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1. Kullanılacak Donanımlar 

a. Eğitim Donanımları 

Bütün geliştirme yazılımcı bilgisayarında ve Kaggle sunucularında yapılmaktadır. 

Kullanılacak olan bilgisayarın özellikleri kabaca aşağıdaki gibidir: 

Lenovo Legion 5 Intel Core i7 

16GB RAM 

Nvidia GeForce RTX 2060 6GB 

512GB SSD kapasitesi 

Buna ek olarak Kaggle ise 16GB ekran kartına sahip sunucuyu haftalık 30 saat boyunca 

kullanmaya izin vermektedir. Bu iki donanım türünün deneyler sırasında bizim için yeterli 

olduğunu söyleyebiliriz. 

b. Test Donanımları 

Test ortamı da yukarıda verilen yazılımcı bilgisayarında kurulacaktır. Modellerimizi bu 

donanım üzerinde kullanacağız yarışma sırasında. 

2. Çözüm İçin Kullanılacak Mimari 

Öncelikle deneylerimize başlamadan, akademik taram yapıp bu tarz görevlerde ne tür yolların 

izlendiğini araştırdık. Ondan sonra eldeki veriye de bakarak en iyi sonucu verecek 

algoritmalar üzerinde  çalışmaya başladık. Denediğimiz metodlar ve en sonunda kullanmaya 

karar kıldığımız çoklu algoritmaları şöyle sıralayabiliriz: 

a.İnme Sınıflandırması 

 Bu ilk aşama görevi için ResNet50 modelini kullandık. Öncelikle lineer katmana 

kadar olan kısmı “backbone” olarak kabul edip ordaki ağırlıkları dondurduk. Daha 

sonra yeni bir lineer katman oluşturup modeli 10 epoch kadar eğittik. Buradaki önemli 

ayrıntı lineer ve backbone ağırlıklarını farklı “learning rate”ler ile güncellemek ve 

“Batchnorm” katmanlarına özel işlem uygulamak diyebiliriz. Ondan sonra “backbone” 

kısmını komple dondurup - “Batchnorm” katmanı hariç- lineer layerı eğiterek, 0.95’e 

yakın F1-score(Precision=0.94, Accuracy=0.96). elde ettik test seti üzerinde. 
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“FocalLoss” kullanarak modeli zor örneklere daha fazla dikkat etmeye zorladık. bunun 

yanında agresif şekilde veri augmentasyonu kullandık. Böylelikle eldeki az veriyi 

yapay olarak çoğaltmış olduk. 

b.İnme Segmentasyonu 

  Bu görevde verilen görseldeki her piksele bir sınıf ataması yapmamız isteniyordu. 

Eldeki veri ve göreve göre bir piksele ya 0 “Background”, ya 1 “Hemoraji” ya da 2 

“İskemi” sınıfını atayabiliyoruz. Bunun için ilk akla gelen “Encoder” ve “Decoder” 

bölümleri olan bir model kurup en sonunda piksel başına üç tane olasılık skoru çıktısı 

veren bir algoritma kullanmaktır. Şu ana kadar kullandığımız modeller aşağıdaki 

gibidir: 

UNet-ResNet 

Bu model yapısında sırasıyla ResNet-34 ve ResNet-50 mimarileri UNet modelinde 

“encoder” olarak kullanıldı. “Decoder”ın çıktısı ise piksel başına üç tane “logit” 

skoruydu. Daha sonra bu logit skorları “ground truth”larla beraber “Weighted 

FocalLoss” ve “Dice Loss” a vererek modeli eğitmeye çalıştık. Metrik olarak “Dice” 

skoru kullandık. Burda önemli bir ayrıntı ise “Stratified Batch Sampler” kullanmaktı. 

Özellikle her iki inme türünün de bulunduğu tomografi görüntülerinin her “batch”de 

bulunması modelin daha sağlıklı eğitilmesi için önemliydi. 

DeeplabV3-ResNet50 

   Bu model yapısında “encoder” kısmı tekrardan ResNet-50 mimarisiyle oluşturuldu. 

DeeplabV3’ün UNet’e göre ekstra özelliği görüntüye birden farklı ölçekte bakıyor 

olmasıdır. “Decoder”ın çıktısı ise piksel başına üç tane “logit” skoruydu. Daha sonra 

bu logit skorları “ground truth”larla beraber “Weighted FocalLoss” ve “Dice Loss” a 

vererek modeli eğitmeye çalıştık. Metrik olarak “Dice” skoru kullandık. Geri kalan 

eğitim ve mimari ayrıntılarını UNet-ResNet deneylerindeki ile aynı şekilde tuttuk. 

Ensemble Metod 

Yukarıda bahsedilen mimariler “binary” problemler üzerine uygulandığında çok iyi 

sonuçlar verdi. Örneğin, Deeplab modelini sadece hemoraji veya iskemi 

görüntülerinde eğitip piksel başına “binary” sınıflandırma yapmasını istediğimizde 

metriklerimiz ve görsel çıktılarımız oldukça iyiydi. Üçlü sınıflandırmanın neden iyi 

çalışmadığını araştırmaya başladık. Yaptığımız incelemeler sonucunda iskemi 



 
 

5 
 

verisinin aslında çok fazla “noise” kattığını gördük. Hemoraji bölgesi bir tomografiye 

bakıldığında anomali olarak göze çarpıyor. Ancak bu durum iskemi görüntülerinde bu 

kadar net değil. Hatta çoğu örnekte background ile iskemi bölgesini ayırmanın oldukça 

zor olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden biz de ikili kombinasyonlar şeklinde “binary” 

sınıflandırıcı modeller oluşturduk: “Background” vs “Hemoraji”,  “Background” vs 

“İskemi”. Buradaki en kritik nokta ise “Background” örneklerine duruma göre 

“İskemi” ya da “Hemoraji” örneklerini de katmaktı. Örneğin, hemoraji modelini 

eğitirken aynı zamanda iskemi görüntülerini “background” olarak kullandık. Bu sefer 

çok fazla veri olduğu için, veri augmentasyonun agresifliğini bir derece düşürdük. Bu 

“ensemble” model en nihayetinde kabul edilebilir bir “dice” skoru verdi. 

3. Deney ve Eğitim Aşamalarında Kullanılan Veri Setleri 

Öncelikle sizin bize vermiş olduğunuz veri setinin yarışma esnasında karşımıza 

çıkabilecek görüntülere benzer olduğunu varsaydık. Ama modellerimizin 

genellenebilirliğini arttırmak için de “Radiopaedia[1]”dan hemoraji ve iskemi üzerine 

vakalar bulduk. Radiopaedia, “Creative Commons” lisansına sahip. Ancak ticari 

amaçlı verilerin kullanılmasına izin vermiyorlar. Biz de bu verileri sadece bu yarışma 

için kullanacağız. Yarışma için yaptığımız iş araştırma ve geliştirme olduğu için yasal 

açıdan herhangi bir problem yaratmayacaktır. 

4. Elde Edilen Deneysel Sonuçların Sunumu 

İnme sınıflandırması(1. aşama) için F1-score kullandık. Çünkü “precision” ve 

“accuracy” skorlarını aynı potada eritip tek bir metrik olarak görmek istedik. Şu anki 

modelimiz 0.95 civarında F1-score üretmektedir. Aşağıda örnek görsel çıktılarını 

görebilirsiniz: 
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İnme segmentasyonunda ana metrik olarak “dice” skoru kullandık. Hemoraji 

segmentasyonunda skorumuz 0.86-0.90 arasındayken, İskemi segmentasyonunda 

skorumuz 0.76-0.80 arasındaydı. Aşağıda sırasıyla hemoraji ve iskemi modellerinin 

görsel çıktılarını bulabilirsiniz. İlk kolon veri normalizasyonundan sonraki görseli 

göstermektedir. Bu görsel “input” olarak modele verilmektedir. Ortadaki kolonda ise 

“ground truth”ları görmektesiniz. En sağ kolonda ise modelin çıktısını görebilirsiniz. 
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5.  Referanslar 

 
[1] https://radiopaedia.org/ 


