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1. Kullanılması Planlanan GÜNCEL Donanımlar Ve Özellikleri 

1.1.Eğitim Donanımları  

Aşağıda listelenen donanımlara sahip bilgisayar şu anda erişimimizin olduğu en iyi 

performansa sahip olan cihazdır. Ekran kartının makine öğrenmesi alanında yapılan çalışmalar 

için elverişli oluşu ve performans noktsında ihtiyaçlarımızı asgari düzeyde karşılayabilmesi bir 

diğer tercih sebebimizdir. Yeterli RAM kapasitesi ve CPU çalışma frekansının olması 

çalışmalarımıza devam etmemize olanak sağlamaktadır. 

• GPU: GeForce GTX 1050 || Mimari: Pascal, NVIDIA CUDA® Cores: 640, Frame Buffer: 2 

GB GDDR5, Hafıza Hızı: 7 Gbps, Boost Clock: 1.3x (Relative) - 1455 MHz (Actual)  

• CPU: Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz  

• RAM: 16.0 GB 

1.2. Test Donanımları  

 Eğitim donanımları başlığı altında belirtilen sebepler test donanımı seçimi için de 

geçerlidir. 

• GPU: GeForce GTX 1050 || Mimari: Pascal, NVIDIA CUDA® Cores: 640, Frame Buffer: 2 

GB GDDR5, Hafıza Hızı: 7 Gbps, Boost Clock: 1.3x (Relative) - 1455 MHz (Actual)  

• CPU: Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz  

• RAM: 16.0 GB 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

 

Figür – 1: Yazılım bileşen mimarisi, ve ilgili aşamalar için tamamlanan alt bileşenler. 
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1. Aşama – Sınıflandırma modeli: 

Verilerin sınıflandırılması için doğrudan tüm görselin model eğitiminde kullanılması hem 

oldukça fazla işlem gücü hem de uzun bir zaman gerektirecektir. Bunun yerine [1]’de aynı 

görev için etkinliği kanıtlanan ve daha çok istatistiksel hesaplamalara dayanan bir yöntemin 

kullanılması tercih edilmiştir. Ancak sadece istatistiksel verilere dayanmak daha önce modelin 

eğitimi sırasında gösterilmeyen test verilerinin doğru sınıflandırılmasında risk teşkil edecektir. 

Bunun önüne geçebilmek için [1]’de bahsedilen yöntem sadece feature extraction için 

kullanılmıştır. Elde edilen features  farklı yapay zeka modelllerinin eğitilmesinde ve testinde 

kullanılmıştır. Farklı modellerin birlikte karar verdiği bu tür mimarilere ensemble models  de 

denilmektedir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmanın adımlarına aşağıda yer verilmektedir. 

Adım-1: İlk iş olarak .jpg uzantılı görsellere farklı gürültü filtreleri (Gaussian, Median 

vb.)uygulanarak nispeten daha homojen bir görüntü elde edilmiştir. Daha sonra kenar 

özelliklerini vurgulayarak pixel değerlerini güncelleyen ikinci bir filtreleme işlemi (Bilateral) 

daha uygulanarak varsa inme bölgesinin belirginliğinin artırılması da sağlanmıştır.  

Adım-2: Görselin iyileştirilmesinden sonra histogram istatistiklerinde etkili olabilecek 

kafatası ve baş desteği bölgeleri görsellerden silinmiştir. Böylece sahnede sadece beyin 

yumuşak dokusunun kalması sağlanmıştır. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 

OTSU thresholding uygulandı ve daha sonrasında contours bulundu. Bulunan konturlar 

boyutlarına göre sıralandıklarında en büyük kontur kafatasının dış snırını belirlerken; en büyük 

ikinci kontur ise her zaman kafatasınınn iç sınırlarını takip ettiği görüldü. Bu bilgiden 

faydalanarak sadece bahsi geçen ikinci en büyük konturun içi maske olarak alındı ve filtreleme 

sonucu kafatası bölgesinden ve başın dışında kalan baş desteği sülüetinden kurtulmuş olduk. 

Geriye kalan bölgeyi ise Region of Interest (roi) olarak tanımlayabiliriz. Bundan sonraki 

adımlarda sadece roi işlendi.  

Adım-3: Roi’nin hazır olmasıyla verinin standardizasyonuna geçildi. Standardizasyon 

işlemi hem histogram karşılaştırması için, hem de eğitilecek modeller için oldukça önemlidir. 

Bu işlem sayesinde sahne içinde dikey yönelimi olmayan veya merkezden uzak konumlardaki 

roi’lerin sahnenin merkezinde ve dik yönelime sahip olması sağlanır. Bu işlem için [1] veya [2] 

makalelerinde faydalandıklarını belirttikleri “seri” BT görselleri ya da karşıt madde 

görsellerinin olmaması bu yarışma verileri için yeni bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiğini 

ortaya koymuştur. Roi’nin yönelimini saptamak için principal Component Analysis (PCA) 

tekniği kullanılmıştır. Veri işlemede oldukça sık kullanılan bu teknik, veri uzayının birbirine 

dik iki baskın vektör ile temsil edilmesini sağlar. Bu sayede ilk vektör eliptik yapıya sahip roinin 
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yönelimini hesaplamamıza olanak sağlar.  Buradan elde edilen açı değeri roi’nin merkez noktası 

etrafında ne kadar döndürülmesi gerektiğini belirler. Döndürme işlemi sayesinde roi artık dik 

yönelimlidir. Bir diğer işlem ise hesaplanan roi merkez noktası ile sahne merkezi arasındaki 

mesafe kadar roi’yi ötelemektir. Öteleme işlemi sonrası roi’miz artık standart hale gelmiş olur.  

Adım-4: Standardizasyon sonrası sahnenin dikey orta hattı beynin sağ ve sol yarılarının 

da iç sınırlarından geçmektedir. Bu sayede görsel iki eş parçaya ayrılarak her beyin 

yarımküresinin pixel histogramları çıkarılır. Genel klinik verilerinde de görüldüğü üzere aynı 

BT kesitinde beynin her iki yarısında da birbirine çok yakın büyüklükte inme bölgelerinin 

bulunma ihtimali oldukça düşüktür. Bu durumda iki yarının histogramları arasındaki benzerlik 

ya da farklılık sınıflandırma için yeterli bir bilgi olacaktır. Şuanda histogramda pixel değer 

aralıları için bir filtreleme işlemi yapılmamıştır. Ancak inme bölgeleri karakteristik olarak daha 

çok düşük ve yüksek (inme sınıfına bağlı olarak) gray-scale pixel değerlerine sahip olduğu 

görülmüştür. Bu değerler dışında kalan ara değerler elenerek ayrımın daha net gözlemlene 

bildiği yeni histogramların kullanımı da planlanmaktadır. Bu sayede sonraki adımda 

hesaplanacak olan korelasyon değerlerindeki farklar da artacaktır. 

Adım-5: İnme-pozitif bir örnek için aslında bir anormallik bulmak yeterli olacaktır. Bu 

saptama için iki yarının histogramları arasında farklı korelasyon hesaplamaları (Spearman’s, 

Pearson’s ve Kendalltau’s) yapılmıştır. Figür -3’te de görüldüğü üzere Spearman’s ve 

Pearson’s korelasyonları sınıfları daha iyi ayırdığından bundan sonra her görsel bir çift 

korelasyon skoru ile temsil edilebilecektir. Bu işlem çok büyük bir model eğitim yükünü 

ortadan kaldırmış oldu.  

Adım-6: Tüm veri seti için de uygulanabilecek bu yöntem, şimdilik 1/10 boyutundaki 

bir kümede önceki adımlar tekrarlanarak yeni veri seti oluşturuldu. Bu veri seti beş Fold’a 

rastgele örneklemeler ile ayrıldı ve dört fold model eğitimi için bir fold da de doğrulama/test 

işlemi için ayrıldı. “kanama” ve “tıkanma” verileri birleştirilerek “inme-pozitif” olarak 

etiketlendi. “Normal” veri setindekiler de “inme-negatif” olarak etiketlendi. Verisetindeki 

dağılımı korumak için her alt küme kendi içinde beş-fold’a ayrıldı ve daha sonra her kümenin 

ilgili fold’undaki veriler birleştirildi. Böylece her fold hem asıl verisetinin hem de diğer 

fold’ların veri dağılımına sahip olması sağlandı. Makine öğrenmesi modelleri olarak şimdiye 

kadar K-Means ve Dense Neural Network  yapıları ile çalışıldı. Bu modellerin dışında SVM, 

KNN vb. Diğer modellerin de eğitilmesi ve bir ensemble model oluşturulması planlanmaktadır. 
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Figür – 2: Veri ön işleme ve standardizasyon aşamaları ara çıktıları ve her beyin 

yarım küresinin pixel değerlerinin histogramı. 

2. Aşama – Segmentasyon modeli: 

Literatürde bu görev için geliştirilmiş ve kendini kanıtlamış bir çok model mevcuttur. 

İncelenen modellere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir. 

- Atrous Convolution ile 3D Multi-scale U-Net [3] 

Kullanılan yapı: Kodlayıcı ve kod çözücü yolunda farklı alıcı alanlara sahip birden çok 

evrişim dizisine sahip çok ölçekli bloklar. 

- U-Net [4] 

 Kullanılan yapı: Aralarında bağlantı bulunan evrişim katmanlarıyla büzülme (kodlayıcı) 

yolu ile evrişim katmanlarıyla Genişleyen (kod çözücü) yolu ve Stokastik gradyan inişi 

-U-Net++ [5] 

 Kullanılan yapı: Standart UNet + Yeniden tasarlanmış atlama yolları ve Deep 

supervision. 

- Eff-UNet [6]  

 Kullanılan yapı: UNet'in kodlayıcısı ve kod çözücüsü olarak EfficientNet 

(EfficientNetB0'dan EfficientNetB7'ye). 

-MultiRes-UNet [7]  

 Kullanılan yapı: Standart UNet + Res Yolları ve Multires Blokları. 

-Refined-UNet [8] & Refined-UNet-2 [9]  
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 Kullanılan yapı: Standart UNet + Yoğun CRF ve Kılavuzlu Gauss Filtresi. 

-U-ResNet [10]  

 Kullanılan yapı: Atlamalı bağlantılarda birleştirme yerine Residual units ve toplama. 

-Fully Convolutional Neural Networks [2]  

 Kullanılan yapı: 2D asimetrik residual kodlayıcı, gradyan akışını ve tahmin dropout 

katmanlarını kolaylaştırmak için uzun ve kısa residual bağlantılar. 

-SegNet [11]  

 Kullanılan yapı: Üst örnekleme ağırlıklarını tekrar öğrenmemek için kodlayıcı, piksel 

düzeyinde sınıflandırma katmanı ve kod çözücü ağı ile max pooling endeksleri olarak önceden 

eğitilmiş VGG16. 

Bu modellerin tamamında gözlemlediğimiz ortak işlem, girişte kullanılan görsel doğrudan 

verilen maskenin pixel değerleriyle eşleştirilmeye çalışılmasıdır. Bizim çalışmamızda ise bu 

ayrıma yardım edeceğini düşündüğümüz bir özellik “kanama” ve “tıkanma” bölgelerinin genel 

ağırlıklı pixel değerlerinin birbirinden ayırt edilebilmesidir. Yani sınıflardan birinde inme 

bölgesi daha koyu renkteyken; diğeri daha açık renge sahiptir. Bu bilgiyi modelin ilk eğitiminin 

dışında tutmak verilen görevin model tarafından daha kolay öğrenilmesini sağlayacaktır. 

Böylesi bir işlem çok sınıflı semantic segmentation yerine binary semantic segmentation 

yapılmasını sağlar. Yani, modelden ilk olarak sadece anormallik olan inme bölgesini bulmasını 

istemekteyiz. Bu bölge bulunduktan sonra veri setindeki görselleri ve maskeleri kullanak elde 

ettiğimiz bölgenin pixel aralıklarını karşılaştırarak “kanama” yada “tıkanma” olduğuna 

kararverebiliriz.  

Modeli çok sınıflı olarak eğitmek, ayrıca heterojen inme bölgesi tahmininde bulunması 

riskini de doğuracaktır çünkü model pixel seviyesinde sınıf tahmini yapacaktır. Ancak, verilen 

veri setinde tüm inme bölgeleri homojen etiket yapısına sahiptir. Yani, bir bölgenin tamamı ya 

“kanama” ya da “tıkanma” etiketine sahiptir. Bu durum bizim yaklaşımımıza avantaj 

kazandırmaktadır. Klinik verilere ve paylaşılan veri setine dayanarak bir inme bölgesinde hem 

tıkanmaya hem de kanamaya bağlı bulguların iç içe olması; olsa dahi gözle ayrımının 

yapılabilmesi oldukça düşük bir ihtimale sahiptir diyebiliriz.  

 

Alan tespiti (binary semantic segmentation): Bu işlem için şimdiye kadar incelediğimiz 

diğer pek çok model içinden Unet yapısına öncelik verdik. Bu yapı köken olarak zaten tıbbi 

görüntü işleme alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olması bir avantajdır. Nispeten küçük 

yapısı tasarımını, optimizasyonunu ve eğitimini kolaylaştırmaktadır. Ancak, bu işlemleri daha 

da kolaylaştıracak bir yaklaşım [12]’te ortaya konmuştur. Bu çalışmaya göre model ağırlıklarını 
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baştan eğitmek yerine daha önceden farklı veri setleri ile eğitilen modelin ağırlık değerlerinin 

kullanılması daha hızlı başarım elde ettirmektedir. Bu durum Figür – 3’de [12]’ün yazarları 

tarafından gösterilmiştir.  

Bu çalışmadan yola çıkarak ilk önce maske verileri güncellenmiştir. Bu sayede tüm inme 

bölgeleri “1” (sınıf bilgisinden bağımsız olarak) diğer yerler de “0” maske değerine sahip 

olmuştur. Daha sonra, [4]’te bahsedilen çalışma, mimarisi Unet11, ön-eğitim veri seti 

ImageNet, enkoder yapısı VGG11, epochs sayısı 10 ve learning rate değeri 0.001 

konfigürasyonu ile gerçeklenmiş ve eğitilmiştir.  

 

Maske Güncelleme: Tahmin edilen inme bölgeleri ilgili görsel üzerinde maskelenerek bu 

bölgenin asıl pixel değerleri elde edilecektir. Daha sonra bu bölgeler konturlanarak ayrı ayrı 

sınıflandırma modelinde değerlendirilecektir. Sınıflandırma modeli saptanan her bölgedeki 

pixel histogramarının bin değerlerini kullanacaktır. Bu sayede ilgili bölgenin kanama ya da 

tıkanma sınıfına ait olduğunu belirleyecektir. Bölgelerin sınıfları belirlendikten sonra her 

bölgeye karşılık gelen maske pixel değerleri homojen olarak güncellenir. Her ayrı bölgeye ait 

tüm pixeller maskede ya “1” ya da “2” değerine sahip olmuş olur. Bahsi geçen sınıflandırma 

modelinin eğitiminde ise paylaşılan görsel – maske eşleşmesi kullanılark çıkartılan pixel 

histogramlarının bin değerleri kullanılacaktır. Bu model ile ilgili çalışmalarımız devam 

etmektedir. Bu model için farklı konfigürasyonlara sahip dense neural network yapılarından 

oluşan bir ensamble model geliştirmeyi planlamaktayız. 

3. Deney Ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri  

Yarışma tarafından paylaşılacağı belirtilen verilerin formatının DICOM ve PNG olacağı 

belirtilmiştir. Açık kaynak olarak erişebileceğimiz veri setlerinde ise bu formatın dışında NıfTI 

formatında verilerin de olduğu gözlemlenmiştir. Bahsi geçen formatlar arası dönüşüm mümkün 

olsa da veri kümelerinin boyutları yarışma tarafından paylaşılana veri kümesi boyutundan çok 

küçüktür. Formatları aynı olan veri kümelerinin ise maske bilgisinin olmaması sebebiyle tercih 

edilmemiştir. ÖTR’de bahsetmiş olduğumuz aşağıdaki verisetleri nin küçük boyutta olması ve 

uyumlama işlemlerinin çok zamana mal olacağını öngördüğümüzden bu yarışmada 

kullanmama kararı aldık. 

- Ischemic Stroke Lesion Segmentation (ISLES) 2018 Dataset - 94 etiketli / NIfTI 

- Database Skull from CNN Stroke Classification – maske bilgisi yok 

- RSNA Intracranial Hemorrhage Detection – kaggle – tıkanma verisi eksik 

- Brain CT Images with Intracranial Hemorrhage Masks – kaggle – küçük boyutlu 
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Bunun yerine paylaşılan veri setinin genişletilmesi için verilerin standardizasyonu 

adımında elde ettiğimiz dikey merkezi simetri ekseni ile simetri alarak veri kümesi hacmini iki 

katına çıkarabilmekteyiz. Aynı işlemi maskelere uygulayarak ikinci aşama için gerekli olan 

veriyi de genişletebilmekteyiz.  

Kullanabileceğimiz bir diğer teknik ise Elastic deformation fields’tır. Bu teknik medikal 

görsellerdeki başarımı ile bilinmektedir. Benzer kullanımının faydalarından [2]’de de 

bahsedilmektedir. Oluşturulan alanlar saklanarak her görselin ilgili maskesine de uygulanması 

ile doğru ve yeni maskelerin de oluşması sağlanabilir. Ayrıca, veri setlerinde sınıflar arasında 

örnek sayılarında dengesizlik olduğu gözlemlenmektedir. Buna çözüm olarak farklı sınıflar için 

farklı Cost fonksiyonu kullanımı ve Sum of the Generalized Dice Loss (GDL) teknikleri 

uygulanması planmlanmaktadır.  

4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu  

1. Aşama – Sınıflandırma çalışmalarındaki güncel sonuçlar: 

Yukarıda daha önce detaylarıyla bahsedilen standardizaston, historam ve korelasyon 

işlemlerinin asıl veri setinin 1/10’u boyutundaki bir alt kümede gerçekledik. Elde ettiğimiz 

çıktıları K-Means algoritmasıyla eğittiğimizde test verisi için purity skoru olarak %63,44’a 

ulaştık. K-Means için oluşturduğumuz confusion matrix’i Figür – 3’te mevcuttur.  

Aynı verileri kullanarak yaptığımız bir diğer eğitimde kendi tasarladığımız mutilayer 

feed forward neural network modelini kullandık. Bu modelin aktivasyon fonksiyonları, 

optimizer’ı, saklı katman sayısı, epoch sayısı ve learning rate değerleri optimize edilmeye 

devam etmektedir. Şuanki güncel modelimiz ise %69.9 test doğruluğuna ulaşmıştır. Learning 

rate ve epoch sayılarının birlikte analiz edilği schedular tekniklerinden time based decay, step 

decay ve exponantial decay uyarlamaları yapıldı. İlgili eğitim doğrulukları ve kayıplarını Figür 

– 4’te görebilirsiniz.  

Verisetinin 1/10 yerine tamamını kullanmanın test doğruluklarında artış sağlaması 

beklenmektedir. Bir diğer test doğruluğunu arttıracak yöntem ise histogaramların tüm bin 

değerleri yerine sadece inme bölgelerinin sahip olduğu pixel değer aralıklarının takip eden 

adımlarda kullanılmasıdır. Bu görüş [1]’de de savunulmaktadır. Bu sayede elde edilecek 

korelasyon hesaplamalarının sonuçlarında ayrım daha net görülebilecektir. Bahsi geçen 

yöntemin de yarışma tarihine kadar çalışmalarımıza dahil edilmesi planlanmaktadır. 
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Figür – 3: 1. Aşama sınıflandırıcı model çıktıları. Sol tablolar her fold için hesaplanan 

ortalama korelasyon değerleri grafiği karşılaştırmasıdır. Sağ üst tablo K-Means modelinin test 

verisini nasıl böldüğünü göstermektedir. Sağ olt tablo K-Means modelinin confusion 

matrix’idir. 

 

Figür – 4: MLFF NN learning rate & epoch analizi – eğitim doğruluğu ve kaybı 

 

2. Aşama – Segmentasyon çalışmalarındaki güncel sonuçlar: 

Bu görev için detaylarına önceki bölümde yer verdiğimiz TernausNet[12] yapısı temel 

olarak bir Unet mimarisidir. Unet11, ön-eğitim veri seti ImageNet, enkoder yapısı VGG11, 

epoch sayısı 10 ve learning rate değeri 0.001 konfigürasyonu ile yeniden düzenlenen maske 

değerleri kullanıllarak yapılan eğitimde hız kazanmak için resimleri ve maskeleri yeniden 

boyutlandırma tekniği uygulanabilmektedir. Bu teknik sayesinde görsellerin ve maskelerin 

daha küçük boyutlara sahip olması sağlanablmektedir. Bu durumda tahmin edilen maskelerin 
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başlangıçtaki boyuta ulaşması için tekrar boyutlandırılması gerekmektedir. Ancak, yeniden 

boyutlandırma işlemi sonundaki maskenin çözünürlüğü asıl maskeye göre düşük olmaktadır.  

Öcelikle, eğitim 256x256 boyutlandırma ile yapılmıştır. Ancak, tahmin edilen 

maskelerin düşük doğrulukları sebebiyle orjinal boyut kullanılarak eğitimi tekrarladık. Daha 

yüksek başarıma sahip bu tahminler sonucu oluşturulan maskeleri Figür – 5’te görebilirsiniz. 

Burada elde edilen maskeler sadece inme bölgesini belirlemektedir. 

Bir diğer uygulanması muhtemel yöntem ise girişteki görseli alt bölgelere ayırarak ayrı 

ayrı eğitmektir. Bu sayede görsel çözünürlüğü de korunmuş olur. Ancak, böyle bir yöntem 

modelin eğitimi sırasında çok fazla forward ve backward pass gerektirdiğinden eğitim süresi 

çok fazla arttırmaktadır. Şu anda yaptığımız bu eğitim henüz tamamlanmadığından sonuçlarına 

bu raporda yer verememekteyiz. 

İnme bölgesinin tipi ise verilen veri kümesi içindeki maske-görsel eşleştirmesi ile her 

inme bölgesinin pixel değerleri histogramlar kullanarak temsil edilebilmektedir. “kanama” ve 

“tıkanma” tiplerindeki bölgelerin histogram bin’lerindeki değerler farklı bir sınıflandırıcının 

eğitiminde kullanılabilmektedir. Bu sınıflandırıcının tahmin ettiği sınıfa göre bir sahnede tespit 

edilen bölgelere yeni maske değerleri (“1” veya “2”) verilir. Böylece her bulunan bölgenin 

homojen bir şekilde tek bir değere sahip olması sağlanır. Paylaşılan veri setindeki bölgeler de 

bu  karakteristiğe sahiptir. Bir görselde her iki sınıfa ait inme bölgelerinin bulunması halinde 

de her bölge ayrı ayrı olarak sınıflandırıcı tarafından işlenek ayrı etiket değerleri almaları 

sağlanır.  

Figür – 5: Binary segmentation model çıktıları. İnmenin olduğu tahmin edilen bölge 

ile ilgili görselin maskesindeki asıl bölge karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar bazı görseller için 
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oldukça yakındır. Devam eden eğitimler ve parametre düzenlemeleri ile daha iyi sonuçlar elde 

edilmesi beklenmektedir. 

Figür – 6: TernausNet[12] mimarisi ve ön eğitim ağırlıklarının kullanımının eğitim 

süresine etkisini gösteren grafik[12]. 
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