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1. KULLANILMASI PLANLANAN GÜNCEL DONANIMLAR VE 

ÖZELLİKLERİ 

1.1. Eğitim Donanımları 

Modelimizi eğitirken ihtiyaç duyduğumuz donanımsal özellikleri Google’ın sağladığı 

hizmet olan Colaboratory’den kullanmaya devam ediyoruz. Bu bulut sistemini tercih etmemizin 

sebebi yüksek donanımsal özelliklere rahatça ulaşabiliyor olmamızdır. Bu sayede algoritma 

eğitimi daha hızlı oluyor. Colaboratory hizmetinin sağladığı donanımsal özellikler: 

• Intel Xenon 2.2GHz CPU 

• Tesla T4 GPU 

• 13 GB Ram 

• 70 GB HDD şeklindedir. 

1.2. Test Donanımları 

      Modelimizi test ederken de ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz donanımı 

kullanmaya devam ediyoruz. Modelimizin testi sırasında çok yüksek donanımsal özelliklere 

ihtiyacımız olmadığından ve yarışma sırasında bulut sistemleri kullanılamayacağından dolayı 

böyle bir yol izledik. Sistemimizin donanımsal özellikleri şu şekildedir: 

• Intel core i5 10300H 2.5 GHz CPU 

• Nvidia GeForce GTX1650 Ti 4GB GPU 

• 16 GB Ram 

• 1TB HDD 

2. ÇÖZÜM İÇİN KULLANILAN YÖNTEM VE MİMARİ 

Projemize başlarken iki aday algoritma belirlemiştik. Bunlar Unet3+ [1] ve Dense Dilation 

Inception Network (DDINet) [2] algoritmalarıydı. Yapmış olduğumuz testler sonucunda ve çok 

daha esnek yapısı sayesinde kolayca projemize adapte edebileceğimizden dolayı DDINet’i 

modelimizde kullanmak üzere seçtik. Yazılım mimarisini oluştururken kaliteli bir model ortaya 

çıkarabilmek için kendimize aşamalar belirledik. Bu aşamaları veri önişleme, veri çoğaltma, 

algoritma eğitimi ve model testi olarak sıralayabiliriz. 

2.1.Veri Önişleme Aşaması 

Bu aşamada elimizde bulunan bilgisayarlı tomografi görüntülerini en iyi hale getirmeyi 

amaçlıyoruz. Tomografilerde bulunan kanama ve iskemi bölgelerini daha belirgin hale 
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getirerek algoritmamızın başarısını artırdık. Bunu başarabilmek için veri önişleme aşamasında 

da belirli basamaklar oluşturduk. 

Figür 1: Veri önişleme adımları 

2.1.1. Gürültü azaltma 

Beyin tomografilerinde sağlıklı bir inme tespiti yapabilmek için dokuların belirgin olması 

gerekir. Görüntülerdeki dokuların köşeleri ve inme tespiti için önemli olan kritik pikseller 

gürültülerin arkasına saklanabilir. Bunun için gürültülerin olabildiğince giderilmesi lazımdır. 

Veri setimizde bulunan görüntülerdeki gürültüleri gidermek için “Non-local means denoising” 

[3] metodunu kullanıyoruz. Bu metot, görüntüdeki bütün piksellerin ortalamasını alır ve bu 

ortalama değerin görüntüdeki hedef piksel ile ne kadar benzediğini ortaya çıkarır. Böylece 

görüntüdeki gürültülü bölgeleri tahmin eder ve gürültülü pikselleri ortalama piksel değeri ile 

değiştirir. 

2.1.2. Bias düzeltme 

Bazı görüntülerde düşük frekanslı ve düzgün bir bias alan sinyali oluşur. Genelde eski MRI 

cihazlarıyla çekilmiş görüntülerde bu sinyale rastlanır. [4] Modelimizi çeşitli verilerle 

eğittiğimiz için bu metodu kullanmak istedik. Bu gibi bozuk görüntüler ile eğitilmiş modelin 

başarısının tatmin edici olmayacağını düşünerek bu metodu sadece eğitim aşamasında 

kullanmak üzere veri önişleme adımlarımıza ekledik. Bu yöntem ile görüntüyü bozan bias alan 

sinyali olabildiğince görüntüden kaldırılır.  

2.1.3. Pencereleme 

Yarışma tarafından bize bilgisayarlı tomografi görüntülerinin png dosyası verilecek olsa da 

biz dicom dosyalarını kullanmayı tercih ediyoruz. Dicom tipi görüntüler png dosyalarından çok 

daha fazla bilgi tutabiliyorlar. Biz de bilgi kaybını en aza indirmek için dicom tipi görüntüler 

ile modelimizi eğittik. Bu tip dosyalar “Hounsfield unit” [5] skalasını kullanırlar. Bu sayede 

tomografi görüntülerinde -1024 ile 3071 piksel değerleri arasında bilgiler saklanır. Biz, bu 

bilgiler arasında projemiz için gerekli olan piksel değerlerini kullanarak pencereleme 

metoduyla yeni bir görüntü elde ediyoruz. Bu pikselleri dicom dosyasından çekebilmek için ilk 
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önce pencere genişliği ve pencere merkezi belirlenir. Daha sonra bu bilgilere göre minimum ve 

maksimum piksel değerleri aşağıdaki formüllere göre hesaplanır: 

Minimum piksel değeri= pencere merkezi- (pencere genişliği/2) 

Maksimum piksel değeri= pencere merkezi+ (pencere genişliği/2) 

Bu değerler arasındaki pikseller yeni oluşturulan görüntüye aktarılır. Biz, dicom dosyasından 

üç farklı bilgiyle yeni görüntüyü oluşturuyoruz. 

Görüntü İsmi Pencere Merkezi Pencere Genişliği 

Beyin 40 80 

Subdural 80 200 

Yumuşak Doku 40 380 

Tablo 1: Her bir dicom dosyasından alınan piksel aralıkları ve çeşitleri 

Beyin görüntüsüyle beynin ana hatlarını içeren pikselleri, subdural ile kanama gerçekleşmiş 

bölgenin piksellerini ve yumuşak doku ile de beyindeki yumuşak dokuları dicom dosyasından 

çekmiş oluruz. Daha sonra bu üç görüntü birleştirilerek yeni bir görüntü elde edilmiş olur. 

2.1.4. Threshold işlemi 

Bilgisayarlı tomografi görüntülerini incelediğimizde görüntülerdeki beyin görsellerinin 

boyutlarının, genişliklerinin ve pozisyonlarının farklı olduğunu gördük. Daha sağlıklı bir model 

oluşturabilmek ve bu farklılıkları en aza indirebilmek için veri önişleme aşamasında threshold 

işlemine yer verdik. Bu işlemin amacı görüntülerdeki işe yaramayan bölgeleri bulup silmektir. 

Diğer bir ifadeyle beynin çevresindeki siyah alanı tespit edip ve ortadan kaldırıp görüntüde 

sadece beyine yer vermek için yapmış olduğumuz bir işlem diyebiliriz. Bu işlemde kopya 

görüntü ilk önce bulanıklaştırılır. Daha sonra değeri 10 ve üzeri olan piksellerin değerleri 255 

olacak şekilde değiştirilir. Piksel değeri 255 olan alanların köşeleri belirlenir. Ancak burada bir 

problem var. Görüntülerde sadece beyin görseli olmadığından istenmeyen farklı bölgelerin 

köşeleri de bulunuyor. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirdik. Bulunan 

köşelerin alanları hesaplanır ve en büyük alana sahip olan köşeler kullanılır. Böylece sadece 

beyin görselinin köşeleri kalmış olur. En sonunda yatay ve dikey eksende minimum ve 

maksimum koordinat noktaları belirlenir ve bu koordinatlardan dışarıda kalan alanlar orijinal 

görüntüden temizlenir. Bulunan koordinatlar ile maske görüntüleri de temizlenir. Böylece 

maske ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntüsü arasındaki uyuşmazlık problemi ortadan 

kalkar. BT görüntüsü ve maske tekrardan boyutlandırılır ve bir sonraki işleme geçilir. 
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2.1.5. Kontrast Sınırlı Adaptif Histogram Eşitleme (CLAHE) 

BT görüntülerindeki beyin dokularını daha belirgin bir hale getirmek için kullanmış 

olduğumuz bir yöntemdir. Görüntünün kontrastını düzenlemeye yarar. Görüntünün yoğunluk 

haritası normalize edilir ve görüntü iyileştirilmiş olur. 

Figür 2: Veri önişleme adımlarıyla elde edilen BT görüntüleri  

2.2. Veri Çoğaltma Aşaması 

Modelimizin genelleme performansını artırmak ve veri setini daha geniş hale getirmek için 

veri çoğaltma programı geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz program çeşitli teknikler içeriyor. 

Bu teknikleri döndürme, husav, image ops, Cutout [6] ve Cutmix [7] olarak sıralayabiliriz. 

2.2.1. Döndürme 

BT görüntüleri yatay veya dikey eksende ters çevrilirler. Bu dönüşüme uygun olarak 

görüntülerin maskeleri de aynı şekilde çevrilir. 

2.2.2. Husav 

Bu teknikte görüntüler RGB’den HSV [8] renk uzayına çevrilir. Hue renk özünü, Saturation 

renk doygunluğunu ve Value görüntünün parlaklığını ifade eder. Verilen moda göre BT 

görüntüsünün rengi, renk doygunluğu ve parlaklığı değiştirilir. 

2.2.3. İmage ops 

Bu teknikte BT görüntülerini etkilemek için çeşitli yöntemler kullanılır. “Autocontrast” ile 

kontrast eşitlemesi yapılır; “Equelize” ile görüntünün histogramı eşitlenir; “İnvert” ile 

görüntünün tersi elde edilir; “Posterize” ile görüntüdeki her bir renk kanalının bit değerleri 
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düşürülür ve “Solarize” ile belirlenen eşik değerine göre görüntü piksellerinin tersi alınır. 

Seçilen yöntemlere göre görüntü düzenlenir ve yeni bir BT görüntüsü oluşturulur. Görüntünün 

pozisyonu veya boyutuyla oynanmadığı için maske görüntüleri işleme alınmaz. 

2.2.4. Cutout 

Görüntülerde belirlenen büyüklükte parçalar rastgele çıkarılır. Genelde çıkarılan parça 

dikdörtgen şeklinde olur. Çıkarılan parçanın yeri belirlenen renk ile doldurulur. Aynı işlem BT 

görüntüsünün maskesine de uygulanır. 

2.2.5. Cutmix 

BT görüntülerinden rastgele iki görüntü seçilir ve bu görüntülerden Cutout tekniğinde 

olduğu gibi parçalar çıkarılır. Her iki görüntünün çıkan parçaları diğer görüntüye yapıştırılır. 

Böylece çıkan parçaların yerini renk ile doldurmak yerine diğer görüntünün parçası kullanılmış 

olur. BT görüntüsünün yapısıyla oynandığı için aynı işlem BT görüntülerinin sahip oldukları 

maskeler için de yapılır. 

2.3. Algoritma Eğitimi 

Bu aşamada yarışmanın bizden beklentisini analiz ettik ve ona göre algoritmalarımızı 

eğittik. Yarışma iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada bizden beklenen, verilen BT görüntüsünde 

inme olup olmadığının teşhis edilmesidir. Ön tasarım raporunda belirttiğimiz gibi bu aşama için 

seçmiş olduğumuz algoritmanın sahip olduğu son kodlayıcı bloğa tam bağlantılı katman 

ekleyerek sonuca ulaşmak istiyorduk. Ancak yapmış olduğumuz testler neticesinde bundan 

vazgeçtik ve transfer eğitimi (Transfer Learning) kullanmaya karar verdik. Bu sayede daha kısa 

sürede daha başarılı model oluşturabildiğimizi gördük. Yarışmanın birinci aşaması için 

Inception Resnet v2 [9] mimarisini kullanmaya karar verdik. Bu mimari eğitilirken, ilk önce 

veri seti veri önişleme ve veri çoğaltma aşamalarından geçirilir. Daha sonra hazır olan 

görüntülerin dosya yolları tablo (Dataframe) haline getirilir. İnme bulgusu olmayan görüntüler 

“normal”, iskemi bulgusu olan görüntüler “iskemi” ve kanama bulgusu olan görüntüler 

“kanama” olarak işaretlenir. Bu şekilde işaretlemeyi seçmemizin nedeni algoritmanın 

görüntüleri daha iyi ayırt edebilmesi içindir. Daha sonra Keras kütüphanesinin 

“ImageDataGenerator” sınıfıyla, tablodaki görüntüler etiketleriyle birlikte işlenebilir hale 

getirilir. Tensorflow kütüphanesinde gömülü halde bulunan “InceptionResnetV2” mimarisi 

projeye uygun şekilde ayarlanır ve algoritma eğitimi gerçekleştirilir. Kayıp fonksiyonu olarak 

F1 score [10] kullanılır. 
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Yarışmanın ikinci aşamasında bizden beklenen segmentasyon işlemi yapmak ve bulgunun 

hangi tür olduğunu teşhis etmektir. Biz, bu aşama için iki farklı eğitim gerçekleştirdik. Birincisi 

normal ve iskemi bulgularına sahip veriler ile eğitim, ikincisi normal ve kanama bulgularına 

sahip veriler ile yapılmış olan eğitimdir. Bu sayede DDINet algoritmasından geçirilen bu veriler 

ile iki farklı ağırlık elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde eğitim yapmamızın en büyük sebepleri, 

algoritmamızın segmentasyon işlemini daha doğru yapabilmesi ve yarışma sırasında bize 

verilecek olan iskemi ve kanama bulgularını aynı anda içeren BT görüntülerinin modelimiz 

tarafından doğru bir şekilde maskelenip sınıflandırılabilmesidir. Segmentasyon eğitimi 

sırasında hem IOU hem de Dice coefficient score fonksiyonları kullanılmıştır. Böylece 

algoritmamız toplamda üç ağırlıktan oluşur. 

2.4. Model Testi 

Model testini gerçekleştirebilmek ve yarışma sırasında yapabilmek için bir program 

geliştirdik. Bu program ile ilk önce verilen dicom dosyaları belirttiğimiz önişleme adımlarından 

geçirilir ancak model testi aşamasında gürültü giderme ve bias düzeltme adımları kullanılmaz 

çünkü bu iki teknikle yapılan model testlerinin uzun sürdüğünü belirledik. Önişleme adımından 

sonra BT görüntüleri test için hazır hale gelir. Eğer sadece teşhisleri içeren txt dosyası 

isteniyorsa programda bulunan aşama ayarı “1” olarak seçilir. Bu sayede veriler sadece 

InceptionResnet V2 ile eğittiğimiz modelden geçirilir. Gerekli tahminler yapılır ve BT 

görüntüleri ID numaralarıyla normal, iskemi ve kanama olarak işaretlenir. Daha sonra normal 

etiketleri “0”, iskemi ve kanama etiketleri “1” olarak değiştirilerek yarışma formatına uygun 

hale getirilir. Txt dosyası belirlenen klasöre kaydedilir. Segmentasyon işleminin yapılması 

isteniyorsa programın aşama ayarı 2 olarak seçilir ve iskemi ve kanama için ayrı ayrı eğitilen 

modellerden BT görüntüleri geçirilir. İskemi modelinin yapmış olduğu tahminlerin piksel 

değerleri 0.5’ten büyükse 1, küçük olanlar 0 olarak işaretlenir, kanama modelinin yapmış 

olduğu tahminlerin piksel değerleri 0.5’ten büyükse 2, küçükse 0 olarak işaretlenir. Maske 8 

bitlik png dosyasına çevrilerek yarışma formatına uygun hale getirilir. 

3. DENEY VE EĞİTİM AŞAMALARINDA KULLANILAN VERİ SETLERİ 

Sağlık bakanlığının sağlamış olduğu veri seti haricinde modelimizi eğitmek için CQ500, 

ISLES ve RSNA Intracranial Hemorrhage Detection veri setlerini kullanıyoruz. 

3.1. CQ500 

Bu veri seti beyin BT görüntülerinden kanamaları, kırıkları ve kitle etkisini tahmin eden 

algoritmalar geliştirmek için yayınlanmıştır. Veri setine ulaşabilmek için “qure.ai” sitesinde 

bulunan formu doldurmak gerekiyor. Formda isim, kurum, mail adresi ve telefon numarası talep 
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ediliyor. En sonunda kullanıcı sözleşmesi yapılarak veri setine erişilebilecek bir txt dosyası 

indiriliyor. Bu txt dosyası içerisinde çeşitli BT görüntülerinin indirme sitesi bulunuyor. Bu 

şekilde veriler indiriliyor. Verileri incelediğimizde dicom formatında olduğunu gördük ve 

verilerin analizi için Pyton’un pydicom, skimage ve simpleitk kütüphanelerini kullandık. 

Ayrıca bu veri seti maske görüntüleri içermediğinden dolayı sadece yarışmanın birinci aşaması 

için kullanabiliyoruz. Txt dosyasından indirilen csv dosyasında, verilerin ID numaralarıyla 

birlikte yapılan teşhisler bulunuyor. Yapılan teşhislere göre sadece kanama ve normal bulgulara 

sahip olan görüntüleri kullanıyoruz. Veri setinin görüntüleri iskemi bulguları içermiyor. 

3.2. Ischemic Stroke Lesion Segmentation (ISLES) 

Bu veri seti iskemi inme tiplerini teşhis eden ve maskeleyebilen algoritmalar üretebilmek 

için yayınlanmıştır. “isles-challenge.org” sitesinde belirtilen form doldurularak veri setine 

erişim sağlanabilir. Formda bulunan isim, mail ve veri seti çeşidi alanları doldurulur ve 

kullanıcı sözleşmesi kabul edilir. Doldurulan form incelendikten sonra mail adresine gelen 

kullanıcı adı ve şifre ile veri seti indirilir. Veri setini incelediğimizde her bir beyin 

tomografisinin normal (CT), serebral kan akışı (CBF), serebral kan hacmi (CBV), ortalama 

geçiş süresi (MTT), maksimum zaman (Tmax) ve yayınım ağırlıklı görüntüleme (DPWI) 

görüntülerini içerdiğini gördük. Biz, yarışma konseptine uygun olması açısından sadece normal 

BT görüntülerini ve onların maskelerini kullandık. Dosyalar nifti tipindeydi. Bu yüzden 

dosyaları inceleyebilmek için python kütüphanelerinden nibabel, simpleitk ve skimage’i 

kullandık. 94 farklı beyin görüntüsü içeren ISLES veri setini kendi veri setimize ekledik. 

3.3. Radiological Society of North America (RSNA) Intracranial Hemorrhage 

Detection 

Bu veri seti kanama tipi inmeleri tespit eden algoritmalar geliştirmek için yayınlanmıştır. 

Veri setine “Kaggle” sitesinden erişilebilir. Sadece kullanım sözleşmesini onaylayarak veriler 

indirilir. Bu veriler de CQ500 veri setinde olduğu gibi maske görüntüleri içermediği için verileri 

sadece aşama 1’de kullanma kararı aldık. BT görüntüleri dicom tipindedir ve görüntülerin 

teşhisi hazırlanan bir csv dosyası içerisinde bulunur. Eğer BT görüntüsü kanama teşhisliyse 1, 

değilse 0 olarak işaretlenmiştir. Yaklaşık 450 GB verinin bulunduğu bu veri setinin bir kısmını 

indirerek veri setimize ekledik. 

4. ELDE EDİLEN DENEYSEL SONUÇLARIN SUNUMU 

Deneysel sonuçları yarışmanın konseptine uygun olarak iki aşamada inceleyebiliriz. 
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4.1.Birinci Aşama 

Yarışmanın birinci aşaması için ön tasarım raporunda belirttiğimiz DDINet’in son kodlayıcı 

bloğuna tam bağlantılı katman ekleyerek algoritmayı eğitmek yerine transfer eğitimin daha 

uygun olduğuna karar verdik ve çeşitli algoritmaları en iyi sonuca ulaşabilmek için denedik. 

 

 

Figür 3: İnme tespiti için test edilen algoritmaların 10 epochs’da ulaştıkları başarı oranları ve 

10 epochs’u saniye cinsinden tamamlama sürelerinin histogram gösterimi 

Yapmış olduğumuz testlerde Inception Resnet V2, Resnet 101 V2 [11], Efficientnet B5 

ve Efficientnet B6 [12] algoritmalarını kullandık. Bütün testlerde ağırlık Imagenet, epochs 

sayısı 10, görüntü boyutları 300X300, kayıp fonksiyonu categorical crossentropy, optimizer 

Adam ve metrics accuracy olarak seçilmiştir. 10 epochs’da inme teşhisini en doğru şekilde 

yapan yukarıdaki figürde de görüldüğü gibi Inception Resnet V2 algoritması oldu. Eğitim 

hızında ise en başarılı Resnet 101 V2 algoritması oldu ancak doğruluk kısmında çok iyi bir 

performans gösteremedi. Hem doğruluk hem de eğitim hızı açısından başarılı olan Inception 

Resnet V2 algoritmasını birinci aşama için kullanmaya karar verdik. 

4.2. İkinci Aşama 

Yarışmanın ikinci aşaması için ön tasarım raporunda sunduğumuz iki algoritmayı denedik. 

Bunlar Unet3+ ve DDINet algoritmalarıydı. İki algoritmanın mimarisini de kendimiz 

oluşturduk. Unet3+ algoritması 9,471,589 parametre hesaplarken DDINet 19,831,567 

parametre hesaplıyor. Her iki test için epoch sayısı 10, batch size 1, learning rate 0.001, görüntü 

boyutu 400X400, optimizer Adam, kayıp fonksiyonu dice coefficient loss, metrics olarak 

binary accuracy, IOU ve dice coefficient seçilmiştir. Batch size ayarının 1 seçilme nedeni 
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donanımsal özelliklerin daha fazlasını kaldırmıyor olmasıdır. Bunun için çalışmalarımıza 

devam ediyoruz. 

 

Figür 4: Segmentasyon işlemi için test edilen algoritmaların 10 epochs’da ulaştıkları IOU 

başarı oranları ve 10 epochs’u saniye cinsinden tamamlama sürelerinin histogram gösterimi 

İkinci aşama için testlerimizi gerçekleştirirken bütün veri setini kullandık yani iskemi 

ve kanama eğitimi olarak iki ağırlık elde etmedik. Bütün veri setiyle algoritmaları eğitip daha 

başarılı olan algoritma üstünde iskemi ve kanama olarak iki eğitim yapmayı uygun gördük. 

Testlerimizi eşit şartlarda gerçekleştirdiğimizde DDINet algoritmasının hem hız hem de IOU 

oranı açısından figür 4’te görüldüğü gibi daha üstün bir performans sergilediğini gördük ve bu 

algoritmayı kendi modelimizde kullanmak için seçtik.  

Figür 5: En soldaki beyin BT görüntüsü, ortadaki doktorlar tarafından teşhis edilmiş maske 

görüntüsü ve en sağdaki model tarafından oluşturulmuş maske görüntüsü 

10 epochs’luk eğitim ile elde ettiğimiz bu sonuçlar bizi heyecanlandırdı ancak modelin 

iskemi tahminlerinde kanamada olduğu kadar başarılı olmadığını gördük ve bunun üzerine 
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çalışıyoruz. Elde ettiğimiz deneysel gözlemlerimiz sonucunda modelimizi geliştirmeye devam 

ediyoruz. 
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