşik bir ölçekleme yöntemi kullanır, diğer modellere göre 

daha az hesaplama kaynağı gerektirirken çeşitli kıyaslama veri kümelerinde son teknoloji 

ürünü kapasite elde eder. Bu nedenle EfficientNet, tıbbi görüntüler ile geleneksel görüntüler 

arasında önemli bir fark olmasına rağmen, önemli tıbbi görüntü sınıflandırma potansiyelleri 

sağlayabilen uygun bir modeldir.[4] 

U-Net, görüntülerin hızlı ve hassas segmentasyonu için eş zamanlı bir ağ mimarisi 

kullanımıdır.[5] U-Net, iyi performansları ve GPU belleğini verimli kullanmaları nedeniyle 

görüntü segmentasyon görevleri için yaygın olarak kullanılır. İkinci avantaj esas olarak birden 

fazla görüntü ölçeğinde görüntü özelliklerinin çıkarılmasıyla bağlantılıdır. Kaba özellik 
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eşlemeleri bağlamsal bilgileri yakalar ve ön plan nesnelerinin kategorisini ve konumunu 

vurgular. Birden fazla ölçekte ayıklanan özellik haritaları daha sonra kaba ve ince seviye 

yoğun tahminleri birleştirmek için atlama bağlantıları aracılığıyla birleştirilir.[6]  

 

ġekil- 2 U-Net ĠĢleyiĢ ġeması 

Yöntem olarak; 

Ham verilerle yapılan eğitimler sonucunda görseller ön işlemlere tabi tutulmuştur ve 

tekrardan eğitim yapılmıştır. Bu ön işlemler başlıca histogram eşitleme, threshold, erosion 

gibi kütüphane fonksiyonlarıyla görsellerin farklılıklarını göz önünde bulundurmak için 

yapılmış eylemlerdir. Aynı zamanda beyin tomografilerindeki kafatası ve kenarlarda bulunan 

çizgiler filtreler vasıtasıyla görsellerden kaldırılmıştır. Bu sayede, kanamanın ve tıkanmanın 

net bir şekilde izlenebileceği beyin kısmı ön plana çıkarılmıştır. 

Histogram eşitleme, görsellerdeki kontrast ayarlarını kullanarak iyileştirme yaptığı 

için, görsellerimizde keskinlik yakalamak amacıyla kullanılmıştır. Bu, daha düşük yerel 

kontrastlı alanların daha yüksek bir kontrast kazanmasına izin verir. Görseller çoğunlukla 

siyah ağırlıklı olduğundan görüntünün yoğunluk aralığını genişletir ve çoğu görselde 

kanamalı/tıkanmış bölgeyi daha net görme imkânı sağlar. 
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 ġekil- 3 Orijinal Görüntü              ġekil- 4 Histogram EĢitleme UygulanmıĢ Görüntü 

Threshold ve erosion filtreleri, görsellerdeki kafatasını çıkartmak için kullanılmıştır. 

Threshold, giriş olarak verilen görüntünün piksel değerlerini bir eşik değere göre ikilik 

sisteme çevirir. Bunun sonucunda veriler 0-1‟e döner ve görsel sadece siyah ve beyazdan 

oluşur. Erosion filtresi ise 0 ve 1‟e dönen görselde eşik değerin altındaki tüm değerleri 0 

(siyah) yapar. Bu noktada, kafatasının piksel değerinin yaklaşık olarak 240-255 arasında 

olduğunu varsayarak o değerleri threshold filtresi ile 0‟a eşitledik.  

 

                                 ġekil- 5 Threshold ve Erosion Filtreleri Kullanılan Görüntü 

 

İkinci etapta kanamalı veya iskemik bölgenin alanını tespit edeceğimiz için object 

detection veya object segmentation ile kullanımının sonuca daha yakınlaştıracak yöntemler 
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olduğunu düşündük. Daha hassas sonuç alabilmek için object segmentation kullanmayı 

planlıyoruz. 

Object segmentation temelli modellerin bazıları U-Net, FCN-Fast, FCN, Gated-

SCNN, DeepLab‟dır. 

3. Deney ve eğitim aĢamalarında kullanılan veri setleri 

Mevcut olarak kullandığımız veri setlerinin ilki Sağlık Bakanlığı‟nın bizlere sunduğu 

veri seti olup 4423 inme olmayan, 1130 iskemik ve 1093 hemorojik inme görüntüsünden 

oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı‟ndan alınan veri setinde kanama ve tıkanma olan bölgeler için 

maskeler de bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu veri setinde görüntülerin çoğunda inmeler 

çıplak gözle tespit edilebilecek durumdadır ve bu bizler için eğitim aşamasında yüksek 

doğruluk oranları verse de eleyici bir nitelik imkânı sağlamadığından başka bir veri seti arama 

ihtiyacı doğurmuştur. Halihazırda “RSNA Intracranial Hemorrhage Detection” yarışmasının 

internet ortamında Kaggle üzerinden yayınlanmış sadece kanamalı inme tomografileri içeren 

bir veri seti daha bulunmaktadır. 

RSNA veri seti, 700 binden görüntüye sahip bir veri setidir. Bu veri setinin sunulduğu 

yarışmada amaç kanamanın alt türlerini belirlemektir. Bu sebepten ötürü veriler sağlıklı ve 

kanamalı beyin görüntülerinden oluşur. Bu veri setinde bulunan görselleri Kanama Var” ve 

“Kanama Yok” olmak üzere 2 başlığa indirgeyerek kullanmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra 

veri seti arayışlarımız devam etmektedir.

 

ġekil 6 RSNA Veri Seti Kullanım Ġzni [7] 
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4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

Birinci aşamadaki sınıflandırma problemi için EfficientNet-B5 modelini kullanmaya 

karar vermiştik çünkü doğruluk oranı diğer modellerden çok daha fazlaydı. İlk eğittiğimiz 

model AlexNet‟tir. AlexNet, popüler ve basit bir model olduğu için ilk eğitimi AlexNet‟le 

gerçekleştirdik. AlexNet‟i daha evvel görmediği 1000 görselle test ettik ve %63 doğruluk 

oranı aldık . Daha sonra görüntülere yukarıda bahsettiğimiz histogram eşitleme filtresini 

uygulayarak doğruluk oranımızı %73‟e çıkardık (Şekil 7). 

 

        Şekil 7 AlexNet Eğitim ve Doğrulama Başarımı 

 

ġekil 8 AlexNet Eğitim ve Doğrulama Kaybı 
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İkinci olarak EfficientNet-B5 modelinde histogram eşitleme filtresini kullanıldı ve 

model doğruluk oranı %90‟a çıktı (Şekil.9) 

 

            ġekil 9 EfficientNet Eğitim ve Doğrulama BaĢarımı 

 

 

         ġekil 10 - EfficientNet Eğitim ve Doğrulama Kaybı 
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                                          ġekil 11 - U-Net Eğitim ve Doğrulama BaĢarımı / Kaybı 

  

 

 

 

 

 

         ġekil 12- Orijinal BT                                    ġekil 13- Verilen Maske                     ġekil 14- Çıkan Maske 

 

U-Net ile eğittiğimiz veri seti sonuçlarımız yukarıda görüldüğü gibidir. Görüldüğü 

üzere ciddi anlamda hata oranı yüksektir. Komitenin verdiği mevcut veri setleri ve bizim 

bulduğumuz/bulacağımız veri setleri ile tekrardan eğitimler yapılacaktır. İnme alanlarını daha 

iyi tespit edebilmek için veriler ön işlemlere tabi tutulacaktır. Böylelikle hata oranımız gözle 

görülür bir oranda azalacaktır. 
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