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1. Kullanılması planlanan GÜNCEL donanımlar ve özellikleri  

1.1 Eğitim Donanımları  

Google Colaboratory (ya da kısaca "Colab"), Python kod derleme yardımcısıdır.  

Üstelik Colab: 

• Hiç yapılandırma gerektirmez 

• GPU'lara ücretsiz erişim imkânı sunar 

• Kolay paylaşım imkânı sunar 

Yapay zekâ araştırmalarında sunduğu erişimler ile Colab hem işimizi 

kolaylaştırıyor hem de zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Bu avantajları 

sebebiyle Colaboratory(Colab) tercih edilmiştir. 

 

1.2 Test Donanımları  

Intel Core İ5 10300H İşlemci modeli: Intel Core i5-10300H, Intel Core i5 10300H 

Intel UHD grafik işlemcisine sahiptir. Yüksek performans ve güç isteyen işlemlerde 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  

NVIDIA GTX 1650TI Ekran kartı: GeForce GTX 1650 Ti, Turing GPU 

mimarisini kullanarak avantajlarından faydalanan daha hızlı, daha az ısınan ve 

önceki nesline göre 1,4 kat daha yüksek bir güç verimliliği elde ediyor. CPU grafik 

işleme konusunda zayıf kalabiliyor o yüzden çok uzun sürebiliyor fakat grafik işlem 

birimlerinde (GPU'lar) genel hesaplama için paralel bir hesaplama platformu ve 

programlama modelidir. NVIDIA CUDA ile, GPU'ların gücünü kullanarak CPU’ya 

göre uygulamaları daha hızlı çalıştırabilme avantajına sahip oluyoruz.  

8 GB DDR4 Ram bellek: 2993 MHz DDR4 ram bellekleri ile DDR3 göre daha az 

enerji harcaması ve daha hızlı veri aktarımı sayesinde daha verimli bir ram bellek 

çeşididir.  

Disk Kapasitesi:1 TB HDD ve 256 GB SSD diskler hem daha çok veri 

depolamamızı hem de daha hızlı işlem yapmamıza olanak sağlıyor. 
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2. Çözüm için kullanılan yöntem ve mimari  

Ekibimiz ön tasarım raporunda önerilen derin öğrenme algoritmaları ile eğitimler 

yapmıştır. Yapılan eğitimlerden alınan sonuçlar doğrultusunda U-NET algoritmasını 

segmentasyon aşamasında kullanmaya karar vermiştir. Bir görüntüyü segmente 

edebilmek için öncelikle görüntünün sınıflandırılması gerekmektedir ekibimiz 

sınıflandırma aşaması için VGG-16 evrişimli sinir ağını kullanmayı uygun görmüştür. 

Kullanacağımız mimarilerden kısaca bahsedecek olursak; 

2.1 U-Net: 

 

 

Şekil-1: U-Net mimarisi 

Şekil 1 de görüldüğü üzere modelin sol tarafı Kodlayıcı taraftır. Yani 

burada görüntünün “Ne” olduğu öğrenilir. Sağ tarafı ise Kod çözücü kısımdır. 

Burada da görüntünün “Nerede” olduğu öğrenilir. Mimarideki asıl detay; 

katmanların hem kendisiyle hem de karşı katmanla evrişim içinde olmasında 

saklıdır. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak U-net mimarisi (en düşük 

çözünürlükte 32x32 piksel için) her mavi kutu için çok kanallı bir özellik 

haritasına karşılık gelir. Kanal sayısı kutunun üstünde gösterilir.  
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X-y düzlemlerindeki boyutu mavi kutunun sol alt kenarında bulunur. 

Beyaz kutular kopyalanan özellik haritalarını temsil eder. U-Net modeli, bir 

büzülme yolu ve bir genişleme yolundan meydana gelmektedir. 

Mimaride: 

 • Evrişim işlemlerinde aktivasyon olarak sigmoid fonksiyonu kullanılmaktadır. 

• Arka arkaya iki kez 3 ×3 Dönüşüm ve 2×2 maksimum ortaklama yapılır. Bu 

daha gelişmiş özelliklerin çıkarılmasına yardımcı olabilir ancak özellik 

haritalarının boyut kaybına neden olur. 

• Segmentasyon haritasının boyut kaybını kurtarmak için ardışık 2×2 yukarı 

dönüşüm ve iki kez 3×3 dönüşüm yapılır.  

• Böylece her yukarı dönüşten sonra, aynı seviyeye sahip özellik haritalarının 

birleştirilmiş halini de elde ederiz. Bu işlemler daralma yolundan genişleme 

yoluna kadar konum bilgisinin verilmesine yardımcı olur. 

•Son katmanda ise 64 bileşenli özellik vektörü, istenen sayıda sınıfa eşitlemek 

için 1 x 1’lik bir evrişim işlemine tâbi tutulmaktadır.  Toplamda bu ağın 23 

evrişim katmanı bulunmaktadır. 

2.2 VGG-16: 

 

Şekil-2: VGG-16 mimarisi  
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Şekil-2 de gösterilen 16 katmanlı model kullanılmıştır.VGG-16 modeli 

13 konvolüsyon, 3 tam bağlı katman olmak üzere 16 katmandan oluşmaktadır. 

Modele 224x224x3 boyutlarında resimler veri girişi olarak verilir ve tam bağlı 

katman öncesinde özellik çıkarma işlemleri yapılarak boyutları 7x7x512 olarak 

değiştirilir. Bağlı katmanlar sonrasında resimlerin sınıflandırıldığı sınıf sayısı 

kadar çıktı verilir. VGG-16 hastalık tespiti için herhangi bir etiketli görüntü ya 

da maske verilerine ihtiyaç duymamaktadır (bu çok önemli bir özelliktir çünkü 

herhangi bir radyolog olmadan da bu süreçte bulduğumuz verileri rahatlıkla 

kullanabiliriz) hastalığa ait verileri inceleyip özellik vektörlerini tespit ederek 

hastalık hakkında tahminlerde bulunmaktadır. 

 

 

3. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri  

Eğitimde kullanmış olduğumuz veriler 24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı 

21/06/2019 tarih ve 30808 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin Gizliliği Yönetmeliği 

gereğince gerekli izinler alınmıştır. Bu izinler Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesinde 

belirtilen kurallar çerçevesinde tüm ekip üyelerince imzalanıp onayları alınmıştır. 

Segmentasyon modelinin ilk etaptaki genelleme kabiliyetini görmek adına 

eğitim kümesi sadece komite tarafından verilen veri seti ile oluşturulmuştur. Bu 

kontrollü deney ile görülmek istenen, eldeki verinin inme tespiti için modele yeterli 

gelip gelmeyeceğini görmektir.  

Komite tarafından verilen veri setinde üç klasörde ortak bir şekilde dcom ve png 

formatında görüntüler bulunmaktadır. 

● Normal varyanta ait 4427 adet dcom ve png türünden görüntü vardır bu 

görüntüler 512x512 boyutunda 512 piksel ve 32 bit derinliğe sahiptir. 

●  Kanama klasöründe görüntü özellikleri aynı olup 1093 adet kanama 

görüntüsü ve buna karşılık mask ve overlay görüntüleri içerir. 

●  İskemi klasöründe görüntü özellikleri aynı olup 1130 adet iskemi 

görüntüsü ve buna karşılık mask ve overlay görüntüleri içerir. 
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● Komite tarafından verilen mask görüntüleri kullanmak istediğimiz 

formata uymamaktadır bu yüzden ilk etapta renkli mask görüntülerini bir 

kod bloğu ile kullanılması planlanan formata çevirdik. 

● İkinci etapta her bir beyin tomografisi ve bu tomografiye karşılık gelen 

maskeyi ayrı dosyalara yerleştirdik bu sayede görüntü ve maskelerin 

konumlarının daha belirgin olmasını sağladık.  

● Üçüncü ve son etapta model içerisinde sırası ile şu aşamaları 

gerçekleştirdik: 

❖ Görüntü 256x256 şeklinde tekrar boyutlandırıldı.  

❖ Kanal sayısı 3'ten az ise dizi 3 kanal olacak şekilde döşenir. 

Kanal sayısı 3'ten fazla ise sadece ilk 3 kanalın kullanılmasını 

sağladık.  

❖ Piksel ekleme işlemi (padding) için same kullandık bu sayede 

daha kaliteli bir görüntü elde etmeyi amaçladık.  

❖ MaxPooling işlemi sayesinde blokta bulunan en kaliteli pikselin 

alınmasını sağladık buraya kadar yapılan işlemler görüntünün ne 

olduğuyla alakalıdır.   

❖ Bu aşamadan sonra görüntünün nerede olduğu önemlidir decoder 

kısmı ile görüntüde tespit edilmesini istediğimiz kısmı belirledik 

ve böylece veri setimizde eğitim başlamadan önce yapılması 

gereken işlemleri sonlandırmış olduk.   
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4. Elde edilen deneysel sonuçların sunumu  

Model test edilirken U-Net modelimiz için; Optimizer olarak Adam, aktivasyon 

olarak sigmoid, loss olarak binary, doğruluk olarak ise dice_coef, VGG-16 modelimiz 

için ise aktivasyonda sigmoid, Optimizer olarak Adam, metrics olarak accuracy ve 

aktivasyon olarak ise sigmoid en iyi sonuçları vermiştir. 

 

 

Şekil-3: İnme tespiti 

İlk aşama için kullandığımız VGG-16 mimarisi ile Google Colab üzerinden 

eğitimler yapılmış lakin yarışma esnasında internet erişimi olmayacağından dolayı 

takım bilgisayarlarımız test aşamasında kullanılmıştır. Veri setinin %80 i eğitim %20 si 

test aşamasında kullanılılarak yapılan tüm bu işlemler sonucunda inmeyi tespit etme 

oranımız %87 ve %95 arasında sonuçlanmıştır elde ettiğimiz sonuçlar şekil-3 de 

gösterilmiştir. İlerleyen süreçte hedefimiz inme tespit oran aralığımızı %95 ve %98 

oranına yükseltmektir.  
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        Şekil-4: Bölütlenmiş inme görüntüsü 

 

 

    Şekil-5: Bölütlenmiş görüntü 

 

İkinci etap için ilk etaba göre daha detaylı bir sistem ile uğraşmamız 

gerekmektedir öncelikle hastalık içeren bulguları bulmak için VGG-16 kullanılmış ve 

bu sayede inme olup olmadığı tespit edilmiştir. İnme tespit edildikten sonra U-Net 

evrişimli sinir ağı kullanılarak hastalıklı bölgenin segmentasyonu sağlanmıştır, şekil-4 

ve şekil-5 de görüldüğü üzere 2. aşamada inmeli görüntülere benzer doğrulukta 

bölütleme işlemi yapılabilmektedir ancak yapılan bölütleme ardından inmenin çeşidi 

belirlenememiştir, segmentasyon için uygulanan U-Net mimarisinin başarı oranı 

istediğimiz gibi olmasa da yarışma süresince çalışmalarımız devam edecektir.  
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Şekil-6: Val_loss grafiği 

Şekil 6 da görüldüğü üzere modelin epoch_val_loss değeri:0,37 dir. 

 

Şekil-7: Dice_coef grafiği 

Şekil 7 da görüldüğü üzere modelin dice_coef değeri: %86 dır. 

 

Şekil-8: Loss grafiği 

Şekil 8 de görüldüğü üzere modelin loss değeri: 0,17 dir. 

 



 
 

11 
 

 

5. Kaynakça 

[1] M. Cavaioni, “DeepLearning series: Deep Neural Networks tuning and optimization,” 

Medium, 23-Feb-2018. 

[2] S. Das, “CNN Architectures: LeNet, AlexNet, VGG, GoogLeNet, ResNet and more 

….,”Medium, 16-Nov-2017. 

[3] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for 

Biomedical Image Segmentation,” in Medical Image Computing and Computer-

Assisted Intervention – MICCAI 2015, vol. 9351, N. Navab, J. Hornegger, W. M. Wells, 

and A. F. Frangi, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 234–241. 

[4] N. K. E. Abbadi and A. H. Miry, Automatic Segmentation of Skin Lesions Using 

Histogram Thresholding. 

[5] “A Beginner’s Guide to Neural Networks and Deep Learning,” Skymind. [Online]. 

Available: http://skymind.ai/wiki/neural-network. [Accessed: 15-Jan-2019]. 

[6] J. Kittler and J. Illingworth, “Minimum error thresholding,” Pattern Recognit., vol. 19, 

no. 1, pp. 41–47, Jan. 1986. 

[7] F. Melgani, “Robust image binarization with ensembles of thresholding algorithms,” J. 

Electron. Imaging, vol. 15, no. 2, p. 023010, Apr. 2006. 

[8] L.-K. Huang and M.-J. J. Wang, “Image thresholding by minimizing the measures of 

fuzziness,” Pattern Recognit., vol. 28, no. 1, pp. 41–51, Jan. 1995. 

[9] J. N. Kapur, P. K. Sahoo, and A. K. C. Wong, “A new method for gray-level picture 

thresholding using the entropy of the histogram,” Comput. Vis. Graph. Image Process., 

vol. 29, no. 3, pp. 273–285, Mar. 1985 

[10] https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb#scrollTo=Hv6_LBvyn_au 

 

 

 

 

 

 

http://skymind.ai/wiki/neural-network
https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb#scrollTo=Hv6_LBvyn_au

