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1 - Kullanılması planlanan Güncel donanımlar ve özellikleri

1.1 Eğitim Donanımları

Algoritma eğitimi aşamasında

AMD Ryzen 3600 işlemci

64GB Bellek

2TB NVMe2 Sabit Disk

NVIDIA Geforce RTX 3070  (8 GB GDDR6 Ram)

NVIDIA Geforce RTX 3060 x 2 (12 GB x 2 GDDR6 Ram)

kullanılacaktır.

Ekran kartlarına sahip bilgisayar kullanılmaktadır. Eğitim sırasında geniş veri setini hızlı

işleyebilecek, hiper parametrelerin hızlı denenebileceği bir donanım konfigürasyonu tercih

edilmiştir. RTX 3070 ile RTX 3060 paralel olarak çalıştırırken model farkından dolayı şu an

için üst modeli de daha yavaş olan alt modelin hızında çalıştığı tespit edilmiştir. Bu duruma

eğitim sürecimizde bize yardım etmesi için bir çözüm bulmayı hedefliyoruz.

1.2  Test Donanımları

Yarışma (test) sırasında taşınma kolaylığı açısından diz üstü sistemler kullanılması daha

düşünülmüştür. Fakat kullandığımız modelden ötürü, güçlü bir ekran kartına sahip olmayan

bir dizüstü bilgisayarın test suresini hatırı sayılır miktarda arttırdığı görülmüştür. Süre artışı

yarışma sırasında bir problem teşkil edebileceği için NVIDIA GeForce RTX 3060 veya RTX

3070 içeren bir dizüstü bilgisayar veya kendi eğitim donanımlarımızı içeren kasamızı

kullanmayı planlıyoruz.
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2 - Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari

Yarışmanın birinci basamağı, beyin BT görüntüleri üzerinden ikili sınıflandırma

yapılmasıdır. Bu basamak için, radyologların bir beyin BT’sini değerlendirirken uyguladıkları

düşünce şematiğine benzer bir çalışma prensibine sahip bir model üretmeyi amaçladık.

Takımımızdaki radyoloğun da rehberlikleriyle fark ettik ki radyologlar iki boyutlu bir

radyoloji filmini (mesela bir BT görüntüsü) tek başına değerlendirmek yerine bu filmi ona

komşu olan ardışık filmleri de göz önünde bulundurarak yorumladıkları görülmüştür. Bu

yöntem, ardışık kesitler arasındaki bağıntılar iki taraflı taşınımı ve iki boyutlu kesitlerden üç

boyutlu bir hacim üretip bu hacmin değerlendirmesi olarak özetlenebilir.

Elimizdeki yarışma veri setindeki BT görüntüleri bir çekimin tüm görüntülerini

barındırmıyor ve yarışma sırasında verilecek olan test verilerinin de bu şartı sağlamayacağı

Soru-Cevap seanslarında konuşulmuştu. Bu nedenle bütün kesitleri kendisine ait olan, üç

boyutlu bir hacim üretme ve bu hacmin değerlendirilmesi stratejisine gitmenin yarışma test

veri setinde istediğimiz performansı sağlamayacağını düşündük. Bu yüzden diğer stratejimiz

olan, elde edilen bağıntıların kesitler arasında taşınımını kullanma kararı aldık.

Ardışık kesitler arasında bağıntı taşınımı için genelde yazılı verilerde kullanılan Long

Short Term Memory (LSTM) katmanlarını kullanabileceğimizi önceki rapor için yaptığımız

literatür taramasında da fark etmiştik [1].

Şu an görüntü sınıflandırma için kullanılan ana model tipi Evrişimsel Sinir Ağlarıdır

(CNN). Bir önceki rapor için yaptığımız literatür değerlendirmesinde de gördük ki özellikle

görüntü bazlı problemlerde diğer alternatiflerine olan HOG (Histogram of Oriented

Gradients) ve SVM (Support Vector Machine) daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yüzden

iki boyutlu beyin BT’lerini  sınıflandırma için iki boyutlu CNN kullanma yoluna gittik.

Sınıflandırıcı (classifier) modelimizin ana iskeletini oluşturması için alternatiflerimizi

AlexNet, ResNet, ResNext, GoogleNet ve DenseNet olarak belirlemiştik. Tıbbi veriler

üzerinde sınıflandırma yapılırken çokça kullanılan DenseNet121 mimarisini kullanma yoluna

gittik. Yarışmaya kadar olan süre içinde ResNet ve türevleri (ResNext, SE-Resnext) ağlarını

da denemeyi hedefliyoruz.
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İki aşamanın bağlantılı olmasından dolayı ikinci aşamada birinci aşama için kullandığımız

sınıflandırma modelinden yararlanabileceğimizi düşündük. İkinci aşama için sınıflandırma

modelimiz temel olarak alınıp üzerine bir segmentasyon modeli eklemeye karar kıldık.

Böylelikle sınıflandırma modelinin inme barındırdığını belirlediği kesitlerde segmentasyon

modeli ile piksel segmentasyonu yapılarak istenilen sonuç elde edilebileceği düşünüldü.

Eğitim sürecimizde gördüğümüz şekilde, segmentasyon modelinin eklenmesiyle resimdeki

her pikselin ilgi alanı veya değil şeklinde kategorilenmesi ile, ilgi alanının işaretlenmesi

sağlanmaktadır. Segmentasyon modelimiz için UNet modelini kullanmaktayız. Yarışmaya

kadar olan süreçte EfficientNet, EfficientUnet, UNext modelleri denenecek olası diğer

seçenekler olarak belirlenmiştir.

Her iki modelimiz için son birkaç evrişimsel katmanlarının ağırlıkları eğitim sürecinde

değiştirilmiştir. Geri kalan daha derin katmanların ağırlıkları, görsel bağıntıları ortaya çıkarma

özelliklerini kaybetmemeleri icin, değiştirilmemiştir. DenseNet121 modelinde evrişimsel

kısmın üzerine ekli Fully Connected Sınıflandırıcı kısmı, inme verimiz üzerinde sınıflandırma

yapmasını sağlamak için, ağırlıkları baştan öğrenilmiştir.

Çok sayıda kaynaktan edindiğimiz veri setleri toplamda üç yüz binin üzerinde kesit

içermektedir. Bu veriyi yüzde 90-5-5 oranlarıyla sırasıyla eğitim/validasyon/test setleri olarak

paylaştırıldı. Veri sayımız yüksek olduğundan yüzde beş gibi küçük görülebilecek oranlar hala

hatırı sayılır sayıda test ve validasyon verisine denk (test ve validasyon veri setlerinin her biri

için on binden fazla çekim).

Veri çoğaltma (augmentation) için, kullandığımız veri setlerindeki grafilerin olası

varyasyonlarına adapte olabilmek için:

● Rastgele Kaydırma/Ölçeklendirme/Merkezi etrafında döndürme (Rotation)

● Rastgele bir kısmı ayırma (Crop) ve yeniden şekillendirme (Reshape),

● Rastgele y ekseni etrafında simetrisini alma

yöntemlerini uyguladık. Kullandığımız diğer veri setlerinde bunlar tarafından

karşılanmayacak varyasyona, gördüğümüz kadarıyla, rastlamadık.
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Eğitim stratejisi olarak:

1- Öncelikle elimizdeki verileri rastgele örneklendirme (sampling) ve çoğaltma

(augmentation) işlemlerini yapmayı,

2- Ekran kartlarındaki toplam RAM’in göz önünde tutarak veri setimiz 256’lik bölütlere

(batch)lere ayırmayı,

3- Derin modelimizi ve büyük datasetimizi düşünerek en az 3 epoch üzerinden,

4- Optimizasyon fonksiyonu olarak Adam fonksiyonunu cyclical öğrenme oranları

(5e-4~1e-5) ile,

5-Kayip fonksiyonumuz (Loss Function) olarak ilk basamak için binary cross entropy ikinci

basamak için categorical cross entropy kullanarak,

6-Basari ölçütlerimiz olarak isabetlilik (accuracy), duyarlılık (recall), hassaslık (precision)

kullanmayı planladık.

Çembersel öğrenme oranları, loss fonksiyonunun takılabileceği yerel minimumları daha

kolay aşmasını sağlayarak, daha çabuk sonuca ulaşacağını böylelikle hiper parametreleri daha

çabuk güncelleyeceğini düşündük.
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3 - Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri

Mümkün olan farklı kaynaklardan verinin algoritma eğitiminde kullanılması ile

algoritmanın heterojen veri setlerinde yüksek performans sağlaması amaçlanmaktadır.

RSNA Intracranial Hemorrhage Detection Challenge (2019)

İzin belgesi [1] ve Yarışma Makalesi [2]

Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

İzin belgesi [3] ve Veri Seti [4]

100 Healthy Brain MRIs dataset

Veri Seti Makale [5] ve Teşekkürler[6]

The Federal Interagency Traumatic Brain Injury Research (FITBIR) Informatics

System dataset [7]

Neuro Vault [8]

https://neurovault.org/

The Cancer Imaging Archive (TCIA)

İzin yazisi[9] ve Makalesi[10]

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Yapay Zeka Teknofest Yarışması Veri Seti
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4 - Elde edilen deneysel sonuçların sunumu

Bu raporun teslimine kadar olan süreçte elimizdeki farklı kaynaklardan olan verileri

modelimize girdi olarak verilebilmesini sağlayacak preprocessing kısımlarını bitirdik. Birden

fazla veri seti kullanmamızdan  ötürü her veri seti için gerekli olacak  ön işleme modüllerini

yazmak zaman aldı. Fakat bu zamanın karşılığını çok sayıda veri ile eğitim yapabilmemizin

getireceği performansla alacağımızı umuyoruz. Önümüzdeki süreçte LSTM katmanları

fikrimizi iki boyutlu evrişimsel sinir ağı modelimize nasıl ekleyebileceğimiz, her iki aşama

için farklı ağları temel (backbone) olarak kullandığımızda nasıl bir performans farkı

oluştuğuna ve ikinci basamak için sınıflandırıcımızın üzerine segmentasyon modeli eklemek

dışındaki mimarilerin nasıl sonuçlandığına odaklanacağız.

Birinci Basamak

İsabetlilik Özgüllük Hassaslık

DenseNet121 0.75 0.71 0.68

DenseNet169 0.76 0.65 0.66

İkinci Basamak

İsabetlilik Özgüllük Hassaslık

UNet 0.65 0.62 0.65
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