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1. Kullanılması planlanan güncel donanımlar ve özellikleri   

1.1.  Eğitim Donanımları  

 Günümüzde grafik işleme ünitelerinin (GPU) bilimsel hesaplamalarda kullanımı gittikçe 

yaygınlaşmaktadır [1]. Bilgisayar tarihinde asıl olarak dijital görüntü oluşturmak ve işlemek 

için tasarlanmış olan GPU’lar [2], yapay zeka ile görüntü işlemede üstün evrişimli yapay sinir 

ağlarının eğitiminde de hızlandırıcı olarak kullanılmaktadırlar [3]. Ekibin bu çalışma 

kapsamında kullandığı Tensorflow, ve muadilleri gibi, özellikle GPU’ların gücünden de 

faydalanarak evrişimli yapay sinir ağları geliştirmek üzere tasarlanmış açık kaynaklı bir yazılım 

kütüphanesidir.[4] Bu nedenle, Ön Tasarım Raporu’nda da detaylandırıldığı üzere, model 

eğitimi için 2 adet GPU’ya sahip bir sunucu kullanılmasına karar verilmiştir. Her biri çok 

yüksek hafızaya (48 GB) sahip olan bu GPU’lar, eğitim sırasında batch (toplu işlenen örnek 

sayısı) boyutunun yüksek tutularak modelin veri genelini daha iyi temsil edebilmesi ve birden 

fazla modelin aynı anda eğitilebilmesi gibi olanaklar sağlamıştır.  

Sunucu ayrıca yüksek sayıdaki işlemci çekirdek sayısı (16C/32T), oldukça yüksek sistem 

hafızası (512 GB) ile paralel işleme ve tüm veriyi bellekte tutma gibi yöntemler kullanarak 

önişleme gibi GPU harici bazı operasyonlarda ciddi hızlanma sağlamıştır. 

1.2. Test Donanımları  

Tahminlemede eğitilmiş bir modeli kullanırken, gereken donanım gücü eğitime göre daha 

düşüktür. Bunun sebebi, geri yayılım yapılmaması ve dolayısıyla gradyan geçmişlerinin 

hafızada tutulmamasıdır. Buna ek olarak, görüntülerin çoklu olarak işlenmek zorunda 

olmamasıdır. Uygun bir hızla tahminleme yapabilmek için, bu işlemi de GPU üzerinde yapmak 

gereklidir [5]. Ayrıca, model geliştirmeleri için oluşturulan veri test kümelerini çoklu (batch) 

olarak modelden geçirerek kullanılması yüksek oranda zaman kazandırır. Bu durumda da tıpkı 

eğitimde olduğu gibi, GPU hafıza boyutu önem kazanır. Kullanılan test donanımları bu 

gereksinimleri karşılamalıdır.  

Bu çalışmada yaptığımız test ve eğitimler önceki bölümde detaylandırılan sunucu üzerinde 

yapılmıştır. Bu sunucuya ek olarak, bulutta GPU’lu sanal makineler kiralanarak modelde çeşitli 

geliştirmeler denenmiştir. Kullanılan Microsoft Azure sanal makineleri Nvidia Tesla K80 

modeli bir GPU’nun yarısının ayrıldığı, 12 GB GPU hafızasına sahip, Standard_NC6 tipi 

makinelerdir. 

Yarışma gününde kullanılacak donanım bilgileri değişmemiş olup bu taşınabilir bilgisayarın 

detayları Ön Tasarım Raporu’nda verilmiştir. 



 
 

4 
 

Gizlilik Sınıflandırması : KoçDigital İçi Paylaşım 

2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

Sağlıkta Yapay Zekâ yarışma kapsamındaki kontrast madde verilmeden elde edilen beyin BT 

görüntülerinden ilk aşamada normal ve inme bulguları olan Beyin BT'si ayrımı yapan ve ikinci 

aşamada tıkayıcı (iskemik) tip ve kanayıcı (hemorajik) tip inme ayrımını tespit edip, tıkanma 

ve kanama bölgelerini BT görüntüsü üzerinde işaretleyen yapay zeka modelimizde Derin 

Öğrenme alanında kendini kanıtlamış mimariler seçilmiştir. Bu kapsamda sınıflandırma 

kısmında Inception V3 ve segmentasyon kısmında Inception Backbone ile UNet ve DeepMedic 

kullanılmıştır. Raporun bu kısmında kullanmış olduğumuz bu mimarilerin ayrıntılı açıklaması 

ve kullanılan modellerle elde edilen başarı metrikleri verilmiştir. 

2.1. Inception V3: Sınıflandırma (Classification) 

Bu kısımda projenin ilk aşaması olan inme var/yok ayrımını yapan derin öğrenme modeli için 

kurduğumuz InceptionV3 mimarisi, eğitimi ve metrikleri açıklanacaktır.  

2.1.1. Inception V3: Mimari 

Şekil 1. Inception V3 mimarisi 

İlk aşama olan inme var/yok ayrımını yapan derin öğrenme modeli için InceptionV3 (Şekil 1) 

kullanılmıştır [6]. Bu model, sağlık alanı da olmak üzere çeşitli alanlarda başarısını kanıtladığı 

için seçilmiştir. Eğitim sürecinde modelin son katmanındaki Softmax aktivasyon fonksiyonu 

iki kategorimiz olduğundan Sigmoid fonksiyonu ile değiştirilmiştir. Girdiler boyutu (256 × 

256) olarak yeniden boyutlandırılmıştır. 

2.1.2. Inception V3: Eğitim 

Loss fonksiyonu olarak binary-cross entropy (ikili çapraz entropi), optimizer (iyileştirici) olarak 

ise learning rate’i (öğrenme oranı) 0.001 olarak belirlenen Adam fonksiyonu kullanılmıştır. 

Batch size 4 seçilerek, eğitim fold (kat) başına yaklaşık 4 saat sürmüştür. Learning rate, 

geçerleme kümesinin loss değeri düşmediğinde azaltılacak şekilde ayarlanmıştır. Aşırı 

öğrenmeyi engellemek için model eğitimi, 20 epoch (dönem) boyunca geçerleme kümesinin 

başarı skoru artmadığı takdirde duracak şekilde planlanmıştır.  
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Model başarılarını yorumlamak için 4 farklı yaklaşım uygulanarak model eğitilmiştir: 

• Ham model Bu yaklaşımda veriler herhangi bir ön işleme veya veri arttırma yöntemi 

uygulanmadan eğitilmiştir. Modelin eldeki verileri öğrenebilme kapasitesi ölçülmüştür. 

• Veri arttırma (Augmentation) Modelin farklı varyasyonlardaki verileri de görerek daha iyi 

öğrenmesi hedeflenmiştir.  Burada kullandığımız veri arttırma yöntemleri arasında yatayda 

ve dikeyde yansıtma, 90° resmi döndürme ve boyut/konumda ayarlamalar yer almaktadır. 

Veri artırma yöntemleri kendilerine ait olasılıklarla rastgele olarak kullanılmıştır. 

• Kafatası Ayırma Bölüm 2.1.’de bahsedilen Kafatası Ayırma önişleme adımı kullanılarak 

eğitim yapılmıştır. 

• Veri arttırma ve Kafatası Ayırma İkinci ve üçüncü yaklaşımlar birleştirilmiştir.  

2.1.3. Inception V3: Metrikler 

Yaklaşımların başarıları değerlendirirken Duyarlılık ve Özgüllük metrikleri kullanılmıştır. 

Duyarlılık, gerçekte inme mevcut hastaların ne kadarında modelin de inme tespit ettiğidir. 

Özgüllük ise de sağlıklı hastaların ne ne kadarına modelin sağlıklı dediğidir. Başarı Skoru, 

yarışma şartnamesindeki gibi ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.  

𝐵𝑎ş𝑎𝑟𝚤 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑢 = 0.5𝑥 [(
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓 + 𝑌𝑎𝑛𝑙𝚤ş 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
) + (

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 + 𝑌𝑎𝑛𝑙𝚤ş 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓
)] 

Bölüm 4.4. de veri sızıntısının etkisi üzerinde deneyler yapılırken kullanılan F1 Skoru, kesinlik 

ve duyarlılığın harmonic ortalaması olan bir metrik olup bu iki önemli oran arasındaki dengeyi 

yansıtmada sıklıkla kullanılmaktadır. 

𝐹1 = 2𝑥 
𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 ∗ 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 + 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘
 

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 =  
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓 + 𝑌𝑎𝑛𝑙𝚤ş 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓
, 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 =  

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓 + 𝑌𝑎𝑛𝑙𝚤ş 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
 

2.2. Inception Backbone ile UNet: Bölütleme (Segmentation) 

Bu kısımda projenin ikinci aşaması olan iskemi ve 

kanama ayrımını yapan derin öğrenme modeli için 

kurduğumuz Inception Backbone ile UNET 

mimarisi, eğitimi ve metrikleri açıklanacaktır.  

  

Şekil 2. UNet Mimarisi 
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2.2.1. Inception Backbone ile UNet: Mimari 

Biyomedikal uygulamalarda sık kullanılan U-Net mimarisi, encoder-decoder özelliği için 

seçilmiştir. [7]. Daha yüksek bir başarıya ulaşmak için, Şekil 2 de gösterilmiş olan mimarinin 

sol tarafına denk gelen U-Net’in encoder kısmında,ImageNet dataseti ile önceden eğitilmiş 

InceptionV3 mimarisi kullanılmıştır. Şekil 2 de gösterilmiş olan mimarinin sağ tarafına denk 

gelen U-Net’in decoder kısmı ise klasik hali ile bırakılmıştır.  

2.2.2. Inception Backbone ile UNet: Eğitim 

U-Net çıktısında her pikseli iskemi, kanama ya da inmeyok sınıflandırından birine eşleştirmek 

için “softmax” aktivasyonu kullanılmıştır. Loss fonksiyonu olarak “categorical cross entropy” 

ile “dice loss” toplamı alınmıştır. 

Girdiler (512 × 512) olarak yeniden boyutlandırılmıştır. Optimizer için learning rate’i 0.001 

olan Adam fonksiyonu kullanılmış olup batch size 32 seçilerek eğitim fold başına 2 saat 

sürmüştür. Eğitim boyunca eğer üç epoch boyunca geçerleme kümesinde gelişme olmazsa 

learning rate 5’te birine otomatik olarak düşürülmektedir. Eğer sekiz epoch boyunca 

geçerleme kümesinde bir gelişme olmazsa eğitim otomatik olarak durmaktadır.  

Model başarılarını dört farklı deney yaparak gözlemledik. Bu deneyler Ham Model, Veri 

Arttırma, Kafatası ayırma, Veri arttırma ve Kafatası ayırma olmak üzere bölüm 2.1.2 de 

anlatılmıştır. 

2.2.3. UNet with Inception Backbone: Metrikler 

Dice Similarity Coefficient (DSC) iki bölgenin örtüştüğü alanı ölçen 0-1 arasında değerler alan 

bir metriktir. Segmentasyon modellerimizin performansını değerlendirmek için uygun 

görülmüştür. Pay ya da paydanın en az birinin sıfır gelmesi durumunda o örnek ortalama DSC’e 

katılmamıştır. 

𝐷𝑆𝐶𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝐴 = 2𝑥
|𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝐵ö𝑙𝑔𝑒𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝐴| ∩ |𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐵ö𝑙𝑔𝑒𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝐴|

|𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝐵ö𝑙𝑔𝑒𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝐴| + |𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐵ö𝑙𝑔𝑒𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝐴|
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2.3. DeepMedic 

2.3.1. DeepMedic: Mimari 

Ön Tasarım Raporu’nda açıklandığı üzere, MR görüntüleri yerine, Kontrastsız BT görüntüleri 

üzerinde başarılı çıkarım sağlayacak bir yapı içerisine oturttukları çalışmalarında [9], Tuladhar 

ve diğ. mimariye temel bir değişiklik yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

DeepMedic mimarisi ilk 8’i evrişimli olmak üzere, 11 katman üzerine kurulmuştur. Görüntüleri 

üç boyutlu işleyecek şekilde kurgulanmıştır ve donanım hafızası gereksinimlerini makul 

tutarken batch boyutunu düşürmek zorunda kalmamak için çok kesitli görüntüleri üç boyutlu 

yamalara (segment) ayırarak, bu yamaları girdi olarak alır. Bu sayede batch boyutu yüksek 

tutularak modelin veri genelini daha iyi temsil etmesi sağlanır. Model ayrıca çok-ölçeklidir; 

yani evrişim katmanlarından çözünürlüğü değiştirilmemiş özgün görüntülerin yamalarının 

geçirildiği ana yolun dışında, görüntülerin alt örneklenerek yamalara ayrıldığı ve aynı evrişimli 

katmanlardan geçirildiği yan yollar kullanır. Bu sayede görüntüler üzerinde ince detayların 

dışındaki daha büyük ölçekli özniteliklerin de modele öğretilmesi hedeflenir. Bu yolların 

çıktıları daha sonraki tam bağlantılı katmanlarda birleştirilerek sonuç elde edilir. Referans 

alınan KBT görüntüleri üzerine yapılan çalışmada, biri 3 kat, diğeri 5 kat alt örneklenmiş olacak 

şekilde, bu yan yollardan 2 adet kullanılmıştır. Mimari, görünümü sadeleştirmek için sadece 1 

adet yan yol ile Şekil 2’de çizilmiştir. 

Yarışma verileri üç boyutlu aktarılmadığından ötürü, eğitim için tekil kesitler ayrı örnekler 

olarak modele verilmiş ve halihazırda 3x3x3 olan evrişimli katmanlardaki çekirdek (kernel) 

boyutu yerine 3x3x1 gibi iki boyutlu değerler kullanılmıştır. Yarışmada hem iskemi hem de 

kanamadan etkilenen bölgeler istenildiği için en son katman “inmesiz”, “iskemi” ve “kanamaya 

ait” şeklinde çok-etiketli bir segmentasyon çıktısı oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. 

  

Şekil 3. DeepMedic Mimarisi. 
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2.3.2. DeepMedic: Eğitim  

DeepMedic’in girdisi olan yamaları, görüntünün farklı yerlerinden sistemli bir şekilde seçmek 

(sampling) için DeepMedic akış şeması bünyesinde farklı opsiyonlar bulunmaktadır: Bir 

iterasyonda kaç tane hasta kesitinin sample’lanacağı, hasta kesitlerinden kaçar tane yama 

alınacağı, sınıf başına kaçar tane yama alınabileceğinin ağırlığı, eğitim/geçerleme yamalarının 

büyüklükleri vs. Bununla beraber normal bir derin öğrenme modelinin eğitim sürecinde olan 

epoch kavramı, DeepMedic’te değişmektedir. Her epoch sub-epochlardan oluşmaktadır. 

Kullanıcının belirlediği kural ve opsiyonlara bağlı olarak belirli bir sayıdaki hastadan alınan 

yamaların işlendiği tek bir iterasyona sub-epoch denmektedir. Kaç sub-epoch’ta bir geçerleme 

sub-epoch’u yapılabileceği kadar detaylı opsiyonlar bile mevcuttur. Bu çalışmamız için seçilen 

konfigürasyon şunlardır: 250 epoch, 50 sub-epoch, her subepochta 1200 yama alınmak üzere 

100 tane kesit, RMSProp (ρ=0.9) optimizer, loss fonksiyonu Categorical Cross Entropy, 

seçilmiştir ve learning rate 𝑙𝑟 = 0.001 ∗
1−𝑒𝑝𝑜𝑐ℎ_𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

250
 formülüne bağlanmıştır. Batch size 300 

seçilerek fold başına training süresi yaklaşık 5 saat sürmüştür.  

Yamaların seçiminde, görüntülerin belirli bölgelerine (Region-of-interest; ROI) izin verilmesi 

opsiyonu da vardır. İnme tanısı için beynin parankiması belirleyici olduğu için, beyin 

maskelerinin bahsedilen sampling’e rehberlik etmesi daha manalı yama seçimlerinin 

yapılmasını sağlamaktadır.  Tüm örnekler öncelikle 3.1.1’de açıklandığı üzere Kafatası Ayırma 

yönteminden geçirilerek beyin maskesi çıkartılmıştır (Şekil 3b) ve sonradan ROI-maskesi 

girdisi olarak verilmek üzere kaydedilmiştir. DeepMedic ile görüntülerin çok-ölçekli olarak 

işleniyor olmasından ötürü, farklı örneklerdeki piksellerin gerçek dünyadaki karşılıklarını 

tekdüzeleştirmek hem makalede hem de kaynak kodunda şiddetle tavsiye edilmiştir. Bu sebeple 

eğitim, geçerleme ve test kümesindeki tüm girdiler, 3.3.3’de açıklandığı gibi piksel aralıklarının 

birbirlerine eşitlenmesi sağlanacak şekilde yeniden boyutlandırılarak medyan piksel boyutuna 

(0.48) oturtulmuştur. Görüntüler hasta aşağıya bakacak şekilde döndürülmüştür ve DeepMedic 

dokümantasyonunda istenildiği gibi .nii olarak kaydedilmiştir.  

2.3.3. DeepMedic: Metrikler 

Farklı eğitim süreçlerinden geçmiş DeepMedic modellerinin performanslarını karşılaştırmak 

için yine DeepMedic akış şemasındaki konfigürasyonlarla hesaplanabilen DSC kullanılmıştır.  

Eğitim ve geçerleme sampling’i, modelin optimizasyon adımında kullanmak üzere beyin 

bölgesinden rastlantısal yamalar alıp bunları batch haline getirir. Test sampling’inin farkı, 

yamaların görüntünden düzenli bir şekilde alınıp tahminleme yapıldıktan sonra yine sırasıyla 
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dizilip tüm bir beyin görüntüsünün elde edilme zorunluluğudur. Test DSC’leri dolayısıyla yama 

bazında değil görüntü bazındadır. Öte yandan, eğitim/geçerleme ve test sürecinin hepsine ön 

işleme sayesinde beyin bölgeleri hazır temizlenmiş bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden tüm 

görüntü başında hesaplanan DSC olabileceği gibi sadece beyin bölgesinin içine mahsus 

hesaplanabilen DSC de kullanılmıştır. İskemi ve kanamanın ayrı DSC’leri hesaplanarak sınıflar 

arasındaki fark da incelenmiştir. 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri 

3.1. Teknofest Görüntü Seti 

Teknofest Görüntü Seti; 1130 iskemi, 1093 kanama ve 4427 inme-yok olmak üzere toplamda 

6650 tane beyin BT kesiti olan bir veri setidir. DICOM metaverilerini de inceleyerek Teknofest 

Görüntü Seti hakkında elde ettiğimiz çıkarımlar: (i) farklı çözünürlükler (pixel spacing) içerir; 

(ii) farklı görüntü boyutları içerir (çoğu 512x512); (iii) hasta masası ve kafatası gibi inme 

tanısında direkt olarak kullanılmayan bölgeler vardır; (iv) hastaların oryantasyonları farklılık 

göstermektedir; (v) aynı hastanın kesitleri farklı isimlerde aynı ya da farklı klasörlere 

dağıtılmıştır. Örneğin aynı hasta INMEYOK ve ISKEMI klasörlerinde yer alabilmektedir.  

3.2. Kaggle Kanama Veri Seti 

Eğitim performansını geliştirebilmek adına Radiological Society of North America tarafından 

bir Kaggle yarışmasına yönelik olarak paylaşılan "RSNA 2019 Brain CT Hemorrhage 

Challenge" veri setinin kullanılmasına karar verilmiştir.  

İlgili veri seti, açık kaynak olarak paylaşılan bir veri seti olup çok sayıda hemorajik inme 

bulgusu gösteren kontrastsız beyin tomografi görüntüsü içerdiğinden tercih edilmiştir. Veri seti 

içerisinde 512x512 boyutlarında 874035 kesit vardır. Teknofest Görüntü Setindeki kanamalar 

beyin parankimasında olduğu için, görüntüsel benzerliği sebebi ile, intraparankimal, 

intraventriküler ve subaraknoid hemoraji sınıfına ait olanlar kesitler seçilmiştir.  

Veri setinin kullanım kurallarında “Data Access and Use” kısmı altındaki kullanım izninde 

belirtildiği üzere veri seti, Kaggle yarışması haricinde akademik araştırma ve eğitim dahil 

olmak üzere yalnızca ticari amaçlı olmayan kullanıma yönelik olarak kullanılabilmektedir. [10] 

3.3. Ön İşleme 

Teknofest Görüntü Seti’nden en iyi şekilde yararlanmak üzere literatürde kanıtlanmış farklı ön 

işleme ve dönüştürme teknikleri incelenmiş ve uygulanmıştır. Bu ön işleme tekniklerinden 

faydalanarak veri setinin işlevselliğini artırmak amaçlanmıştır. 
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3.3.1. Kafatası Ayrıştırma & Formatlama 

Bünyesinde ön-işleme, DeepMedic modeli ve son-işleme olan açık kaynak kodlu bir derin 

öğrenme akışı incelenmiştir [7]. Beyin bölgelerini ayırmak için, bu akıştaki C++ tabanlı ön-

işleme algoritmasının kullanımına karar verilmiştir [. Kaynak kodları kendi bilgisayarlarımızda 

derlenip terminalden ve Python kodları içinden çağırılabilen bir fonksiyon hâline getirilmiştir. 

Kafatası ayrıştırma algoritması sayesinde kafatasından, beyin dışındaki yumuşak dokulardan 

ve hasta masasından arınmış beyin kesitleri elde edilmiştir (Şekil 4). 

DICOM görüntüleri Pixel Data değerleri, Rescale Slope ile çarpılıp, Rescale Intercept 

değerleriyle toplanıp ve Window Center/Width değerleriyle pencerelendiğinde (Teknofest 

Görüntü Seti bünyesindeki PNG klasöründeki görüntülere çok benzeyen) daha manalı görüntü 

kümeleri elde edilmiştir (Şekil 4a). 

DeepMedic modeli, NIFTI formatı ile çalışmamızı gerektirmiştir. DICOM’dan NIFTI’ye 

geçişimizde yönü sağlamak için hasta aşağıya bakar şekilde döndürülmüştür (Şekil 4c). 

Workflowda ve DeepMedic’in GitHub hesabında da anlatıldığı üzere Şekil 4’teki gibi çeşitli 

girdi ve çıktı görüntü tipleri oluşturulmuştur.  

3.3.2.  Beyin Çakıştırma (Brain Registration) 

Bahsedildiği üzere Teknofest Görüntü Seti’ndeki BTlerde baş bölgesinin her zaman 

görüntünün merkezinde olmadığı ya da hastanın baş bölgesinin eğik olduğu görülmektedir. 

Derin öğrenme problemlerinde bir objenin, görüntünün farklı yerlerine farklı açılarda hatta 

farklı renklerde denk geliyor olması genelde sorun yaratmaz; veri artırma yöntemleri ile bu tür 

sorunların belli bir noktaya kadar aşılabileceği bilinmektedir [11]. Fakat inme tanısı uygulaması 

bu bakımdan istisna olabilir. Beynin iki lobunun simetrik oluşu bilgisi ve inme olan bir beynin 

bu simetriyi kaybedeceği, çözüm geliştirmede kullanılacaksa beynin görüntüye göre 

(a)  (b)  (c) (d) 

Şekil 4: (a) Pencereleme işlemi sonrası PNG olarak kaydedilen 15416.dcm. Inception V3 Mimarisinde girdi olarak 

kullanılmıştır. (b) Kafatası ayırma çıktısı olan beyin maskesi. DeepMedic modelinde ROI maskesi olarak da kullanılmaktadır. 

(c) Maskelenmiş ve döndürülmüş beyin görüntüsü. DeepMedic modeli’nde girdi olarak kullanılmıştır. (d) İskemi bölge 

maskesi.  Modellerimizin eğitim sürecinde, olduğu gibi ya da yönü değiştirilerek kullanılmıştır. 
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ortalanması ve orta çizgisinin bulunması gerekmektedir. Referans bir atlas ya da başka bir beyin 

görüntüsü baz alınarak rigid registration yöntemiyle, beyinleri orta konuma getirebilecek birçok 

kütüphane mevcuttur [12]. İleriki aşamalarda beyin simetrisini gözeten veri artırma 

yöntemlerinin kullanılması hedeflendiği için TGS kesitleri üzerinde en iyi çalışacak registration 

parametrelerini belirleyecek ön çalışmalara başlanmıştır. 

3.3.3. Yeniden Örnekleme (Resampling) 

Teknofest Görüntü Seti’nin DICOMlarının PixelWidth, PixelHeight ve SliceSpacing 

metaverileri görüntünün gerçek boyutları ve çözünürlüğü hakkında bilgi vermektedir. Biyolojik 

bir boyut kısıtlamasının yapılması- örneğin, beyin BTlerde görülebilecek minimum inme-

lezyonu büyüklüğünün son-işleme kullanılması- ve veri setinin çözünürlüğünde bir standarda 

kavuşmak için görüntülerin yeniden örnekleme sürecinden geçirilmesinin model performansı 

açısından etkisini incelemek için Teknofest Görüntü Seti’nin yeniden örneklenmiş bir 

versiyonu oluşturulmuştur. Aynı çözünürlüğe (pixel width) getirilen görüntülerin boyutları 

değişmiştir. Görüntüye ait inme ve beyin maskesi de aynı oranda yeniden örneklenmiştir. 

3.3.4. Kesit Gruplama ve K-Kat Ayırma (K-Fold Split) 

Ön tasarım raporunda yazıldığı üzere, K-fold cross validation verilen veri setinin 

eğitim/geçerleme/test olarak 3 gruba ayrılmasını gerektirmiştir. Train ve validation kümesi 

eğitim sırasındaki optimizasyonu sağlayan kümelerdir. Test de modelin eğitim sırasında hiç 

görmediği küme olup modelin asıl başarısını ve genellenebilirliğini anlamakta 

kullanılmaktadır. Eğitim/geçerleme/test ayrımı da 3 kere yapılarak 3 tane fold oluşturulmuştur. 

Sonuç kısmında raporlanan başarı skorları bu 3 fold’un ortalamalarıdır. Birinci foldda sırasıyla 

3495, 938, 2217; ikinci foldda 3606, 827, 2217; üçüncü foldda da 3334, 1100, 2216 tane 

training/validation/test kesiti bulunmaktadır. 

Aynı hastanın kesitlerinin, benzer görüntüsel özellikleri olduğu için hem training hem de 

validation setlerine paylaştırılmasının veri sızıntısına yol açtığı raporun ileriki bölümlerinde 

gösterilmiştir. Dolayısıyla K-fold paylaştırması yaparken kesitlerin hangi hastalara ait 

olabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Kesit ve hasta eşleştirmesini sağlayacak bilgi 

Teknofest Görüntü Seti’nin .dcm metaverisinde direkt olarak bulunmamaktadır. Ancak pixel 

spacing’lerinin aynı ve Media Storage Instance SOP UID’lerinin benzer oluşundan yola çıkarak 

kesitler gruplandırılmıştır. Aynı pixel spacing grubuna birden fazla hasta gruplanmış olmasına 

rağmen, veri sızıntısı sorunu bu şekilde giderilmiştir. 
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4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu 

4.1. Inception V3 Sonuçları 

Sınıflandırma için yapılan yaklaşımlar daki fold’ların test kümesi üzerindeki başarı ortalamaları 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Ham Model eğitimi sonucunda başarı ortalaması %84.6 çıkarken, 

Veri Arttırma eklediğinde bu başarı %92.6’ya çıkmış, ön işleme olarak Skull Stripping 

yapıldığında da %85.9 olmuştur. Duyarlılık göz önüne alındığında ise Veri Arttırma, Ham 

Model’e kıyasla başarısını arttırırken, Skull Stripping eklendiği zaman düşürmüştür. Buna 

karşın Özgüllük metriği artmıştır. 

Tablo 1: Inception V3 Sonuçları. Ön-işleme çeşitlerinin test kümeleri üzerindeki etkileri görülmektedir. Her deney 

için 3 fold ortalaması alınmıştır. 

 Duyarlılık Özgüllük Başarı Skoru 

Ham Model %75,7 %93,4 %84,6 

Veri Arttırma %88,8 %96,3 %92,6 

Kafatası Ayırma %80,1 %91,8 %85,9 

Veri Arttırma + Kafatası 

Ayırma 
%77,7 %96,3 %87,0 

 

Ham model başarı skoru %84.6 çıkmıştır ancak diğer metrikler incelendiği zaman duyarlılık 

oldukça düşük çıkmıştır. Bu da veri setinde inme olmayan örneklerin sayısının fazlalığı ile 

açıklanabilir, model inme verilerini daha az çeşitlilikte gördüğü için yeteri kadar iyi 

öğrenememiştir. Veri arttırma uygulandığı yöntemde ise duyarlılık değeri %88.8 olmuştur. 

Farklı çeşitlilikte inme verisi gören modelin genelleme yeteneği artmıştır, bu da başarıyı 

%92.6’ya çıkarmıştır. Literatürde, sadece, kanama var/yok sınıflandırması yapan ve en az 

Teknofest Görüntü Seti’ndeki kadar veri miktarıyla eğitilmiş modellerin sınıflandırma 

duyarlılıklarının %80 civarlarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda sonuçlarımızın 

beklentimizi karşıladığı söylenebilir [13]. 

Bir diğer yaklaşımda ön işleme olarak Kafatası Ayırma kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde 

kesitte bulunan beyin dışındaki gürültü oluşturan ve model performansını etkileyebilecek olan 

görseller sadece beyni segmentleyerek silinmiştir. Bu yöntemin başarısı %85.9 çıkmıştır, 

duyarlılık incelendiğinde ise Ham Model çıktılarına göre bir artış yakalanmıştır. Bu da beyin 

dışındaki görsellerin model performansını direkt olarak etkilediğini göstermektedir.  

Veri arttırma, Kafatası Ayırma uygulanan görüntülerde, normal resimlere uygulandığındaki 

başarıyı göstermemiştir. İki yaklaşım karşılaştırıldığında özgüllük sabit kalırken, duyarlılığın 
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Kafatası Ayırma uygulanan modelde düşüş yaşadığı görülmektedir. Bunun nedeni kesin 

olmamakla birlikte, Kafatası Ayırma uygulanmayan modellerde beyin dışı bölgelerin de model 

performansına etkisidir. 

4.2. Inception Backbone ile U-Net Sonuçları 

4.1. deki deneyler segmentasyon modeli için yapılmıştır. 

Tablo 2: UNet with Inception Backbone Sonuçları. Ön-işleme çeşitlerinin test kümeleri üzerindeki etkileri görülmektedir. 

Her deney için 3 fold ortalaması alınmıştır. 

 Ham Model Veri Artırma Kafatası Ayırma 
Veri Artırma ve 

Kafatası Ayırma 

DSCkanama 0,697 0,717 0,707 0,717 

DSCiskemi 0,425 0,384 0,423 0,400 

 

Hem bu bölümdeki segmentasyon sonuçlarında hem de DeepMedic sonuçlarında dikkat çeken, 

DSCkanama’nın DSCiskemi ‘ye göre daha yüksek oluşudur. Dahası; dMRI, kontrastlı BT gibi 

duyarlılık bakımından kontrastsız BT’ye üstünlük gösteren biomedikal görüntüleme 

teknikleriyle çekilmiş beyin görüntüleri kullanıldığında bile literatürde kaydedilmiş DSCiskemi 

değerleri 0.4-0.5 civarlarındadır;  [9, 14]. Dolayısıyla bu değerlerin beklendik olduğunu 

vurgulamakta fayda vardır. Kanamaların da sonuçları literatürde kaydedilen değerlerle 

uyuşmaktadır. Kanamaların görüntülerde öne çıkan açık renkli bölgeleri iskeminin belirtilerine 

(beyin kıvrımlarının azalması, karaltı) kıyasla daha belirgin olduğu için daha yüksek 

performans ile segmentlenebilmektedir. 

4.3. DeepMedic Sonuçları 

Tablo 3: DeepMedic Sonuçları. Farklı konfigürasyonların etkileri görülmektedir.Deney için 3 fold ortalaması alınmıştır. 

 DSCkanama DSCiskemi 

DeepMedic 0,758 0,390 

 

DeepMedic sonuçları bu aşamada 4.2inci bölümdeki segmentasyon modelinin sonuçlarına 

yakındır. DSCkanama’nın DSCiskemi’ye göre yüksek oluşu ve DSC’lerin sayı değerleri yine o 

bölümde anlatılan sebeplendirmelerle anlam kazanmaktadır. Orijinal DeepMedic modeli, 

ISLES 2015 [8] İskemi Segmentleme Challenge’inde 0.66 DSC ile birinci sırada yer almıştır. 

O çalışma ile kıyaslama yapılacak olunursa, 0.66 değerine bu noktada ulaşılamamasının 

sebeplerinden öne çıkanlar şu şekilde yorumlanabilir: 
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• Veri seti farkı: ISLES2015’te MR görüntüleri üzerine çalışılmıştır. Kontrastsız BT’den 

daha farklı (belki de daha üstün) görüntüler kullanılmakla beraber, model hasta başına 4 

farklı MR modunda görüntülerle eğitilebilmiştir.  

• 3 Boyutlu Model ve 3 Boyutlu Veri: Hasta kesitleri bir arada 3 boyutlu görüntüler halinde 

paylaşıldığı için DeepMedic’in 3 boyutlu versiyonu eğitilmiştir. Her kesitin, kendisine 

ardışık kesitler hakkında da bilgi verebileceği göz önünde bulundurulursa 3 boyutlu verinin 

derin öğrenme modeli için avantaj sağladığı muhtemeldir. 

• Hiperparametre Optimizasyonu ve Son-İşleme: ISLES2015’te parametreleri ince 

ayarlardan geçmiş bir derin öğrenme modeli kullanılmıştır ve son-işleme uygulanmıştır. 

Teknofest kapsamında devam edecek olan çalışmalarda DeepMedic modelinin katman 

büyüklükleri, filtre sayıları, kernel büyüklükleri gibi detaylı parametreler üzerinde de 

denemeler yapılarak daha optimal bir DeepMedic modelinin arayışları devam edecektir. Ek 

olarak, son-işleme yöntemleriyle görüntü işleme akışının taçlandırılması da şu anki 

sonuçların iyileştirilmesinde rol oynayacaktır. 

4.4. Deney Sonuçları: Veri Sızıntısı  

Bu deney, veri setimizde veri sızıntısının varlığını ve sonuçlara etkisini kanıtlama amaçlıdır. 

“Rastgele Ayrım” hastaları göz önünde bulundurmayarak yapılmış bir eğitim ve test ayrımı 

iken diğer ayrımlar eğitim ve test kümelerine farklı hastaları yerleştirmiştir. Buradaki temel 

amacımız makine öğrenmesi modelimizin veriyi ezberlemek yerine gerçekten öğrenme 

yapabilmesi ve genele varabilmesinin önemini vurgulamaktır. Veri setini öğrenmek yerine 

ezberlemiş olan modeller gerçek dünyada kullanıldığında beklenmedik kötü sonuçlara yol 

açabilmektedir. 

Tablo 4: Veri Sızıntısının etkisini araştırmaya yönelik deney sonuçları. 

 Rastgele Ayrım Fold 1 Fold 2 Fold 3 

F1 Skoru 0,934 0,812 0,807 0,825 

 

Deneyimizde 2.1.1’de anlatılan Inception-v3 mimarisini 4 farklı veri seti ayrımı ile eğittik. 

3.34’te bahsedilen foldlara ek olarak bir de Teknofest Görüntü Set’inin tamamen rastgele 

ayrıldığı bir fold ile eğitilmiştir.  

Tablo 4’de görmüş olduğunuz gibi rastgele ayrımda en yüksek F1 skorunu aldık. Hastaları 

eğitim ve test kümelerine ayrı olarak koyduğumuzda ise daha düşük F1 skoru aldık. Aynı 

hastalar hem eğitim hem de test kümelerinde olduğunda gereğinden fazla iyimser test 

sonuçlarına yol açtığını görmekteyiz. Bundan dolayı deneylerimizi test ederken hastaları farklı 
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kümelere koymaya özen gösterdik. Aksi taktirde, modellerimiz olmadıklarından iyi performans 

metriklerine ulaşabilecekti. 

 

4.5. Deney Sonuçları: Veri Seti Birleştirme 

Bu deneydeki amacımız ekstra veri seti kullanarak test kümesindeki sınıflandırma 

performansımızı arttırabileceğimizi sorgulamaktır. Aşağıdaki tabloda “Orijinal Veri Seti” 

Teknofest’in bize sağlamış olduğu veri setidir. Ekstra Veri Seti ise Kaggle’dan alınan sağlıklı 

ve kanama olan beyin görüntülerini içermektedir. Deneyi tutarlı yapabilmek için dikkat 

ettiğimiz noktalardan biri orijinal veri setindeki “iskemi” sınıfını bu deney için çıkarmak 

olmuştur çünkü ekstra veri setimizde “iskemi” örnekleri bulunmamaktadır. Dikkat ettiğimiz bir 

diğer nokta ise orijinal veri setimizdeki sınıf örnek sayılarının ekstra veri setimizde de 

korunmasıdır. Orijinal veri setinde inme olmayan örneklerin kanama olan örneklere oranı dörde 

bir olduğu için biz de ekstra veri setinden inme olmayanların kanama olanlarına oranını dörde 

bir tuttuk ve orijinal veri seti kadar seçtik. 

 

Tablo 5: Açık kaynaklı veri seti ile artılırmış eğitim veri setinin model sonuçlarına olan etkisi 

F1 Skoru Fold 1 Fold 2 Fold 3 

Orijinal Veri Seti 0.898 0.885 0.903 

Orijinal Veri Seti + 

Ekstra Veri Seti 
0.867 0.886 0.88 

 

Yukarıdaki tabloda sadece orijinal veri seti ile eğitilmiş modelin sonuçlarını ve orijinal ile 

birlikte ekstra veri setinin de olduğu veri setiyle eğitilmiş modelin sonuçlarını görmekteyiz. 

Tablodan da anlaşılacağı gibi ekstra veri setinin kullanılması bir avantaj sağlamamıştır. 

4.6. Gelecek Adımlar 

4.6.1. Varolan Akışlar için Planlananlar 

4.1 ve 4.2 bölümlerinde veri artırmanın ve kafatası ayırmanın sonuçları her zaman 

iyileştirmediği görülmüştür. Buna rağmen, literatürde önerilenlerden yola çıkarak bu konuların 

üzerinde durulmaya değer olduğu düşünülmektedir. İleriki adımlarda da bu konulara ilişkin 

kullanılan yöntemler detaylı deneylerden geçirilecektir. 

4.3 bölümünde bahsedildiği gibi, DeepMedic modeli üzerinde yapılacak değişikliklere ek 

olarak, eğitim akışında kesit başına alınan yama sayısı, yama boyutu gibi parametreler 

araştırılacaktır. Hem kesit bazında, hem de yama bazında çift seviyeli veri artırma akışı 

eklenecektir. Bu tür geometrik dönüşümlerin analizi kullanılan diğer modeller üzerinde de 
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yapılacağı için, oradan elde edilen çıkarımların DeepMedic çalışmalarına da uygulanması 

planlanmaktadır. Farklı olarak, kontralateral simetriden yararlanmayı sağlayacak ve beyin 

çakıştırma işlemiyle başlayacak, daha özelleşmiş bir veri artırma yöntemi araştırılacaktır. 

DeepMedic girdileri hazırlanırken tüm görüntüler ve maskeler yeniden örneklendirilmiştir. 

Model çıktıları da bu bağlamda tekrar özgün çözünürlüklere dönebilmek için geri yeniden 

örneklendirilmiştir. DSC bir oran olduğu için, sonuç bölümünde raporlanan sayıların, geri-

yeniden örnekleme işlemi sonrası değişmeyecekleri düşünülmektedir. Benzer olarak, eğer ki 

ileriki akışlarda beyin çakıştırması işlemi yapılırsa, geri-çakıştırma-deformasyon işleminin de 

yapılacağı not olarak belirtilmelidir. 

4.6.2. Algoritmalar için Planlananlar 

Bu aşamada, çalışmalara daha son-işleme adımları dahil edilmemiştir. Son işleme adımları 

olarak island removal, hole filling, smoothing gibi geleneksel metodlar planlanmaktadır. 

Bunlar yetersiz kalırsa makine öğrenmesi kullanan metotlara da başvurulabilir. Son işleme 

adımları belirlendikten sonra, segmentasyon modellerinin başarılarını, sadece DSC ile değil 

aynı zamanda kesit başına duyarlılık ve özgüllük metrikleriyle de desteklenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

4.6.3. Genel Gelecek Adımlar 

Teknofest sınıflandırma oturumu için Kollektif Öğrenme yöntemi ile ilerlenmesi 

planlanmaktadır. Literatürde kendini kanıtlamış başka mimariler eğitilecektir (eğitilirken de 

optimal ön-işleme ve veri artırma yönteminin bulunmuş olacağı varsayılarak) ve her mimarinin 

çıktılarının ortalaması olan bir değer hesaplanıp asıl sonuç bu şekilde elde edilecektir. 

Teknofest segmentasyon oturumu için, inme hastalığının doğasında olan iki farklı probleme 

odaklanılacaktır: (1) penumbra bölgelerine ait olabilecek pikselleri; Teknofest kurulunun 

verdiği maskeleri dilation ve erosion işlemlerinden geçirerek ayırıp, ayrı bir sınıfa alarak 

oralardan kaynaklanan kararsızlıkları gidermek; (2) İskemi ve kanamanın belirtilerinin 

birbirlerinden önemli derecede farklı olduğu göz önünde bulundurulursa, bu iki tip inme için 

ayrı ayrı özelleşmiş modellerin eğitilmesi düşünülmektedir. Nitekim, literatürde DeepMedic 

kullanan çalışmalar tek tip inmeye odaklanmıştır. 

Kollektif öğrenmeye benzer, farklı segmentasyon modellerinden çıkan segmentasyon 

maskelerinin ya da olasılık maskelerinin birbirleriyle uzlaştırılması üzerinde çalışmalar 

yapılacaktır. 
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Ek: Segmentasyon Sonuçları Görselleştirme 

 

 

(a) (b) (c) 

Şekil 6: (a) 10088 isimli iskemi örneği. (b)UNet with Inception backbone modelininin tahmini. (c) 

DeepMedic modelinin tahmini. Görüldüğü gibi iki model de iskeminin olduğu bölgede aktivasyonlar 

göstermektedir. İki modelin tahminlemelerinde farklılıklar mevcuttur. 

 

(a) (b) (c) 

Şekil 5: (a) 15416 isimli iskemi örneği. (b)UNet with Inception backbone modelininin tahmini. (c) DeepMedic 

modelinin tahmini. İki model de iskeminin olduğu bölgede aktivasyonlar göstermiştir. DeepMedic modelinin 

duyarlılığının fazla olmasından kaynaklı bölge tahminlemesinde daha az örtüşme olmuştur.  Yüksek 

duyarlılıktan kaynaklı gürültü (noise) problemi yaşanmaktadır. 

 

(a) (b) (c) 

Şekil 7: (a) 12021 isimli kanama örneği. (b) UNet with Inception backbone modelinin tahmini. (c) DeepMedic 

modelinin tahmini. Görüldüğü gibi iki model de kanamalı bölgeyi yüksek başarıyla ve benzerlikle 

tahminlemiştir. 
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(a) (b) (c) 

Şekil 8: (a) 10222 isimli kanama örneği. (b) Inception backbone ile UNet modelinin tahmini. (c) DeepMedic 

modelinin tahmini. Görüldüğü gibi küçük olan kanamalı bölgeyi Inception backbone modeli görülür bir şekilde 

tahminleyememiştir. Diğer yandan DeepMedic’in aşırı duyarlılığı bu örnekte avantaj olarak görülebilir. 


