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fakl yöntemler de mevcuttur. Bu yöntemlerden bir tanesinde
Gaston Schlotthauer ve arkadaşlar patolojik ve sağlkl sesleri
snflandrmak için AKA (Ampirik Kip Ayrşm) yöntemini
kullanmşlardr [6]. Gerçekleştirilen çalşmada, patalojik ve
sağlkl bireylere ait ses sinyallerinden zaman ve frekans
ekseninden elde edilen özellikler kullanlarak YSA ile
snflandrlmştr.
II.

C. Sinyallerden Elde Edilen Özellikler
Oluşturulan YSA modeline giriş olarak uygulanan özellikler
ses sinyallerinden elde edilen varyans , enerji, maksimum güç,
entropi , çarpklk, ses sinyallerinin AKA elde edilen ikinci
altband sinyalinin maksimum gücü, maksimum frekans ve
enerjisidir Bu özelliklere ek olarak verisetinde katlmclara
yaplan anket sonucunda elde edilen VHI ve RSI bilgileri de
giriş olarak uygulanmştr. Veriler min-max normalizasyonu ile
normalize edilmiştir ayrca veriler YSA modeline giriş olarak
uygulanmadan önce verilere Temel Bileşenler Analizi (TBA)
uygulanmştr. 6 önemli bileşen kullanlmştr. Her bir bileşenin
srasyla %33.6, %20.5,% 18.3 ,%13.1 ,% 2.9 ve % 2.6
varyansa sahiptir.

YÖNTEM

Çalşma gerçekleştirilmesi srasnda izlenilen admlar
Şekil.2.’de belirtilmiştir. Bu admlar ilerleyen bölümlerde
detaylandrlacaktr.

C.1.Ampirik Kip Ayrşm
AKA metodu ile herhangi bir sinyal Esas Mod Fonksiyonlar
(EMF) ad verilen bileşenlere ayrştrlr. Ayrştrlan sinyal,
EMF bileşenlerinin ve artk sinyalin toplam olarak
gösterilmektedir (Eşitlik-1) [3]. AKA algoritmas aşağdaki gibi
özetlenebilir;
Şekil 2. Çalşmada İzlenilen Admlar
•

A. Veriseti
Çalşmada kullanlan ses sinyalleri ‘PHYSIONET’ isimli
veritabannda bulunan VOICED (VOice I Car fEDerico II)
verisetinden alnmştr [7]. Bu veritaban, 150 patolojik ve
57 sağlkl bireyden alnan toplamda 207 ses kayd
içermektedir. Veritabanndaki ses sinyalleri, herhangi bir
kesinti olmadan, beş saniye boyunca sesli harflerin sesli
seslendirilmesi srasnda kaydedilmesiyle elde edilmiştir.
Veritabannda cinsiyet, yaş, patoloji, yaşam tarz
alşkanlklar (örneğin sigara, alkol ve kahve tüketimi),
mesleki durum ve iki spesifik tbbi anketin sonuçlar gibi
bilgileri (Sesli Handikap Endeksi (VHI) ve Reflü Belirti
Endeksi (RSI) bilgileri yeralmaktadr [1].

a

•
•

•
•
•

b

(1)
İlk adm maksimum ve minimum noktalarnn veya
sfr geçiş noktalarnn belirlenmesidir.
İkinci admda; maksimumlarn kübik interpolasyon ile
birleştirilmesi sonucu sinyalin üst zarf elde edilir ve
minimumlar içinde alt zarf elde edilmektedir.
Üçüncü admda; bütün zaman dilimi için alt ve üst
zarflarn ortalamas elde edilir. Zaman ekseni işaretine
X(t) ve ortalama işareti m1, sinyalin üst zarf zmax ve
alt zarf zmin olarak ifade edilirse aşağdaki eşitlikle
elde edilir;
m1(t) = (zmax(t) +zmin(t)) /2
(2)
Dördüncü admda; ortalama sinyal asl sinyalden
çkarlarak detay sinyal elde edilir. Detay sinyal d(t)
olarak aşağdaki eşitlikle ifade edilir;
[d(t) = x(t) −m(t)]
(3)
Son admda; detay işaretini sanki yeni orijinal
sinyalmiş gibi ele alarak tanmlanan işlem
basamaklarn durdurma kriterleri sağlanana kadar
tekrar edilir.

C.2.Güç Spektral Yoğunluğu
Bir sinyalin frekans spektrumunun incelenmesinde Fourier
dönüşümü kullanlmaktadr. Ancak Fourier dönüşümü
gürültüye karş hassas olma dezavantajna sahiptir. Bu
nedenle Güç Spektral Yoğunluğu (GSY) yöntemi daha fazla
tercih edilmektedir. GSY sinyalin otokorelasyonunun
Fourier Dönüşümünün alnmas olarak ifade edilir (Eşitlik4) [8].

Şekil 3.a. Sağlkl Ses Sinyali
Şekil 3.b. Patolojik Ses Sinyali
Tüm sinyaller 8000 Hz örnekleme frekans ile örneklenmiştir.
Çalşmaya katlan bireyler 18 ile 70 yaşlar arasnda
yetişkinlerden oluşmaktadr. Bu çalşmada18 yaşn altndaki ve
70 yaşn üzerindeki kişiler ve üst solunum yolu enfeksiyonlar
veya nörolojik rahatszlklar gibi hastalklar olan kişiler hariç
tutulmuştur . Veriseti hakknda daha fazla bilgi ref.[1].

(4)
C.3.Entropi
Entropi sinyaldeki düzensizliğin bir ölçüsüdür. Bir sinyalin
entropisi ise aşağdaki gibi hesaplanmaktadr. (Eşitlik-5)

B. Patolojik Ses Kaytlar
Bu çalşmada kullanlan patolojik ses sinyalleri Hiperkinetik
Disfoni, Hipokinetik Disfoni, Reflü Larenjiti hastalklarndan
kaydedilmiştir.
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katmanl alglayclar, bilgi girişinin yapldğ girdi katman, bir
veya daha fazla gizli (ara) katman ve bir çkt katmanndan
oluşmaktadr. Çok katmanl alglayclarda katmanlar aras ileri
ve geri yaylm olarak adlandrlan geçişler bulunur. İleri
yaylm safhasnda, ağn çkts ve hata değeri hesaplanr. Geri
yaylm safhasnda ise hesaplanan hata değerinin minimize
edilmesi için katmanlar aras bağlant ağrlk değerleri
güncellenir. Yaplan çalşmada giriş katman, gizli katman ve
çkş katman ile oluşturulan 3 katmanl ağ yaps ve geri
yaylm öğrenme algoritmas kullanlmştr.
57 sağlkl ve 150 patolojik ses sinyallerinden elde edilen 10
özellik ÇKA yapsna giriş olarak uygulanmştr. Ağn çkşnda
sağlkl veya patolojik olmak üzere iki snf elde edilmiştir.
Oluşturulan ağ modelinde iki adet gizli katman kullanlmştr.
Deneysel olarak farkl çkş saylar denenmiş ve en iyi sonucun
elde edildiği ilk gizli katman için çkş says 6, ikinci gizli
katman için ise 5 olarak belirlenmiştir. Çkşta 0 (sağlkl ses)
ve 1 (patalojik ses) bilgisi elde edilmiştir. Verisetinin bir ksm
ile yapay sinir ağ eğitilmiş, bir ksm ile eğitilen yapay sinir
ağnn başarsn ölçülmüştür. Yapay sinir ağlarnn eğitimi ve
test edilmesi aşamalarnda kullanlacak sinyallerin belirlemek
için K-katlamal çapraz doğrulama yöntemi kullanlmştr. Kkatlamal çapraz doğrulama, verisetini parçalara ayrma
yöntemlerinden biridir. K-katlamal çapraz doğrulama, veriyi
belirlenen bir K saysna göre eşit parçalara böler, her bir
parçann hem eğitim hem de test için kullanlmasn sağlar,
böylelikle dağlm ve parçalanmadan kaynaklanan sapma ve
hatalar minimuma indirir [12].
Bu çalşmada K değerleri 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olarak seçilmiş ve
her bir K değeri için oluşturulan ağ 3 kez çalştrlmş ve
ortalama değerleri alnmştr. Böylece en yüksek doğruluğun
elde edildiği K değeri belirlenmiştir.

(5)
C.4. Enerji
Sinyalin enerjisi aşağdaki gibi hesaplanmaktadr: (Eşitlik-6)

(6)
C.5.Varyans
Varyans bir serideki değerlerin ortalamaya göre değişimi
hakknda bilgi vermektedir. Standart sapmann karesi alnarak
hesaplanr. (Eşitlik-7)
(7)
D. Temel Bileşenler Analizi
TBA, çok değişkenli bir veriseti içerisindeki bilgiyi daha az
değişkenle ve minimum bilgi kaybyla açklamann bir
matematiksel tekniğidir. Başka bir tanmla TBA, çok sayda
birbiri ile ilişkili değişkenler içeren verisetinin boyutunu,
veriseti içerisindeki veriyi koruyarak daha küçük boyuta
indirgenmesini sağlayan bir dönüşüm tekniğidir. TBA, büyük
boyutlu verisetlerindeki boyutsallğ azaltr. Teknik, boyut
küçültme işleminde veriseti içerisindeki değişken saysn
azaltmay hedefler. Dönüşüm sonrasnda elde edilen
değişkenler ilk değişkenlerin temel bileşenleri olarak
adlandrlr. İlk temel bileşen olarak varyans değeri en büyük
olan seçilir ve diğer temel bileşenler varyans değerleri azalacak
şekilde sralanrak en önemli bileşen seçilir[9].
E .Yapay Sinir Ağlar
YSA, beyin gibi biyolojik sinir sistemlerinin bilgi işleme
yöntemlerinden ilham alan matematiksel modellerdir. Birbirine
bağl olarak çalşan nöronlardan oluşan YSA mimarisi veri
snflandrmas gibi özel uygulamalar için yaplandrlmşlardr
[10]. Bir yapay sinir ağ temel olarak üç katmandan oluşur. Bu
katmanlar; girdi katman, ara katmanlar, çkt katman olarak
adlandrlr.
Girdi katmanndan ağa verilen bilgiler, ara katmanlarda ağn
ağrlk değerleri kullanlarak çkt fonksiyonuna dönüştürülür
ve çkt katmanna gönderilir. Girdiler için ağn doğru çktlar
üretebilmesi, ağrlk değerlerinin doğru bir şekilde
güncellenmesine bağldr. Başlangç ağrlk değerleri rastgele
atanr, sonra her bir örnek ağa gösterilerek ağn öğrenme
kuralna göre ağrlklar değiştirilir. Bu işlem ağn eğitilmesi
olarak adlandrlr. Ağrlklarn güncellemesi işlemi ile birlikte
doğru çktlar üretilince test setindeki örnekler ağa gösterilir.
Eğer ağ test setindeki örneklere doğru cevaplar verirse ağ
eğitilmiş kabul edilmektedir [11].
Gerçekleştirilen çalşmada Çok Katmanl Alglayc (ÇKA)
kullanlmştr. ÇKAlar, ileri beslemeli, tam bağlantl, bir girdi
katman, bir veya birden fazla gizli katman ve bir çkt
katmanndan oluşan hiyerarşik yapya sahip yapay sinir ağ
mimarileridir. Giriş katnda herhangi bir bilgi işleme yaplmaz.
Buradaki işlem eleman says problemin giriş saysna bağldr.
Ara katman says deneme yanlma yoluyla bulunur. Çkş
katman eleman says ise uygulanan probleme bağldr. Çok

III.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

İletişimin temeli olan konuşma insanlarn temel
fonksiyonlarndan biridir. Günlük hayatta meslek, çevre, yaş,
cinsiyet vb. nedenlerden dolay sesi meydana getiren
mekanizmalarda fonksiyon kayplar meydana gelmektedir. Bu
durumdan etkilenen kişi says giderek artmaktadr. Artan hasta
saysna paralel olarak doktorlara düşen iş yükü de artmaktadr.
Ses rahatszlklarnn teşhisini kolaylaştrarak doktorlarn iş
yükünü hafifletmek amacyla çeşitli yöntemler geliştirebilmek
adna yaplan çalşmalar bu çalşmann önemini
göstermektedir.Yaplan çalşmada, yapay sinir ağlar
kullanlarak sağlkl ve patolojik seslerin snflandrlmas
amaçlanmştr. Bu amaç doğrultusunda yaplan çalşmalar iki
ksma ayrlmştr. Birinci ksm, ses sinyallerinden öznitelik
çkarm; ikinci ksm ise yapay sinir ağlar ile snflandrma
işlemidir. Literatürde patolojik sesleri snflandrmak için
gerçekleştirilmiş çok sayda çalşma bulunmaktadr [13-15].
Önerilen bu çalşmada VOice I Car fEDerico II isimli
veritabanndan toplamda 207 kişiye ait ses sinyalleri
kullanlmştr.

187

3-5 Ekim 2019
Kuşadası / Aydın

Snflandrc doğruluk
hesaplanmştr;
ܦº ݇ݑ݈ݑݎൌ

DN: Doğru Negatif
DP: Doğru Pozitif
YN: Yanlş Negatif
YP: Yanlş Pozitif
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YSA modeline farkl K-katlamal çapraz doğrulama değerleri
verilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi snflandrc
performans en yüksek K=10 katlamal çapraz doğrulama için
elde edilmiş ve %90.47 olarak hesaplanmştr.
Tablo 1. Farkl K Değerleri için Doğruluk Değerleri
K Değeri
K=5
K=6
K=7
K=8
K=9
K=10

Doğruluk
%76.19
%76.47
%83.33
%80.76
%78.26
%90.47

Tablo.2’de literatürde gerçekleştirilen diğer çalşmalardan elde
edilen snflandrc performanslar verilmiştir. Bu çalşmalar
patolojik ses sinyallerinin snflandrlmasnda çeşitli yöntemler
önermişlerdir. Önerilen bu çalşmann literatürdeki
çalşmalardan fark temel sinyal özellikleri kullanarak ses
verilerini snflandrmaktr.
Tablo 2. Literatür Karşlaştrma
Algoritma
Önerilen Çalşma
F0 Tahmini [4]
PRAAT [5]
AMDF [16]
SWIPE [17]
SHRP [18]
YIN [19]
RAPT [20]
STRAIGHT [21]

Doğluluk(%)
%90.47
76.43
70.71
68.57
67.86
67.86
72.97
71.43
67.86

Bu çalşmada, ses sinyallerinin zaman ve frekans eksenindeki
temel özellikleri, AKA uygulanarak elde edilen alt band
sinyallerin özellikleri ve verisetinden elde edilen özellikler
(VHI ve RSI) kullanlarak snflandrma işlemi yaplmştr.
Elde edilen sonuçlar literatürde incelenen çalşmalara kyasla
daha yüksektir. Bu çalşma sinyalin zaman ve frekans
eksenindeki temel özellikleri (GSY, Enerji vb.) ile patolojik ses
sinyallerinin snflandrlmasnda kullanlan bir ön çalşmadr.
Bu bulgulardan yola çkarak snflandrc başars arttrmak
üzere yaplacak olan yeni çalşmalarda ses sinyalleri üzerinde
fakl sinyal işleme yöntemleri denenerek çalşmalara devam
edilmesi planlanmaktadr.
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