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Kullanılması planlanan donanımlar ve özellikleri  

 Eğitim Donanımları  

Eğitim için 2 ayrı donanım kullanılacaktır. Kısa süreli eğitim turları ve hiperparametre 

optimizasyon denemeleri için Google Colab ortamının kullanılması düşünülmektedir. Daha 

uzun eğitimler için masaüstü bilgisayarımız kullanılacaktır. Masaüstü bilgisayarımız Intel i7 

10700F işlemci, MSI Gigabyte Z490 4300 MHz Anakart, Zotak RTX 3060 12 GB 192 bit 

GPU, 2x16 GB RAMdan oluşmaktadır. Dual Boot Ubuntu 20.04 LTS ve Windows 10 Home 

Edition işletim sistemi Anaconda environment altında kullanılması planlanmaktadır.  

Test Donanımları  

Oluşturulacak modelin çıkarım sürelerine göre seçilecektir. Çıkarım süreleri final 

toplantısının süresi içerisinde sorunsuzca test görüntülerini işleyip sonuç elde etmeye uygun 

kısalıkta elde edilebilirse MSI Gaming Laptop ile test aşamasına gidilecektir. Bu laptopun 

GTX 960 M ekran kartı mevcuttur. Aksi halde eğitimde kullanılan masaüstü sistem test 

ortamına götürülerek yukarıda eğitim donanımı başlığı altında tariflenen sistem 

kullanılacaktır.  

                 Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

Görüntü sınıflamasında konvolusyonel nöral network (CNN) tabanlı modeller büyük başarılar 

sağlamaktadır. 2012 sonrasında sırası ile AlexNet (1), VGG16 ve 19 (2), GoogleNet 

(Inception) (3)ve ResNet (4) , ILSCV yarışmasında ImageNet veri setinin sınıflamasını büyük 

başarı ile tamamlamış ve insan düzeyi başarı sınırını geçmiştir. Görüntü sınıflamasındaki 

üstün başarılar çekildiği popülasyonu iyi temsil eden çok çeşitli ve büyük bir veri setinin 

varlığı yanı sıra, bilgisayar donanımındaki gelişmeler, özellikle tensor işlemlerini çok hızlı ve 

paralel bir şekilde gerçekleştirerek eğitimin hızlanmasını sağlayan GPU ların ucuzlaması, 

Google Colab (5) , GoogleCloudPlatform, Amazon AWS gibi bulut tabanlı yüksek 

performanslı donanımların ücretsiz ya da kullanım süresi başına ücretlendirme gibi herkes 

tarafından kullanılabilir hal alması, yani yapay zeka demokratizayonu gibi süreçlerin bir 

ürünüdür. Öte yandan Keras gibi yüksek seviyeli kütüphanelerin kullanımı daha karmaşık 

olan Tensorflow üzerine geliştirilmesi yazılımsal olarak da işleri kolaylaştırmıştır. Sonrasında 

Abacus.AI gibi AutoML uygulamaları, birkaç temel bilgi ile modelleri çalıştırabileceğimiz 

uygulamaların oluşturulması üniversite eğitimi öncesindeki grupların bile derin yazılım bilgisi 

olmaksızın bu modelleri kullanabilmesine olanak sağlamıştır. Bir diğer önemli unsur 2012 

öncesinde aktivasyon fonksiyonu olarak kullanılan Sigmoid ve Tanh fonksiyonlarının ağ 
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derinleştikçe gradient sönümlemesi problemi ile karşılaşması nedeniyle çok derin ağların 

kullanılmasındaki sıkıntılar idi. Oysa bu tarihten sonra kullanılmaya başlayan ReLU ve 

türevleri (ELU, LeakyReLu gibi) ile gradient sönümlemesi problemi de büyük oranda 

giderilmiştir. Özellikle ResNet ile uygulamaya giren bir önceki tabakanın çıkışının bir 

kopyasının bir sonraki tabakaya ek girdi olarak verilmesi şeklinde özetlenebilecek rezidü 

ünitelerin kullanımı da gradientin canlı kalmasını ve tabakalar arasında daha kolay akmasını 

sağlamıştır. ResNet’ te önce bir sıkıştırma ardından genişletme işlemi uygulanmakta olup 

reziduel bloklar atlamalı bağlantılar ile (skip connections ) bir birine bağlanırlar. Bu bilginin 

daha az kayıpla katmanlar arasında akmasını sağlar. Ancak parametre sayısını çok arttırır. Son 

yıllarda daha az parametre ile etkin sonuçlar üretebilmenin yolları aranmaktadır. Bu 

yaklaşımın sonuçlarından biri Mobilenet V2 (6) ile ortaya konmuştur. Bu mimaride ters 

çevrilmiş darboğaz üniteleri kullanılır. Bunu, tersine çevrilmiş ResNet blokları gibi düşünmek 

mümkündür. Böylece kanallar önce genişletilip ardından sıkıştırılır ve daha az sayıya 

indirilmiş kanallar arasında atlamalı bağlantılar kurulur. Sonuç daha az sayıda parametre ile 

benzer etkinliktir. Bir sonraki adım bu ters çevrilmiş darboğazlara ek olarak hem genişlik hem 

yükseklik hem de derinlikte ölçeklendirme olmuştur. Böylece EffficientNet (7) ailesi 

doğmuştur. EfficienNet B0-7 arası 8 modelden oluşan gittikçe kompleksleşen ancak o oranda 

artan sınıf sayısı karşısında başarımı artan modellerdir. MobilenetV2 ve EfficientNet ailesi 

çok daha az sayıda parametre ile görüntü sınıflamada etkin sonuçlar üretmeyi başarabilmiştir.  

Derin öğrenme modelleri çok sayıda data ister. Çok sayıda datanın latent uzaya projeksiyonu 

ile görüntü sınıfları birbirlerinden ayıran öznitelikler bütünü hesaplanıp nihai sınıflama 

gerçekleştirilir. Her ne kadar tıbbi görüntüler doğal görüntülerden çok farklı olsalar da, tüm 

görüntüler, kenar, köşe, gradient, blob gibi benzer primerlerden oluşur. ImageNet milyonlarca 

doğal görüntü ve binlerce sınıf içeren oldukça büyük bir görüntü bankasıdır. Bilgisayar 

görüsü ve görüntü sınıflama modellerini karşılaştırmak ve eğitmek için önemli bir veri 

kaynağıdır. ResNet, VGG 16/19, Inception gibi referans modeller olan MobileNetV2 ve 

EfficientNetB0 da bu görüntüler ile eğitilmişlerdir. Yani bu modeller hali hazırda eğitilmiş 

ağırlıkları ile görüntü primerlerini öğrenmiş durumdadır. Bu ağırlıklar kullanılarak kendi 

görüntülerimizin temsili projeksiyonları oluşturulup bu vektörler kendi sınıflarımıza uygun bir 

sınıflandırıcıya tabi tutulduğunda ya da hazır ağırlıkları ince ayar yapılarak kendi 

problemimize adapte edildiğine sıfırdan başlamaya oranla önemli avantaj elde edilir. Buna 

transfer öğrenme denilir.  

Biz de bu yarışma kapsamında etkin ancak hafif modeller olan MobilenetV2 ve EfficientNet 

B0 ile transfer öğrenme yaklaşımı ile görüntü sınıflaması yapmayı planlamaktayız. 
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Öte yandan görüntü segmentasyonu sınıflamanın aksine dens bir tahmin problemidir. 

Gerçekten de sınıflama problemlerinde girdi olarak verilen, görüntünün yükseklik* 

genişlik*derinlik sayıdaki piksel değerlerinden yola çıkılarak o görüntünün sınıfını temsil 

eden tek bir numerik değer tahmin edilmeye çalışılır. Bu seyrek bir tahmin problemidir. 

Segmentasyonda ise aynı sayıdaki pikselden başlanarak her piksel için ilgi alanına aittir ya da 

değildir şeklinde ikili bir tahmin yapılmalıdır. Bu nedenle klasik evrişimli sinir ağlarında 

olduğu şekilde bir seri evrişim, aktivasyon haritası, havuzlama ile boyut küçültme işlemeleri 

peş peşe uygulanarak nihai bir temsili vektöre indirgeme işlemi yetersiz kalır. Ardından bu 

projeksiyondan ters havuzlama ile boyut büyültme ters konvolusyon ve aktivasyon 

fonksiyonları kullanılarak orijinal girdi ile aynı boyutta binary değerli bir tensor elde 

edilmelidir. Bunun için altın standart genel olarak U net (8) mimarisi ve bundan esinlenen 

genişletmeleridir. U-Net i iki parça olarak düşünmek mümkündür. İlk parça standart 

sınıflayıcı ağlar gibi herhangi bir evrişimli sinir ağı olabilir. Bu kodlayıcı kısımdır ve 

görüntünün latent uzaya projeksiyonunu sağlar. İşin aslı bu projeksiyon sırasında model 

görüntüde ne olduğu bilgisi konusunda uzmanlaşırken bunun nerede olduğu bilgisini 

yitirmeye başlar. İkinci parça ise bu temsili vektörden orijinal girdi görüntü ile aynı boyutlu 

tensor elde etme işlemidir. İşte bu sırada nerede bilgisini de daha uzman olarak öğrenebilmesi 

için kodlayıcı parçadan kod çözücü parçaya aynı büyüklükteki aktivasyon haritalarının 

kopyalanması işlemi yapılır. U-Net tabanlı segmentasyon modelleri az sayıda görüntü ile de 

başarılı sonuçlar üretebilmektedir. Tıbbi görüntüleme segmentasyonu konusunda özel olarak 

özelleşmiş U-Net varyantları DeepMedic ve nnU-Net tir. Yarışmanın ilgi alanı 

segmentasyonu aşamasında U-Net tabanlı modeller ile segmentasyon yapılması 

planlanmaktadır.  

Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri  

Modelin geliştirilmesi aşamasında RSNA Beyin Kanamalı infarkt tespit ve segmentasyonu 

yarışması, CQ500 veriseti ve UCLH inme veriseti yanı sıra kendi hastanemizde oluşturulmuş 

etik kurul onayı alınmış DW serilerinde iskemik inme tipi sınıflama veri setlerimiz yarışma 

düzenleme kurulunun vereceği eğitim seti ile beraber kullanılması planlanmaktadır. RSNA 

Beyin Kanamalı enfarkt veri seti, Kaggle internet sitesi bünyesinde depolanmakta olup 25.000 

den fazla CT görüntü hacmi içermektedir. Stanford Üniversitesi, Thomas Jefferson 

Üniversitesi, Toronto Sağlık Üniversitesi ve Sao Paola Federal üniversitesi bünyesinde elde 

edilmiş görüntüler ASNR ve MD.ai öncülüğünde 60’ dan fazla gönüllü tarafından 

etiketlenmiş ve kullanıma sunulmuştur. 

CQ500 CT veri seti 491 adet CT hacmi içermektedir. Yeni Delhi Sinir Bilim ve Genomics de 
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İleri Görüntüleme araştırmaları merkezi tarafından elde edilmiş ve 8, 12 ve 20 yıl Beyin BT 

raporlama deneyimi olan 3 radyolog tarafından etiketlenmiştir. Qure.ai internet sitesinde 

depolanmakta ve EULA lisansı ile serbest kullanıma açık olarak sunulmaktadır. Veri setinin 

özellikleri (ref) de detaylı olarak tanımlanmış olup kanama alt tipleri ve kafa kırığı ile orta hat 

şifti gibi kritik bulguları içermektedir.  

UCLH inme veri seti Londra Koleji Üniversitesi Hastanesinde elde edilmiştir. 18 yaş üstü 

iskemik inme ve/veya lobar kanama içeren 25 CT hacminden oluşmaktadır. Detayları (ref) de 

tanımlanmış olan veri setinin CT görüntüleri NİFTİ formatında sunulmuş ve Zenado repoda 

saklanmaktadır.  

Öte yandan kendi veri setimiz İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde DW ağırlıklı 

görüntüler ile elde edilmiş 271 iskemik inme hastası içermektedir. Nöro görüntülemede 5 ve 

27 yıl deneyimli iki radyoloji uzmanı tarafından etiketlenmiştir. Her ne kadar difüzyon MR, 

CT den farklı piksel profiline sahip ise de, kemik yapıları çıkardıktan sonra kalan parankim 

alanlarında normal parankimin ara yoğunlukta ve BOS boşluklarının düşük yoğunlukta 

olmaları ile beyin CT görüntülerinin relatif piksel dağılımına benzer özellik gösterir. Ancak 

iskemik inme DW görüntülerde CT nin aksine parlak görünür. Bunu gidermek için 

segmentasyon haritalarında işaretli iskemik inme sahalarının tersini alıp orijinal görüntü 

üzerine yerleştirildiğinde aynı BT deki gibi inme sahası normal parankimden daha az parlak 

ve BOS boşluklarından daha parlak hale gelir ve ön eğitim amaçlı kullanılabilir hale gelebilir 

diye hipotez etmekteyiz.  

Tüm 4 veri seti de anonimize edilmiş kişiliksizleştirilmiş hastalar üzerinden ve etik kurul 

izinleri alınarak ticari kullanım dışı kullanıma uygun veri setleridir. 

  

Elde edilen deneysel sonuçların sunumu  

Projenin ilk basamağı bir sınıflama problemi olup seyrek bir tahmin problemi olarak 

kurgulanabilir. Ön eğitimli ağlar sabit bir giriş büyüklüğü istediğinden tüm imajlar 224x224 

matris büyüklüğüne göre ayarlandı. Bu işlem mamografi mikrokalsifikasyonları ya da ince 

kırık hatları gibi küçük yapılarla ilgilenildiğinde önemli bilginin kaybına yol açacağından çok 

önerilmese de hemotom ya da iskemi sınıflaması gibi nispeten daha büyük yapıların 

segmentasyon ve sınıflamasında çok önemli sorun oluşturması beklenmez. Elimizdeki veri 

seti büyüklüğünün kısıtlılığı göz önüne alındığında önemli bilgiyi kaybetmeksizin ne kadar az 

sayıda piksel ile yola çıkılırsa o kadar iyi sonuçlar elde edilebileceği hipotez edildi bu nedenle 

crop yerine downscale işlemi ile 224x224 matrix büyüklüğüne inildi. Projenin ikinci 

basamağı görüntülerden iskemi ve hemoraji sahalarının segmentasyonunu içermektedir. Bu 
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bir, çok sınıflı sınıflama problemidir. Düzenleme komitesi maskeleri RGB olarak vermiş olup 

ilk kanal tümü ile 0 değerli piksellerden oluşmakta 2. kanal iskemi sahalarında True kalan her 

yerde False değeri vermekte 3. Kanal ise hemoraji sahalarında True kalan her yerde False 

değeri vermektedir. Böylece bir kanama pikseli [0 0 1] bir iskemi pikseli ise [0 1 0] olarak 

kodlanmaktadır ki bu istediğimiz bir şeydir. Ancak öte yandan ne iskemi ne kanama alanı 

olmayan background sahalar ise [0 0 0] olarak kodlanacaktır. Bu durum, background 

sahaların sınıflanmasını güçleştirir. Bu nedenle 1. kanal yeniden düzenlenmiştir. Bunun için 

görüntü büyüklüğü ile aynı büyüklükte bir 1’ ler matrisi oluşturulmuş ve bu matrisde 2. ve 3. 

kanalda True değeri alan pikseller 0’a değiştirilmiştir.  

Bir diğer husus foreground pikseller ve background pikseller arası sınıf dengesizliğidir. Tıbbi 

görüntüleme problemlerinde sık karşılaşılan bir özellik olan bu durum için Dice coefficient ya 

da IOU loss kullanılması veya cross entropy loss un sınıf sıklıklarına göre ağırlıklandırılması 

önerilir. Bu amaçla her görüntünün maskesinin her kanalındaki piksel sayıları saydırılmış ve 

ortalamaları alınarak bu piksel sayılarını dengeleyecek sınıf ağırlıkları oluşturulmuştur. 

 Öte yandan CT imajları 12 bitlik bir skalada dağıldığından (makineden makineye değişmekle 

beraber -1024 +3072 ya da -2000 + 2096 gibi) ve gerek beyin parankimi gerekse hematom ve 

iskemi gibi hedef patolojiler dar bir HU aralığında yer aldığından gereksiz bilgiyi azaltmak 

modelin tahmin gücünü arttırabilir şeklinde hipotez ettik. Gerçekten de normal gri cevher 37-

41 HU bandında beyaz cevher ise 29-33 HU bandında yer almakta iken kanama 30-90 HU 

bandında iskemi ise hiperakut dönemden kronik döneme kadar geniş bir zaman aralığı hesaba 

katıldığında su dansitesi olan 0 HU dan yaklaşık beyaz cevher dansitesi olan 30 HU ya kadar 

uzanan dansitelerde gözlenebilmektedir. Bu nedenle görüntüler 5 basamaklı bir önişleme 

işlemine tabi tutuldu. 

1) Önce kranyumun etrafındaki boşluk olduğu gibi elimine edildi ve imajın kendisi 

224x224 matrix büyüklüğüne ayarlandı. 

2) Ardından DICOM header den RescaleIntercept ve RescaleSlope attributeleri çekilerek  

Gerçek HU = Pixel değeri * Slope + Intercept formulu uyarınca görüntülerin HU 

halleri hesaplandı. Bu aynı zamanda görüntüdeki işe yarar piksellerin tümünün aynı alt 

ve üst limit değer ile sınırlanmasını sağladı. 

3) Ardından sadece intrakranyal kavite kalacak şekilde bir maske hesaplanarak kranyal 

kemikler ve fasiyal yapılar silindi. 

4) Kalan görüntü için 0-150 HU aralığı bırakılacak şekilde 0’dan küçük ve 150 HU dan 

büyük HU değerleri silindi. 
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5) Son olarak da elde edilen görüntü ortak skalaya alınabilmesi amacıyla [0 1] aralığına 

normalize edildi. (Şekil 1,2,3) 

 

 

a)Orijinal            b) Masa temizlenmiş c) Orijinal maske d) Boşluk temizlenmiş d) Yeni mask 

Şekil 1: Ön işleme aşamaları 

 

a)Orijinal           b) Masa temizlenmiş c) Boşluk temizlenmiş d) Sadece intrakranyel kesim 

Şekil 2: Önişleme basamakları 

 

a)    Hemorajik       b) Hemorajik            c) İskemik            d) İskemik 

Şekil 3: Önişleme sonrası seyreltilmiş bilgi ile kalmış intrakranyel alan görüntüleri 

 

Böylece görüntülerdeki sınıflama ve segmentasyon işlemi için gerek spatial lokasyon olarak 

gerekse intensite değeri olarak gereksiz olan ve gürültüyü yansıtan tüm pikseller elimine 

edildi. Bu input uzayının %90 dan fazlasının atılması ile daha iyi sınıflamayı sağladı.  

Gerçekten de bu önişlemeler yapılmadan önce 0.6-0.7 bandında seyreden accuracy değerleri 

0.80 in üstünde sonuçlar üretmeye başladı. 

Öte yandan veri sayısı kısıtlı olduğundan veri sayısını arttırmak gerekliliği mevcut idi. Bunun 

için önümüzde iki yöntem var idi. Ya başka kaynaklar araştırılarak yeni veri noktaları 

toplanmaya çalışılacak, ya da mevcut veri data augmentasyon yöntemleri kullanılarak yapay 
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olarak arttırılacaktı. Biz her iki yöntemi de kullanmaya karar verdik. Önce daha önce 

yayınlanmış ve yukarıdaki paragraflarda tanımlanmış public veri setlerinden bir alt küme 

indirdik. Bu veri setleri volumetrik CT datası içermekte idi. Bizim problemimiz ise kesit 

düzeyinde bir sınıflama idi. Dolayısıyla patolojik kesitin 3D volüm içinden çekilmesi gerekli 

idi. Bunun için volumetrik maskeyi avantajımıza kullandık. Maske volumünde pozitif değer 

alan alanlar işaretleyici tarafından işaretlenmiş dolayısı ile patolojinin olduğu alanları 

yansıtmakta idi. Küçük bir script ile maske volümünde pozitif olan indexleri yazdırıp bunun z 

indexini yani kesit sırasını gösteren indexini seçince patolojik kesiti filtreleyebilmiş olduk. 

Öte yandan kendimizin daha önceki projesinde difüzyon MR larında iskemik inme 

sınıflamasına ait 271 hastalık difüzyon MR veri setimiz mevcut idi. Bu verisetini avantajımıza 

kullanmak için simule data üretimi metodunu kullandık. Bu 6 adım içermekte idi. 

1) Veri setimizdeki volumu 224x224x20 lik tensore resample ettik.  

2) Public veri setindeki BT lerin 30 tanesini 224x224x20 lik tensore resample ettik 

3) Teknofest verisetinde verilmiş olan normal gruptaki imajlar bu tensore multiatlas 

register ile çakıştırılıp hangi kesit numarasına denk geldiği tespit edildi. 

4) Veri setimizdeki volümden aynı kesit numarasına denk gelen maske seçildi. 

5) Böylece kendi veri setimizden elde ettiğimiz maske ile teknofest normal kesitlerinden 

birbirine uyanlar eşleştirildi.  

6) Maske altında kalan alanın ortalama dansitesinin %60 ı ortalama, % 10’ u standart 

sapması olan bir gaussian kernel ile rastgele azaltıldı. (Şekil 4, 5) 

 

a)Serebellar iskemi.         b) Mask örtüsü         c) MCA iskemisi.          d) Mask örtüsü 

Şekil 4: Data genişletme stratejisi. Maske altında kalan alan potansiyel olarak etkilenmesi 

mümkün alanı gösterir. Maskenin konturları üst limit olmak üzere bu bölgeden rastgele 

büyüklük ve şekilde örneklenecek yeni noktalar yeni data noktalarını temsil eder. DW 

görüntülerdeki iskemi maskeleri normal BT görüntülerdeki aynı düzeydeki kesite 

çakıştırılarak ve rastgele örneklene noktalar altındaki dansite azaltılarak yeni iskemi örnekleri 

yaratılmıştır. 
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Şekil 5: Data augmentasyon sözlüğü ile online rastgele affine transformasyonlar ile data 

noktaları genişletilmiştir. 

 

Böylece farklı bir domaindeki aynı patolojinin bilgisi simule edilerek veri seti genişletildi.  

Ek olarak hem teknofest hem de dış kaynaklı ve simülasyon ile elde edilmiş görüntülere data 

augmentasyonu uygulandı. Augmentasyon amacı ile kullanılan sözlükte: {rotasyon:10 derece, 

rastgele_zoom = 0.1, rastgele_horizontal_şift = 0.2, rastgele_vertikal_şift = 0.1, 

horizontal_ayna_görünümü = Evet} şeklinde parametreler kullanıldı. 

Veri setinin ek veri noktaları ve data augmentasyonu ile expansiyonu ek 0.1 accuracy 

kazanımı yaratmıştır.  

Öte yandan ek stratejiler deneyebilmek üzere veri setinde ek değişiklikler de yapılmıştır. 

Bunlar özetle multiscale, multirezolusyon, ve rastgele yamalar ile multipl modeller oluşturup 

tümleştirilmesine hazırlık şeklindedir. 

Multiscale UNET için mevcut görüntüler ½  ve ¼ downscale edilmiş ve her bir ölçek ayrı ayrı 

UNET lere verilebilir hale getirilmiştir. Eğitim sonrası bu submodeller erken ve geç füzyon 

stratejileri tümleştirilecektir. Benzer şekilde görüntü çözünürlükleri 512x512, 256x256 ve 

128x128 yapılarak rastgele yamalar oluşturulmuş ve mulirezolusyon UNET kullanımına hazır 

hale getirilmiştir. Yamaları hazırlarken sınıf dengesini sağlayabilmek üzere selektif seçim 

stratejisi uygulanmıştır. Böylece 128x128 den büyük çözünürlükler için maske görüntüde 

rastgele pozitif pixel seçerek bu pozitif pixel merkezde olacak şekilde 128x128 lik yamalar 

hazırlanmıştır. Hazırlanan pozitif yama sayısı kadar background rastgele pixel seçimi 

üzerinden seçilen pikselin merkezde olduğu benzer büyüklükte negatif yamalar hazırlanmıştır.   
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Sonuç: 

Bir veri bilimi projesinin en önemli ayağı verinin hazırlığı aşamasıdır ve harcanacak zamanın 

%70-80 inini kapsar. Mevcut kısıtlı zaman diliminde yapılan ön hazırlık çalışmalarından elde 

edilebilen sonuçlar kalan 2,5 aydan biraz uzun sürede değerlendirme metriklerinde üst 

düzeyleri yakalayabileceğimiz hususunda güçlü işaretler oluşturmaktadır. 
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