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1. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (20 puan) 

Bilgisayarlı Görüyle Abdomen (Karın) Bölgesi için Hastalık Tespiti ile ilgili birkaç aşamadan 
oluşan hibrit bir model denendi.Önce görüntülerin işlenmesi daha sonra organ segmentasy-
onun TernausNet algoritması ile yapılması daha sonra en iyi RESNET 101 modeliyle eğitim 
yapıldı.Bu projede ön işlemenin ve transfer learning yapılmasının çok önemli olduğu görüldü. 
Verinin çok büyük olmasından dolayı eğitim süreci beklenenden çok daha fazla sürdü malesef 
farklı parameter ve  değişikliklerle bir kaç defa eğitim yaptırıp değerlerin istenen degree yak-
laşmasıyla ilgili istenen sonuçlar alınamadı. 
 

 
 
 
 

2. Özgünlük (30 puan) 

Bilgisayarlı Görüyle Abdomen (Karın) Bölgesi için Hastalık Tespiti ile ilgili segmantasyonu 

daha iyi hale getirebilecek open cv teknikleri incelenip resimlerin üzerinde gauss,blur 

ayarlamaları yapıldı. Bu ön işlemlerin ilk uygulanan öğrenme modeli olan u-net[5] modelinin 

eğitiminde faydalı olduğu görüldü ve daha sonraki aşamada çıktılar tekrar resnet 101 le eğitime 

sokuldu. Eğitim uygulanırken batch-size : 4 epoch değeri ise :8 seçilmiş eğitim 1 günden fazla 

sürmüştür. 2. Model uygulanırken epoch 2 batch size 32 seçilmiş yine 2 gün boyunca eğitim 
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sürmüştür. F1 skoru gibi metrikler için aşağıdaki formüller kullanılmıştır. 

𝐵𝐵𝐵𝐵ş𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆=0.5𝑥𝑥 [(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎ç𝐺𝐺𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎ç𝐺𝐺𝑆𝑆/( 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑌𝑌𝐵𝐵𝑌𝑌𝑌𝑌𝑎𝑎ş 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃))+ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎ç𝐺𝐺𝑆𝑆 

𝑁𝑁𝐺𝐺𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎ç𝐺𝐺𝑆𝑆 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑌𝑌𝐵𝐵𝑌𝑌𝑌𝑌𝑎𝑎ş 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃))] 

𝐹𝐹1=2𝑥𝑥 (𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑆𝑆∗𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝐵𝐵𝑎𝑎𝑌𝑌𝑎𝑎𝑌𝑌𝑎𝑎𝑆𝑆/(𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑆𝑆+𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝐵𝐵𝑎𝑎𝑌𝑌𝑎𝑎𝑌𝑌𝑎𝑎𝑆𝑆)) 

 𝐾𝐾𝐺𝐺𝐾𝐾𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑆𝑆= 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎ç𝐺𝐺𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎ç𝐺𝐺𝑆𝑆/(𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑌𝑌𝐵𝐵𝑌𝑌𝑌𝑌𝑎𝑎ş 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) 

𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝐵𝐵𝑎𝑎𝑌𝑌𝑎𝑎𝑌𝑌𝑎𝑎𝑆𝑆= 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎ç𝐺𝐺𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/(G𝐺𝐺𝑎𝑎ç𝐺𝐺𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑌𝑌𝐵𝐵𝑌𝑌𝑌𝑌𝑎𝑎ş 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) 

Model eğtimi sırasında veri çoğaltma (data argumantasyon) uygulanamadı. Eğitim beklenenden 

uzun sürmesi dolayısıyla sonuçlar üzerinden tekrar bir optimasyon yapılıp bir daha eğitime 

geçilecekti ancak eğitimin uzun sürmesi ile bu tip denemeler yapılamadı. 

3. Sonuçlar ve İnceleme (30 puan) 

Teknofestin bize verdiği veri seti ile birlikte farklı veri setlerini(bu verisetlerinden sadece bt,mr 

görüntülerini aldık)  kullandık aşğıdaki f1 skorlarımız hiç biri 0.5’i geçmedi. Modeli tekrar 

optimize edip bir daha denemek için yeterince zamanımız kalmadı. Modelimizi girdileri tekrar 

düzenleyip bir daha ayarlamayı denemeliyiz.Etiketleme aşağıdaki gibi yapılmıştır. 
1- Apendikolit  
2- Safra kesesi taşı  
3- Pankreas  
4- Kolon  
5- Böbrek - Mesane  
6- Apdominal aorta  
7- Safra kesesi  
8- Apandiks  
9- Abdominal aort anevrizma  
10- Kalsifiye divertikül  
11- Abdominal aort diseksiyon  

4. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri (15 puan) 

 
 

a. Teknofest Veriseti 
Sağlıkta yapay zeka yarışması kapsamında bulunan yaklaşık 80GB’lık tür etiketli veri 
setidir. 

 
b. CHAOS - Combined (CT-MR) Healthy Abdominal Organ Segmentation 

 
   CHAOS [1], BT ve MRI verilerinden abdominal organların (karaciğer, böbrekler ve dalak) 
segmentasyonunu amaçlar. Bu yarışma  11 Nisan 2019'da Venedik, İTALYA'da IEEE 
Uluslararası Biyomedikal Görüntüleme Sempozyumu'nda (ISBI) gerçekleştirilmiştir. Veri 
setinin içinde Türkiye’den bulunan  ekip üyeleri tarafından etiketlenmiş 10.000'den fazla DI-
COM dosyası bulunmaktadır.Bu yarışmada genel amaç abdominal organların segmantasyonu-
dur. 
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c. Automatic Recognition of Abdominal Organs in Ultrasound Images based on 

Deep Neural Networks and K-Nearest-Neighbor Classification 
 

Abdominal ultrason görüntüleme, çeşitli abdominal organların tanı ve tedavisine yardımcı 
olmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Muayene süresini kısaltmak ve sonografi uz-
manları üzerindeki bilişsel yükü azaltmak için, ultrason görüntülerinde çeşitli karın organ-
larını otomatik olarak tanımak için derin öğrenme tekniklerini ve k-En Yakın-Komşu (k-NN) 
sınıflandırmasını birleştiren bir sınıflandırma yöntemi sunan  gerçek zamanlı ince ayarlanmış 
derin sinir ağları, ham ultrason görüntülerinden üst düzey özellikler çıkarmak için PCA boyut 
küçültme ile birlikte kullanılır ve görüntüdeki karın organını tahmin etmek için bir k-NN 
sınıflandırıcı kullanılmıştır. Organ sınıflandırması için kullanılabilecek bir yöntemdir.Yapılan 
çalışma [2] github üzerinde açık bir şekilde erişilebilmektedir. 
 

d. Multi-organ Abdominal CT Reference Standard Segmentations 
 
Bu veri seti, IEEE Transactions on Medical Imaging belgesi "Automatic Multi-organ Seg-
mentation on Abdominal CT with Dense V-networks" [3] ile bağlantılı olarak halka açık 
olarak yayınlanan çok organlı abdominal CT referans segmentasyonlarını içerir. eriler, birden 
fazla organı tanımlayan 90 karın BT görüntüsü için referans segmentasyonları içerir: dalak, 
sol böbrek, safra kesesi, yemek borusu, karaciğer, mide, pankreas ve on iki parmak 
bağırsağından oluşur.Veri hacmi 12.4 GB’dır. 
 

5. Referanslar (5 puan) 

1. https://zenodo.org/record/3431873#.YlhZHOhByUk 
2. https://github.com/LeeKeyu/abdominal_ultrasound_classification 
3. https://github.com/JunMa11/AbdomenCT-1K 
4. https://zenodo.org/record/6328447#.Ylhr9-hByUk 
5. Zongwei Zhou, Md Mahfuzur Rahman Siddiquee, Nima Tajbakhsh, Jianming Liang. UNet++: A 

Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation. arXiv preprint 
arXiv:1807.10165, 2018. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

-Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

-Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir. 

-Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir. 

-Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

-Her rapor bir “İçindekiler” sayfası içermelidir. 

-Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

-Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1 

-“Kapak” ve “İçindekiler” kısmı hariç Rapor 10 sayfayı geçmemelidir.  

 


