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1. Kullanılması planlanan Eğitim ve Test Donanımları ve Özellikleri 

a. Eğitim donanımı özellikleri 

Eğitim için Nvidia Jetson Nano 4GB Geliştirici Kiti – Akıllı Yapay Zeka Bilgisayarı kullanılmıştır. 

Jetson Nano, 4 çekirdekli 64-bit ARM CPU, 128 çekirdekli bir entegre NVIDIA GPU ve 4 GB 

LPDDR4 bellek ile 472 GFLOPS ile birden fazla sinir 

ağını paralel çalıştırmaya izin veren güçlü bir 

bilgisayardır. Derin öğrenme için CUDA, cuDNN, 

TensorRT kütüphanelerini içeren Nvidia Jetpack 

tarafından desteklenmektedir. Bunun yanı sıra açık 

kaynaklı TensorFlow, PyTorch, Caffe / Caffe2, Keras, 

MXNet gibi makine öğrenmesi kütüphanelerini de 

yerelde kurma ve eğitme imkanı sağlar. Bu özellikleri sebebiyle yarışma boyunca hem verileri yerelde 

depolamak, hem de eğitimi gerçekleştirmek için Nvidia Jetson Nano kullanılması planlanmaktadır. 

b.  Test donanımı özellikleri 

Test donanımı için yukarıda belirtilen paralel işlem gücü özellikleri sebebiyle tekrardan Nvidia Jetson 

Nano kullanılması uygun görülmüştür. Fakat modelimiz hızlı çalışırsa tespit için güçlü işlemciye gerek 

kalmayacağı, ve kişisel laptoplarımızın test için yeterli olacağı öngörülmüştür. 

 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

a. İlk aşama 

Tomografiden elde edilen dicom verilerinde su sıfır Hounsfield birimi (HU) ile temsil edilir. Sudan 

daha yoğun dokular pozitif değerler alırken daha az yoğun dokular negatif değerler almaktadır. 

Beynin daha iyi incelenebilmesi için 40-80 HU aralığında bulunan dokular ön plana çıkarılarak 

beyin penceresi oluşturulmuştur. Elde edilen görüntüler png formatında kaydedilmiştir. Kaydedilen 

görüntülerin %10’u test için ayrılmıştır. Görüntüler inme olmayanlar ve iskemi/kanama olanlar 

olarak iki gruba ayrılarak eğitime verilmiştir. 

Sınıflandırıcı modeli backbone modelin sonuna eklenen katmanlar ile oluşturduk. Backbone model 

olarak Xception kullanılmıştır. Xception çıktılarının sonuna pooling katmanı, dropout ve 

sınıflandırmak için sigmoid aktivasyon fonkisyonuna sahip dense katmanı eklenmiştir. Loss 

fonksiyonu olarak “binary_crossentropy” kullanılmıştır. Optimizer olarak Adam fonksiyonu 

tanımlanarak öğrenme oranı 0.00005 olarak belirlenmiştir. Modeli tanımladığımız kodlar EK-1'de 

mevcuttur. 
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b. İkinci aşama 

 İkinci oturum için eğitim yapmadan önce beyin görüntüleri ön işleme aşamasından geçmiştir. 

Ön işlemede Python-pydicom kütüphanesi kullanılmıştır. Dicom formatındaki görüntülerin doku 

katmanlarını içeren bilgileri okunup beyin dokusunun kemik ve hava gibi eğitim için gereksiz 

unsurlardan ayrışması sağlanmıştır.[1] Gri skalada elde edilen beyin dokusu görüntülerinin histogramı 

incelendiğinde, piksel skalasının dar olduğu ve bu yüzden görüntünün tamamına gri ton hakim olduğu 

görülmüştür. Kontrast farkını artırma ve böylece kanama/iskemi olan bölgeyi daha net ayırt etme 

amacıyla adaptif histogram eşitlemesi uygulanmıştır. Adaptif histogram eşitlemesi, normal histogram 

eşitlemesinden farklıdır ve görüntünün her bölgesindeki yerel kontrastı geliştirmek ve kenarların 

tanımlarını geliştirmek için uygundur. [2] Çalışmamızda amaç, bölgesel inmeyi ön plana çıkarmak 

olduğu için bu yöntem tercih edilmiştir. Şekil 1’de ilk dicom görüntüsü(a), gereksiz dokulardan 

ayrıştırılan beyin görüntüsü(b), adaptif kontrast uygulanan beyin dokusu(c) ve hastalığın bölgesine ait 

maske gösterilmektedir(d). Kullanılan kaynak kodlarından kesitler EK1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil.1. Dicom görüntüsünden beyin yumuşak dokusunun ayrıştırılması 

 

 

Eğitim için görüntüden görüntüye çeviri metotlarından biri olan “Pix2pix” model algoritması 

kullanılmıştır. Bu model ilk defa Phillip Isola tarafından sunulmuştur.[3] Görüntüden görüntüye çeviri 

mimarilerinde yapılan, bir giriş görüntüsü ve bir çıkış görüntüsü verip, modelin giriş görüntüsüne göre 
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çıkışı öğrenmesini sağlamaktır. Görüntüden Görüntüye çeviri için 

Koşullu Üretken Karşıt Ağlar ( CGAN'lar ) kullanılabilir. Pix2pix de 

Koşullu Üretken Karşıt Ağlar’dan biridir. Bu ağlar giriş görüntüsüyle 

çıkış görüntüsünü eşlemenin yanı sıra, eşlemeyi eğitmek için kayıp 

fonksiyonu (loss function) da öğrenir. İskemi ve kanama bölgelerinin 

her birinin çok farklı oluşu, görüntüler için çok farklı kayıp 

formülasyonlarını gerektirir. Koşullu Üretken Karşıt Ağlar, kayıp 

fonksiyonu öğrenmesi sebebiyle, farklı kayıp formülasyonları 

gerektiren problemlere aynı genel yaklaşımı uygulamayı mümkün 

kılar.[3] Pix2pix, iki aşamalı eğitimden oluşur. İlk jeneratör kısmı U-

Net mimarisi tabanlıdır.[4] ve enkoder/dekoder ve atlama 

bağlantılarından oluşur, böylece ilk kısım kenarların konumu gibi 

düşük seviyedeki bilgiyi edinmemizi sağlar. İkinci aşama, ayırıcı kısmı, 

PatchGAN mimarisinden oluşur ve tüm görüntü yerine NxN’lik 

görüntüler üzerinden öğrenme yapar.[5] Ayırıcı model, asıl görüntüyü 

ve hedef görüntüyü alır, ve hedef görüntünün gerçek mi yoksa asıl 

görüntüden üretilen sahte görüntü mü olduğunu anlamaya çalışır. 

Böylece üretilen görüntü hedef görüntüye git gide yaklaştırılır. Hem 

jeneratör hem ayırıcı kısmı standart konvolüsyon, Batch 

normalizasyon ve ReLu katmanlarından oluşur. Şekil 2’de jeneratörden çıkan sahte görüntü, hedef 

görüntüyle beraber ayırıcıya verilmesi ve eğitim şeması verilmiştir. Model katmanlarıyla ilgili detaylı 

bilgi EK2’de yer almaktadır. 

 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri 

Deney eğitimlerinde sadece Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veriler kullanılmıştır. Sağlık 

Bakanlığı veri setindeki dicom formatlı dosyalar ve mask görüntüleri kullanılmıştır. Zamanın kısıtlı 

olması sebebiyle önceden bulunan açık kaynak veri setlerindeki 3 boyutlu .nii dosyaları 2 boyutlu hale 

getilirip işleme alınamamıştır. 

 

4. Elde edilen deneysel sonuçlar 

a. İlk aşama 

İlk aşama için geliştirilen model test için ayrılan veriler üzerinde değerlendirildi. 664 veri üzerinde 

yapılan değerlendirmelerde model doğruluk oranı %92.3 olarak bulunmuştur. Elde ettiğimiz modele 

ait konfüzyon matrisi Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Şekil 2. Generator(Oluşturucu) 

ve Discriminator(Ayırıcı) 

Model Pix2pix konumları 
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Şekil 3. İnme Var/Yok Sınıflandırıcısı Konfüzyon Matrisi 

b. İkinci aşama 

İkinci aşama için Pix2pix ile iskemi ve kanama vakaları Jetson Nano’da ayrı ayrı eğitilmiştir. Modelin 

başarısı, tahmin ederek ürettiği görsellerin incelenmesiyle ölçülmüştür. Modele giriş olarak yumuşak 

beyin dokusu ve ilgili maskesi verilmiştir. Eğitim için hazırlanan datasetlerin bir kısmı Şekil 4.’te 

verilmiştir. 

 

Şekil 4. Kanama ve İskemi Pix2pix eğitim ve test görüntüleri (karışık) 
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Eğitimin ilk aşamasında tahmin edilen görüntü maskeden çok farklı iken, epoch arttıkça neredeyse 

maskeyle birebir çıktılar elde edilmiştir. Şekil 5.’te İskemi ve Kanama için ilk epoch ve son epoch 

görüntüleri ve tahminleri birlikte verilmiştir. 

 

Şekil 5. Kanama ve İskemi Tahmin Görüntüleri (sağ sütun) 



 
 

8 
 

Şekil 5.’te görüleceği üzere, modelimiz tahminde belli bir başarıya ulaşmıştır, fakat 

segmentasyonda hala optimize değildir ve daha çok görüntü ile eğitilip test edilmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca iki sınıfın görüntüleri bir arada verilip eğitim yapılmamıştır, daha fazla görüntü elde 

edildiğinde aynı modelle çoklu segmentasyon yapılacaktır. 

5. EKLER 

a. EK1: Kaynak Kodlarından Kesitler 

 

 

Dicom Ön İşleme 
Pix2pix Eğitim 

İlk aşama / Xception + Sınıflandırıcı Katmanlar 
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b. EK2: Model Mimarisi Detayları 
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