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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri  

1.1. Eğitim Donanımları  

-INTEL COMETLAKE CORE I7 10700K 3.8GHz 1200P 16MB 

-MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI 1200P DDR4  

-2x16 GB DDR4 3600MHz KINGSTON HYPERX FURY BLACK CL18  

-SEAGATE BARRACUDA 1 TB 7200RPM SATA3 64MB DESKTOP  

-SAMSUNG 970 PRO 512 GB NVMe SSD 3500/2300  

-COOLER MASTER MASTERCASE H500 USB3.0 2x20+12CM ARGB 

FAN  

-COOLER MASTER MWE 750W V2 80+GOLD 12CM FANLI GUC  

-MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC 8G GDDR6 256 Bit Ekran 

Kartı 

1.2.Test Donanımları  

-INTEL COMETLAKE CORE I7 10700K 3.8GHz 1200P 16MB  

-MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI 1200P DDR4   

-2x16 GB DDR4 3600MHz KINGSTON HYPERX FURY BLACK CL18  

-SEAGATE BARRACUDA 1 TB 7200RPM SATA3 64MB DESKTOP  

-SAMSUNG 970 PRO 512 GB NVMe SSD 3500/2300  

-COOLER MASTER MASTERCASE H500 USB3.0 2x20+12CM ARGB 

FAN  

-COOLER MASTER MWE 750W V2 80+GOLD 12CM FANLI GUC  

-MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC 8G GDDR6 256 Bit Ekran 

Kartı  

Yapay zekamızı eğitmek için yenilikçi mimarisiyle intel core i7 işlemci ve iyi bir fiyat 

performans oranı ve sahip olduğu 5888 CUDA çekirdeği ile RTX 3070 seçtik 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

Bilgisayarlı beyin görüntülerinden iskemi, inme ve kanama varlığını 

belirlemek için yeni bir derin öğrenme algoritması kullandık. Bu algoritma U-

Net [1] algoritmasının modifikasyon edilmiş çeşididir. U-Net; görüntülerin 

hızlı ve hassas bölümlenmesi için geliştirilmiş olan bir çeşit Evrişimli Ağ 

Mimarisidir (CNN) ve 2015 yılında Olaf Ronneberger, Phillip Fischer ve 

Thomas Brox tarafından önerilmiştir. Bu mimarideki (şekil 2.1) temel amaç, 

ortak bir anlaşma ağını, havuzlama operatörlerinin üst örnekleme operatörleri 
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ile değiştirildiği ardışık katmanlarla desteklemektir. Dolayısıyla, bu katmanlar 

çıktının çözünürlüğünü arttırmaktadır. Lokalleştirme için, anlaşma yolundaki 

yüksek çözünürlüklü özellikler, örneklenmiş çıktı ile birleştirilir. Ardışık bir 

evrişim katmanı daha sonra bu bilgilere dayanarak daha kesin bir çıktı 

oluşturmayı öğrenebilir. Bu mimarideki önemli bir değişiklik, örnekleme 

bölümünde, ağın bağlam bilgilerini daha yüksek çözünürlüklü katmanlara 

yaymasına izin veren çok sayıda özellik kanalına sahip olmasıdır. Sonuç 

olarak, geniş yol, daralan yola göre aşağı yukarı simetriktir ve u-şekilli bir 

mimari verir. Ağın tam olarak bağlı katmanları yoktur ve yalnızca her bir 

konvolüsyonun geçerli kısmını kullanır, yani segmentasyon haritası yalnızca 

giriş görüntüsünde tam bağlamın mevcut olduğu pikselleri içerir. Bu strateji, 

büyük görüntülerin parça parça kesintisiz bölütlenmesine izin verir.  

 

 

Şekil 2.1. 
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Tasarımımız da, U-Net üzerindeki model karmaşıklığını azaltmak için kod-

çözücü tarafında kodlayıcıdan kullanılan parametrelerin daha azını kullandık 

(şekil 2.2.). Bunun yanında U-Net orijinal sınıflandırıcısı olan VGG [2] 

çeşitleri yerine son zamanlarda geliştirilmiş olan Dual Path Network [3] 

sınıflandırıcı kullandık. Bu sınıflandırıcı; kalan ağların [4] özellikleri ile 

yoğun-bağlı ağların [5] özelliklerini birleştirerek 94 derinliğindeki kodlayıcı 

mimarisi oluşturmaktadır. 

Daha ince bir kodlayıcı kullanılarak aşağıdaki şekilde gösterilen mimariyi 

tasarladık. Her bir kod çözücü aşaması, toplu normalleştirme katmanı ve ReLU 

doğrusalsızlığının izlediği 16 giriş ve çıkış kanalına sahip 3x3 evrişim 

katmanından oluşur. Kodlayıcı yolunu kod çözücü yolu ile birleştirmek için 

3x3 çekirdek ve 16 çıkış kanalı ile evrişimsel darboğazlar kullanılmıştır. 

Ayrıca tüm kod çözücü bloklarının çıktısını tek bir hiper sütunda istifledik. 

Ayrıca, bu hiper sütunu, bu pikselin iskemik alana veya kanama alanına ait 

olma olasılıklarına karşılık gelen, 2 çıkış kanalıyla derinlemesine bir evrişim 

ile piksel bazında son tahminler yapmak için kullandık.  

 

 

 

 

     Şekil 2.2. 
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3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri  

Bilindiği üzere yapay zekâ alanında başarılı bir algoritma modeli oluşturmak 

ve iyi bir sonuç almak, oluşturulan modelin eğitildiği veri setine bağlıdır. 

Doğru ve etkili bir veri seti oluşturmak yapay zekânın kullanıldığı bazı 

alanlarda kolay olmakla beraber bazı alanlarda da çok zordur. Sağlık alanı veri 

seti oluşturmada zor alanlardan biridir. Özellikle etik sıkıntılar kişisel verilerin 

korunması gerekliliği bu alanda veri seti oluşturmayı dahada zor bir hale 

getirmektedir. Takımımız bu durumun farkında olarak teknofestin bize 

sağlamış olduğu veri setine ek olarak bir başka veri seti daha oluşturmaya 

çalışmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde gerekli izinler 

çıkarılarak, Mühendislik Fakültesi ile Tıp fakültemizdeki Nöroloji, Radyoloji 

ve Nöroradyoloji bölümleri ile işbirliği yaparak farklı bir veri seti oluşturmak 

için çalışmalara başladık. 100 den fazla inme hastalığı olan bilgisayarlı 

tomografi(BT) görüntüleri olmak üzere, yine 100 den fazla inme hastalığı 

olmayan sağlıklı hasta BT görüntüleri kullanılarak bir veri seti oluşturulacaktır. 

Bu veri setinde inme hastalığı olan hastalardaki inme bölgeleri, Nöroradyoloji 

uzmanları ile birlikte özel bir algoritma kullanılarak maskelenecek ve DICOM 

formatına uygun görüntü maskeleri çıkarılacaktır. Bütün BT görüntüleri PNG 

formatında olup 512x512 piksel boyutunda ve DICOM formatına uygun olarak 

işlenecektir.  Elde edilen bu veri seti ile, Teknofestin bize sağlamış olduğu veri 

seti birlikte harmanlanarak veri setimize son halini verip Algoritma modelimizi 

eğitmek istiyoruz. İzlemiş olduğumuz bu yol ile takımımız hastalık tesbitindeki 

doğruluk oranının artıracaktır. 

4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu  

 

Algoritmamızı Teknofest tarafından erişime sunulan veri seti üzerinde uyguladık ve 

sonuçlar için Dice[6] benzerlik katsayısını kullandık. Basit bir uzaysal örtüşme 

indeksi, ilk olarak Dice tarafından önerilen Dice benzerlik katsayısıdır (DSC). Dice 

benzerlik katsayısı, bir uzamsal örtüşme indeksi ve bir tekrarlanabilirlik doğrulama 

metriğidir. Bir DSC'nin değeri, iki ikili segmentasyon sonucu seti arasında uzamsal 

örtüşme olmadığını gösteren 0'dan tam örtüşmeyi gösteren 1'e kadar değişir. Elde 

edilen sonuçlar aşağıdaki tablo 1’de gösterilmiştir. 
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    Tablo 1 

Yöntem Kanama İskemi İnme 

U-Net modifikasyon 0.812 0.845 0.836 
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