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Özetçe- Akciğer sesleri, insann çeşitli solunum yolu 
rahatszlklarna göre değişebilmektedir. Uzman hekimler tan 
koymak için bu ses verilerinden faydalanmaktadrlar. Tan 
başarm hekim tecrübesine göre değişiklik göstermektedir. 
bilgisayar destekli tan sistemleri bu konuda hekimlere yardmc 
olabilir. Gerçekleştirilen bu çalşmada, öskültasyon yöntemi ile 
elde edilen akciğer ses verileri kullanlarak hastalk tan sistemi 
geliştirilmiştir. Yaplan deneysel çalşmalarda, 60 hastadan alnan 
20 normal, 20 ral ve 20 ronküs ses verisi üzerinde çeşitli makine 
öğrenmesi yöntemleri denemiştir. Ayrca uygulanan iki farkl 
yapay veri üretimi yöntemi ile veri seti 3 katna çkarlmştr. 
Gerçek veri seti ve yapay veri üretimi ile elde edilen tüm veriye k-
En Yakn Komşu (kNN), Destek Vektör Makinesi (SVM), Naive 
Bayes, Karar Ağac ve Rassal Orman Snflandrcs uygulanarak 
elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Naive Bayes snflandrma 
yöntemi kullanlarak 10’luk çapraz doğrulama ile %95 doğruluk 
değeri elde edilmiştir. Yapay veri üretimi sonrasnda elde edilen 
sonuçlarda ise kNN yöntemi ile 10’luk çapraz doğrulama ile %94 
doğruluk değeri elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — akciğer ses analizi, makine öğrenmesi 
denetimli snflandrma 

Abstract- Lung sounds can vary according to various 
respiratory diseases of the person. Specialist physicians use these 
sound data to make a diagnosis. Diagnostic success varies 

according to the physician's experience. computer-aided 
diagnostic systems can help physicians in this regard. In this 
study, disease diagnosis system was developed by using lung 
sound data obtained by auscultation method. In experimental 
studies, various machine learning methods have been tried on 20 
normal, 20 ral and 20 rhoncus sound data taken from 60 patients. 
In addition, the data set was tripled with two different artificial 
data generation methods. The results obtained by applying k-
Nearest Neighbor (kNN), Support Vector Machine (SVM), Naive 
Bayes, Decision Tree and Random Forest Classifier to all data 
obtained by real data set and artificial data production are 
presented. A 95% accuracy value was obtained with 10 cross-
validation using the Naive Bayes classification method. In the 
results obtained after artificial data production, an accuracy 
value of 94% was obtained with 10 cross-validation with the kNN 
method. 

Keywords —lung sound analysis, machine learning supervise 
classification. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTİON) 
Akciğer sesleri, nefes alşverişi srasnda hava basncnn 

hzl bir şekilde değişmesine bağl olarak iç dokularda oluşan 
titreşimler nedeniyle ortaya çkar ve göğüs duvarnn 
titreşimiyle belirginleşir [1]. Akciğer seslerinin anlamlarnn 
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bilinmesiyle erken teşhis mümkün olabilmekte ve gerekli 
tedavi uygulanarak hastann hastalğnn daha ilerlemeden 
sağlğna kavuşmasnn önünü açmaktadr. Elektronik 
stetoskoplar kullanlarak göğüs duvar veya srt bölgesinde 
farkl noktalar üzerinden ses verileri toplanp, bilgisayar 
ortamna taşnabilmektedir. Fakat stetoskoplar ses verilerini 
toplarken vücut noktalarndaki konumlarna göre farkl ses 
verilerini de gürültü olarak almaktadr. Bu nedenle ses 
verisinin elde ediliş yöntemine dikkat edilmeli veya akciğer 
dşndaki vücut seslerini gürültü olarak temizlemek için ön 
işlem uygulanmaldr. Akciğer sesleri solunum döngülerinden 
(1 sefer nefes alp verme) oluşur. Elde edilen ses verileri 
üzerinde solunum döngülerine göre parçalanarak daha fazla 
veri oluşturulabilmektedir. Çünkü her solunum döngüsünde 
tan için gerekli ses değişimleri bulunmaktadr. 

Yaplacak çalşmada kullanlan veri setinde normal, raller ve 
ronküs seslerinden oluşan bir veri seti mevcuttur. Kullanlacak 
veri setinde ince ve kaln olarak ral sesleri ayrlmamştr. 

Uzman hekimler tarafndan incelendiğinde tanmlanmas 
için ince ral patlayc yüksek perdeli sesler olarak ifade edilir. 
Her solunum döngüsünde tekrarlanmaktadr. Öksürdükten veya 
derin nefes aldktan sonra değişmeyen bir sestir. İnce raller 
pulmoner fibrozis, akciğer ödemi, allerjik alveolit 
(hipersensitivite pnömonisi), bronşektazi, kistik fibrozis ve 
pnömonik konsolidasyon ile ilişkilidir. Kaba ral ise büyük hava 
yollarndaki mukusta havann kabarcklanmasndan 
kaynaklandğ düşünülen ve gargara sesini andran bir akciğer 
ek ses türüdür. Kaba ral sesi ince ral sesinden farkl olarak derin 
nefer alarak veya öksürerek kaybolabilmektedir (bronşektazi 
hariç). Kronik obstrüktif akciğer hastalğ (KOAH), pnömoni, 
akciğer apsesi, tüberküloz kavitesi ve bronşektazi ile ilişkilidir. 

Ronküs soluk alp verme srasnda sürekli olarak duyulan, 
horlama sesini andran gürültülü bir akciğer sesidir. Bronşlarda 
sekresyon birikmesi ya da tümör oluşmas gibi nedenlerle ortaya 
çkan ronküs, kaba ral gibi genellikle öksürükle kaybolur. 
Yaygn olarak astm ve KOAH’ta duyulur. 

Bu çalşma kapsamnda ses verisi üzerinde analiz çalşmalar 
ve akciğer sesleri üzerinde yaplmş ses analizi çalşmalar 
incelenmiştir. Ayrca ses analizi için kullanlabilecek 
uygulamalar ve yazlm dilleri incelenmiştir. İnceleme sonras 
literatürde skça karşlaşlan snflandrma yöntemleri 
kullanlarak deneysel sonuçlar karşlaştrlarak sunulmuştur. 

Kullanlan veri seti mevcut ses snflarn gürültüsüz olarak 
ifade edecek şekilde üretildiği için uygulanan snflandrma 
yöntemlerinde yüksek doğruluk değeri beklenmektedir. 
Literatürde benzerlerinin aksine yapay veri üretimi ile 
oluşturulmuş ses verilerine uygulanan snflandrclarn 
doğruluk değerleri sunulmuştur. 

 

II. LİTERATÜR TARAMASI (RELATED WORK) 

Literatürde, makine öğrenmesi yöntemleri ses analizi ve 
hastalk tansnda sklkla kullanlmaktadr [7-8].  

Yaplan incelemelerde ses verisi ön işleme, özellik çkarm, 
özellik seçimi ve snflandrma yöntemleri hakknda edinilen 
bilgiler giriş bölümünde sunulmuştur. Bu bölümde akciğer 
seslerinin snflandrlmasna ilişkin yaplan uygulamalar veri 
seti, özellik seçimi, snflandrma yöntemi, sonuçlar ve 
çalşmann odak noktas başlklar altnda incelenerek 
sunulmuştur. 

Don’un 2020 ylnda yapmş olduğu çalşmada, 85 örnekten 
oluşan akciğer ses verisetinde SVM, kNN ve Bayes gibi makine 
öğrenmesi yöntemlerinde en yüksek %94,1 F-measure değeri 
elde edilmiştir. [3] Islam ve arkadaşlarnn 2018 ylnda yapmş 
olduğu çalşmada 30 normal ve 30 astm hastasna ait ses 
verilerinin yan sra vücut kitle indeks bilgilerine uygulanan 
SVM yöntemi ile %93,3’lük en yüksek başar değeri elde 
edildiği ifade edilmiştir. [1] Bardoua ve arkadaşlarnn 2018 
ylnda yapmş olduğu çalşmada en yüksek başar CNN ile %95 
olarak ifade edilmiştir. [2] Aras ve arkadaşlarnn 2017 ylnda 
yaptğ bir diğer çalşmada en yüksek başar %99,05 olarak kNN 
yöntemi ile tespit edilmiştir. [3] Datta ve arkadaşlarnn 2017 
ylnda yapmş olduklar çalşmada SVM makine öğrenmesi 
yöntemi ile en yüksek doğruluk değeri olarak %80 elde 
edilmiştir. [6] Haider ve arkadaşlarnn 2019 ylnda yapmş 
olduklar çalşmada SVM, kNN, Karar ağac, Lojistik regresyon  
gibi makine öğrenmesi snflandrma yöntemleri ile 39 akciğer 
ses öz niteliğine ait çalşma yaplmştr. Yaplan deneysel 
çalşmalarda %88-%100 arasnda doğruluk değerleri tespit 
edilmiştir. [7] 

Literatürde makine öğrenmesi yöntemleri ile akciğer 
seslerinden hastalk tans gerçekleştiren pek çok çalşma yer 
almaktadr. Bu çalşmalar farkl öznitelik seçme yöntemleri / 
farkl öğrenme algoritmalar kullanmşlar, çeşitli üstünlükleri 
rapor edilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalşma, literatürde yer alan 
çalşmalarda en çok kullanlan kNN, SVM, Naive Bayes 
snflandrclarna ek olarak Karar Ağac ve Rastgele Orman 
Snflandrc yöntemleri ile snflandrc performanslar 
karşlaştrlmştr. Literatürde karşlaşlan çkarm yaplmş 
özniteliklerin aksine bu çalşma kapsamnda bir ses verisi için 
200’ün üzerinde öznitelik çkarm yaplmştr. Ardndan 
çkarm yaplan bu öznitelikler içinde öznitelik seçim 
yöntemleri uygulanarak en yüksek başar verecek öznitelikler 
seçilmiştir. 

III. MATERYAL VE METODOLOJİSİ (MATERİAL 
AND METHODOLOGY) 

A. Veri Seti (Dataset) 
60 hastaya ait akciğer sesinden oluşan bir veri seti 

kullanlmştr. Veri toplama yöntemi olarak oskültasyon 
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srasnda toplanan veriler baz alnmştr. Solunum verileri 15 
saniye boyunca toraks üzerinde önceden belirlenmiş 
noktalardan elektronik stetoskop ile toplanmştr. Sinyaller, 
16kHz frekansta ve her bir örnek 16 bit derinliğe sahip olacak 
şekilde saysallaştrlmştr. Daha sonra perde ve zaman 
değişimi ile yapay veri üretimi yaplmştr. Bu sayede mevcut 
veri seti 60 normal, 60 ral ve 60 ronküs olarak toplam 180 
olarak arttrlmştr.  

Yapay veri üretimi ile gerçek veriler arasndaki değişimlerin 
gözle takibi için Şekil 1’de genlik zaman boyutundaki sinyal 
olarak, Şekil 2’de spectogram olarak görselleri sunulmuştur. 

 
Şekil 2: Normal, ral ve ronküs sesler için srasyla gerçek veri, pitch shitf ve 
time shift verilerinin sinyal görseli. 

 
Şekil 3: Normal, ral ve ronküs sesler için srasyla gerçek veri, pitch shitf 

ve time shift verilerinin spectogram görseli. 

B. Öznitelik Çkarm (Feature Extraction) 
Ses verilerinden öznitelik çkarm için, Librosa[9] ve 

Jaudio[10] olmak üzere iki farkl yöntem uygulanmştr. Jaudio 
ile belirtilen boyutlarda 200’ün üzerinde öznitelik çkarm 
yaplabilmektedir. 

Librosa kütüphanesi ile elde edilen 36 öz nitelik için 
aşağdaki en iyi 4 özellik tespit edilmiştir. 

Jaudio ile yaplan öz nitelik çkarmnda elde edilen verilerde 
en iyi 5 öz nitelik aşağdakilerdir. 

 MFCC'lerin Momentlerinin Alan Yöntemi Genel 
Standart Sapma 3. Boyut 

 MFCC'lerin Momentlerinin Alan Yöntemi Toplam 
Ortalama 1. 2. 5. 8. Boyutlar 

C. Makine Öğrenmesi Yöntemleri (Method) 
Çalşma kapsamnda yaplan öz nitelik çkarm ile elde 

edilen verilerden en iyi sonuç vereceği tespit edilen öz nitelikler 
için Karar Ağaçlar, k-En Yakn Komşu, Naive Bayes, Rassaol 
Orman Snflandrcs ve Destek Vektör Makinesi yöntemleri 
kullanlmştr. 

IV. DENEYSEL ÇALIŞMA (EXPERIMENTAL 
RESULT) 

Çalşma kapsamnda kullanlan ses verisi solunum döngüsü 
tespit edilmiş ve parçalamas yaplmş bir yapdadr.  

Yaplan çalşmada 3. Bölümde anlatlan şekilde öz nitelik 
çkarm ve öz nitelik seçimi yaplmştr. Öz niteliklerin tamam 
tüm veriler için 60 satrdan oluşan bir veri kümesi olarak 
toplanmştr.  

Çalşma kapsamnda uygulanan snflandrma yöntemleri 
için 70:30 eğitim ve doğrulama parçalamas uygulanmştr. 
Ayrca doğruluk değerinin yan sra 4, 5, 10 çapraz doğrulama 
sonuçlar hesaplanmştr. Bütün snflandrclar için python 
yazlm dilinde kullanlan sklearn kütüphanesi kullanlmştr.  
Doğruluk ve çapraz doğrulama sonuçlarnn algoritmalar için 
alnan sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

TABLO 1 SINIFLANDIRMA YÖNTEMİNİN DOĞRULUK DEĞERLERİ VE ÇAPRAZ 
DOĞRULAMA DEĞERLERİ 

Snflandrma 
Yöntemi 

Doğruluk 4-fold 5-fold 10-fold 

Decision Tree 0.94 0.83 0.86 0.93 

KNN 0.88 0.83 0.86 0.93 
Naive Bayes 0.88 0.83 0.86 0.95 

Random Forest 0.94 0.83 0.86 0.93 
SVM 0.88 0.83 0.86 0.93 

 
Uygulanan her bir snflandrma yöntemi için tespit edilmeye 

çalşlan snflar için Precision, Recall ve F1-score değerleri 
hesaplanmştr. Hesaplanan değerler Tablo 2, Tablo 3, Tablo 
4’de sunulmuştur. 

TABLO 2: SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN PRECİSİON DEĞERLERİ 

Snf Decision 
Tree KNN Naive Bayes Random Forest SVM 

Normal 1 1 1 1 1 
Ral 0.88 0.78 0.78 0.88 0.78 

Ronküs 1 1 1 1 1 
 

TABLO 3: SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN RECALL DEĞERLERİ 

Snf Decision 
Tree KNN Naive Bayes Random Forest SVM 

Normal 1 1 1 1 1 
Ral 1 1 1 1 1 

Ronküs 0.83 0.67 0.67 0.83 0.67 
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TABLO 4: SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN F1-SCORE DEĞERLERİ 

Snf Decision 
Tree KNN NaIve Bayes Random Forest SVM 

Normal 1 1 1 1 1 
Ral 0.93 0.88 0.88 0.93 0.88 

Ronküs 0.91 0.8 0.8 0.91 0.8 
 

Uygulanan her snflandrma yöntemine ilişkin karşklk 
matrisi aşağdaki tablolarda sunulmuştur.  

TABLO 5: KARAR AĞACI, RANDOM FOREST KARIŞIKLIK MATRİSİ 

Snf Normal Ral Ronküs 
Normal 5 0 0 

Ral 0 7 0 
Ronküs 0 1 5 

 

TABLO 6: KNN, SVM, NAIVE BAYES KARIŞIKLIK MATRİSİ 

Snf Normal Ral Ronküs 
Normal 5 0 0 

Ral 0 7 0 
Ronküs 0 2 4 

 

Yapay veri üretimi işlemi sonrasnda snflandrma yöntemleri 
için %70-%30 parçalama ile doğruluk hesab, 4-fold, 5-fold ve 
10-fold değerleri Tablo 7’da sunulduğu gibi elde edilmiştir. 
TABLO 7: SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN SANAL VERİ ÜRETİMİ 

SONRASI DOĞRULUK DEĞERLERİ VE ÇAPRAZ DOĞRULAMA 
DEĞERLERİ 

Snflandrma 
Yöntemi 

Doğruluk 4-fold 5-fold 10-fold 

Decision_Tree 0.98 0.83 0.86 0.938 

KNN 1 0.84 0.87 0.944 

Naive_Bayes 0.98 0.80 0.85 0.922 

Random_Forest 0.98 0.83 0.86 0.938 

SVM 1 0.83 0.87 0.938 

 

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME (CONCLUSION 
AND EVALUATION) 

Deneysel çalşma bölümünde verilen Tablo 1 incelendiğinde 
Karar ağaçlarnn ve rassal orman snflandrclarnn doğruluk 
oran %94 olarak en iyi snflandrc olarak görünmektedir. 
Ayrca 10-fold çapraz doğrulama sonuçlarnda Naive Bayes 
snflandrma yöntemi ile %95’lik kayda değer bir doğruluk elde 
edilmiştir. 

Tüm snflandrclar için karşklk matrisleri incelendiğinde 
Ronküs akciğer ses snfna ait verilerin Ral olarak hatal 
snflandrma durumu olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar 
Ronküs seslerinde dşlanmas gereken veriler olabileceği 
izlenimi oluşturmaktadr. 

Yapay veri üretimi işlemi sonrasnda Tablo 7’da sunulan 
sonuçlar Tablo 1 ile karşlaştrldğnda snflandrma 
başarsnda artş olduğu gözlemlenmiştir. Yaplan çalşmann 
başarsn gerçek veride arttrma işlemi yaparak tekrar ele almak 
doğruluk değeri yüksek sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktr.  

Genel olarak snflandrclarn başar hesaplama değerleri 
birbirine yakn olmas yaplan çalşmann stabil olduğuna işaret 
etmektedir. Sadece Ronküs akciğer ses snfna ait verilerin Ral 
olarak snflandrlmas ile oluşan hatalar göz önüne alndğnda 
Ronküs veri setinin incelenmesi gerektiği ortaya çkmştr. 
Normal ses snflarnn tüm snflandrclar için yüzde yüz 
doğru olarak tespit edilmesi ve diğer hastalğa işaret eden 
akciğer ses snflarnn normal snf olarak işaretlenmemesi 
başarl bir sonuç ortaya koymuştur. Hasta olma ihtimali olan 
herhangi bir kişiye normal olarak snflandrma yaplmamas 
önemlidir.  
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