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Özetçe —Glikoz, enerji kaynağı ve insan bedeni işlevcisi
olarak son derece önemli bir moleküldür. Çağın hastalıkları
arasında ön sıralarda yer alan diyabet, insan vücudundaki glikoz
oranının tespiti ile belirlenmektedir. Bu nedenle önemli bir sağlık
problemi olan diyabetin araştırma ve uygulamalarının geliştir-
ilmesi bakımından glikoz tayini önemlidir. Bu çalışmada glikoz
konsantrasyonun akıllı telefon kullanılarak derin öğrenme tabanlı
kolorimetrik sınıflandırılması amaçlanmıştır. Derin öğrenme
modelini eğitmek için veri seti, Au-Ag nanoparçacıkların farklı
konsantrasyonlarda glikoz ile reaksiyonu neticesinde elde edilen
renk değişimleri akıllı telefon kamerasıyla fotoğraflandırarak
oluşturulmuştur. Önerilen derin öğrenme modeli bu veri setiyle
eğitilerek sınıflandırma yapılmış ve %95.93 başarı elde edilmiştir.
Derin öğrenme modeli Android tabanlı DeepGlucose ile entegre
edilerek glikoz konsantrasyonu akıllı telefon kullanılarak hesa-
planmıştır.

Anahtar Kelimeler—derin öğrenme, kolorimetri, glikoz.

Abstract—Glucose is an extremely important molecule as an
energy source and human body function. Diabetes, which ranks
among the diseases of the age, is detected based on the glucose
level in the human body. Therefore, quantification of glucose
is important to develop research and applications of diabetes,
which is an important health problem. This study aims to classify
glucose concentration with deep learning based colorimetric
analysis using a smartphone. The color changes obtained as
a result of the reaction of Au-Ag nanoparticles with different
concentrations of glucose were captured using a smartphone
camera to create a dataset. The proposed deep learning model was
trained with this dataset and glucose concentration was classified
with 95.93% accuracy. The deep learning model was integrated
into our custom-designed Android application, DeepGlucose, to
enable glucose classification via a smartphone.

Keywords—deep learning, colorimetry, glucose.

I. GİRİŞ

Diyabet, pankreasın yeterli insülin hormonu üretememesi
veya ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanıla-
maması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kronik bir hastalık
olan diyabet insan vücudundaki glikoz oranının tespiti ile
belirlenmektedir. Gerekli tedavi ve kan şekeri seviyesinin

değişimiyle birlikte gelişebilecek komplikasyonları önlemek
için biyobelirteç olma potansiyeli nedeniyle glikoz seviyesi
takip edilmektedir. Bu nedenle diyabetin araştırılması ve diya-
beti kontrol etmek için izleme sistemlerinin geliştirilmesi
bakımından glikoz tayini önem kazanmaktadır.

Son yıllarda kimya ve biyomedikal alanlarında kimyasal
ve biyolojik sensörlerin geliştirilmesinde yapay zeka ve akıllı
telefon uygulamalarına sıklıkla yer verilmektedir [1, 2, 3].
Kimyasal bir reaksiyonu renk değişimine dayalı olarak takip
etmek ve renk değişimini sayısal verilere çevirerek anlam-
landırmak için uzmanlık gerektiren karmaşık cihazlar kullanıl-
maktadır. Akıllı telefon teknolojisi, renk ölçülmesi esasına
dayanan, temel kimyasal analiz yöntemlerinden biri olan
kolorimetrik analiz için laboratuvar çalışanlarına yardımcı
olabilir. Bu amacı gerçekleştirmek için akıllı telefonların en
temel özelliklerinden biri olan kamera kullanılarak renkli
fotoğrafların kolorimetrik analizi yapılmıştır [4, 5, 6, 7, 8,
9]. Herhangi bir laboratuvar ekipmanına ihtiyaç duymadan
su içerisindeki potasyum ve klorür tayini gerçekleştirilmiştir
[4, 5]. Akıllı telefon kamerasıyla çekilen analit çözelti içine
daldırılmış kağıt tabanlı sensörler renk değişimi tayin et-
mek amacıyla kullanılmıştır [6]. Nitrat ve pH tayini, kağıt
mikro akışkan sensörüyle akıllı telefon kullanılarak gerçek-
leştirilmiştir [7]. Tükürükten alkol oranı tayini için renk
değişimi gözlenen test şeritleri geliştirilmiştir [8]. Bir başka
çalışmada ise kolorimetrik analiz ile meyvelerin olgunlaşması
tayin edilmiştir [9]. Bu çalışmalarda, kalitatif ve kantitatif
analizle analitik bir ifade üretmek için renk uzayı parametreleri
kullanılmıştır. Ancak, kamera optiği ve ortam ışığı koşulları
kolorimetrik analiz üzerinde olumsuz etkilere sahiptir [10,
11, 12, 13]. Bu sorunun üstesinden gelmek için kolorimetrik
değerlendirme sürecinde gelişmiş yapay zeka yöntemleri kul-
lanılmıştır [14]. Yapay zeka, otomatik karar verme ve ver-
ilerden kendi kendine öğrenme gibi yeteneğe sahip makine
öğrenimini kapsamaktadır. Makine öğrenimi algoritmalarının
avantajı, esnekliklerinde ve akıllı telefon tabanlı sistemler
gibi yeni platformlara uyarlanabilirliğinde yatmaktadır. Gelişen
teknolojiyle birlikte akıllı telefon uygulamalarına karmaşık
algoritmalar entegre edilerek hassas ve güvenilir kolorimetrik
analizin yapıldığı birçok platform ortaya çıkmıştır. SPAQ uygu-
laması, tükürükteki alkol seviyesinin tespiti için histogram978-1-7281-8073-1/20/ $31.00 ©2020 IEEE
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dağıılımını kullanmak üzere geliştirilmiştir [8, 15]. Colorimet-
ric TestReader [16] uygulaması bir testte pH, protein ve glikoz
değerlerini tespit etmek için kullanılırken, tek değişkenli ve
çok değişkenli analizler, analitlerin miktarını belirlemek için
PhotoMetrix [17] ve peroksit ölçümü için bulanık sınıflandırıcı
tabanlı FuzzyChem [18] uygulaması geliştirilmiştir.

Bu çalışmada akıllı telefon kullanılarak bir makine
öğrenme yöntemi olan derin öğrenme tabanlı kolorimetrik
glikoz tayini yapılması amaçlanmıştır. Derin öğrenmenin
ihtiyaç duyduğu eğitim ve test veri seti, her bir glikoz kon-
santrasyonu için elde edilen renk değişiminin akıllı telefon
kamerası kullanarak fotoğraflandırılmasıyla oluşturulmuştur.
Bu fotoğraflar iş istasyonuna aktarılarak derin öğrenme mi-
marisinin eğitilmesi ve test edilmesi için kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlar kolorimetrik olarak glikoz konsantrasyonunun
yüksek doğrulukta sınıflandırıldığını göstermiştir. Önerilen
yöntem Android tabanlı bir akıllı telefon uygulamasıyla en-
tegre edilerek glikoz konsantrasyonu hesaplanmıştır.

Bu bildirinin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir; Bölüm
II’de veri seti, deneysel tasarım, derin öğrenme mimarisi
ve akıllı telefon uygulaması anlatılacaktır. Bölüm III’te elde
edilen sonuçlar açıklanacaktır. Bölüm IV’te yapılan çalışma
özetlenecek ve gelecek çalışmalardan bahsedilecektir.

II. METARYAL VE METOT

A. Au-Ag Nanoparçacık Sentezi ve Karakterizasyonu

Au nanoparçacıkların sentezi, HAuCl4’ün Turkevich yön-
temi ile indirgenmesine dayanır. Bu sentezde 200 ml 0.24 mM
HAuCl4 sulu çözeltisi tek boyunlu balona aktarılır ve manyetik
karıştırmayla geri akışa kadar ısıtılır. Ardından 1 ml 0.34 M
Na3C6H5O7 eklenir ve çözelti 30 dakika geri akışa bırakılır.
Bu sırada çözeltinin rengi sarıdan yakut kırmızıya döner. Nihai
karışım 6000 rpm devirde 1 saat santrifüjte bekletilir ve 2 ml
saf su ile yeniden dağıtılır. Kolloidleri stabilize etmek için Au
nanoparçacık dispersiyonuna 0.5 ml PVP (10 µL, 0.166 mg/ml)
solüsyonu ilave edilir.

Ag nanoparçacık stabilizatör olarak nişasta kullanılarak
AgNO3’ün NaBH4 ile indirgenmesiyle hazırlanır. İlk olarak
100 ml kaynar suya 2 gram nişasta yavaş yavaş eklenerek %2
(w/v) nişasta çözeltisi hazırlanır. İlave sonrası 30 dakika daha
kaynadıktan sonra çözelti oda sıcaklığına getirilir. Ardından
çözelti ikiye ayrılır. Ayrılan çözeltinin 50 ml’sine 0.063 gram
AgNO3 karıştırma ortamında yavaş yavaş eklenir. Diğer 50
ml çözeltiye indirgeyici olarak kullanılacak olan 0.021 gram
NaBH4 karıştırma ortamında yavaş yavaş ilave edilir ve çözelti
hazırlanır. Daha sonra kuvvetli karıştırma ortamında NaBH4

çözeltisi AgNO3 çözeltisi içerisine 0.2 mL/s olacak şekilde
ilave edilir. Renksiz çözelti küçük boyutlu Ag nanoparçacık-
ların oluşumunu gösteren koyu kahverengi kolloid haline
dönüşür. Çözeltinin toplam hacmi 130 ml’ye tamamlanır ve 30
dakika daha karıştırılır. Daha sonra Ag nanoporçacık kolloidi
2 saat kaynatılır. Ardından oda sıcaklığında soğutulur ve 12
saat bekletilir. Çözelti hacmi 100 ml’ye tamamlanır. Hazırlanan
çözelti 24 saat içerisinde kullanılmalıdır.

200 µL Au nanopartikül çözeltisi, cam şişelerdeki 700 µL
oksijene doyurulmuş suya ilave edilmiştir. Bu karışıma farklı
konsantrasyonlarda (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 mM) 300
µL glikoz çözeltisi eklenmiş ve 5 dakika inkübe edilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 1: Laboratuvar tipi fotoğraf stüdyosu (a) ve Au-Ag
nanoparçacıklar kullanılarak farklı glikoz konsantrasyonlarının
görüntüleri (b).

Daha sonra karışıma 800 µL Ag nanopartikül solüsyonu ilave
edildikten sonra 1 saat inkübe edilmiştir.

B. Deneysel Tasarım

0 ila 9 mM arasında değişen farklı glikoz konsantrasyon
seviyelerine sahip çözeltiler tek kullanımlık küvetlere doldu-
rulmuştur (Şekil 1a). Çözeltilerin her biri Şekil 1b’de gösterilen
40x40×25 cm boyutundaki laboratuvar tipi karton fotoğraf
stüdyosunda çekilmiştir. Fotoğraf stüdyosu ortamdan kaynaklı
ışık değişimlerini en aza indirmek için içi beyaz, dışı siyah
boyalı olarak tasarlanmştır. Stüdyonun tavanına yerleştirilmiş
beyaz ledler çözeltilerin 22.5 cm üzerinde olacak şekilde ay-
dınlatma için kullanılmıştır. Çözeltilerin görüntüleri, bir tripod
kullanılarak örneklerden 11.5 cm uzakta bulunan bir akıllı
telefon kamerasıyla (LG G6, 1 / 3.06 inc. Sensör boyutu
1440×2880 çözünürlüklü, 1.12 µm piksel boyutu) çekilmiştir.
Aynı yöntemle 3 deney hazırlanmıştır. Her deneyde tüm kon-
santrasyon değerleri için 10 tekrar çekim yapılarak toplamda
330 görüntü elde edilmiştir.

C. Derin Öğrenme Mimarisi

Derin öğrenmede CNN (Konvolüsyonel Sinir Ağı), görüntü
sınıflandırmak için yaygın olarak kullanılan sinir ağıdır. CNN
yapıları yüksek öğrenme kapasiteleri sayesinde çok sayıda
görüntüden oluşan veri kümelerinden özellik çıkarırlar. CNN
çok sayıda evrişimli katmandan oluşan derin öğrenme mod-
elidir. Önerilen derin öğrenme mimarisi, 6 evrişimli katman
(convolutional layer+ReLu) ve softmax aktivasyonlu bir çıktı
üreten sınıflandırma katmanı (classification layer) olmak üzere
7 katman içerir. Evrişimli katmanlar, sonunda bir havuzlama
(pooling) katmanı olacak şekilde 3 gruba ayrılmıştır. Evrişim
katmanında evrişim işlemi gerçekleştiren filtreler (kernel) ile
resim taranarak özellik haritası çıkarılır. Havuzlama katmanı
öznitelik sayısı ve ağın hesaplama karmaşıklığını azaltan bir
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Şekil 2: Derin öğrenme mimarisi.

katmandır. Maksimum, minimum veya ortanca birleştirme
yöntemleri kullanılarak bir sonraki evrişim katmanı için giriş
boyutu küçültülür. Düzleştirme katmanında (flatten layer),
evrişimli katman ve havuzlama katmanından gelen çıktı tama-
men bağlı katmanın girişi için tek boyutlu diziye çevirilir.
Tamamen bağlı katman, bir önceki katmandan gelen tüm
girdilere bağlı olarak çıktı üretir. Tamamen bağlı katman-
dan sonra sınıflandırma katmanı gelir. Glikozun kolorimetrik
sınıflandırılması için önerilen derin öğrenme mimarisi çizimi
Şekil 2’de verilmiştir.

D. Akıllı Telefon Uygulaması

Önerilen yöntem, özel tasarladığımız Android uygula-
mayla entegre edilmiştir. Glikoz konsantrasyonunun hızlı
kolorimetrik tayini için Android Studio’da yazılmış Deep-
Glucose adlı basit ve kullanıcı dostu bir akıllı telefon
uygulaması geliştirdik. Bu çalışmada eğitilmiş bir mod-
eli telefon uygulamasında çalıştırmak için geliştirilmiş bir
araç seti olan "TensorFlow-Lite" kullanılmıştır. Böylece
sunucuya gereksinim duyulmadan sınıflandırma gerçekleştir-
ilmiştir. Şekil 4 ’te verilen DeepGlucose uygulamasının ekran
görüntüleri, glikoz konsantrasyonunun kolorimetrik tayini
sürecinin adımlarını göstermektedir. Kullanıcı, DeepGlucose
uygulamasını çalıştırdığında, ilk önce glikoz konsantrasyonu
hesaplanacak çözeltinin fotoğrafı telefon kamerası kullanılarak
çekilir yada galeriden seçilir (Şekil 4a). Görüntü şeçildikten
sonra sadece şişenin görüntüsü kalacak şekilde ayarlanabilir
bir kırpma kutusu kullanılarak kırpılır (Şekil 4b ve c). Daha
sonra kullanıcı Şekil 4d’deki hesapla butonuna bastığında
derin öğrenme yöntemiyle glikoz konsantrasyonu hesaplanır
ve sonuç Şekil 4e’de gösterildiği gibi ekranda görüntülenir.

III. DENEYSEL SONUÇLAR

Deneysel çalışmaların yapıldığı veri setinde herbir kon-
santrasyon için 30 fotoğraf bulunmaktadır. Ancak az sayıdaki
veri derin öğrenme modelinin eğitimi için yeterli değildir.
Modelin farklı durumlardaki çok sayıda veriyle eğitilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle fotoğrafların sıcaklık, kontrast
ve parlaklığı değiştirilerek veri seti genişletilmiştir. Her-
bir konsantrasyon için 627×2184 boyutunda 7530 fotoğraf
elde edilmiştir. Veri setinin %80’i eğitim, %20’si test için
kullanılmıştır. Sınıflandırıcının başarısını değerlendirmek için
Şekil 3’te doğruluk (accuracy) ile kayıp (loss) grafikleri ve
karmaşıklık matrisi verilmiştir. Bu çalışmada model eğitilirken
eğitim tur sayısı (epoch) 151 ve mini-batch 512 olarak belirlen-
miştir. Önerilen derin öğrenme modeli ile yapılan kolorimetrik
sınıflandırmada %95.93 başarı elde edilmiştir. Android tabanlı
DeepGlucose uygulamasıyla önerilen model entegre edilerek

(a)

(b)

Şekil 3: Eğitim ve doğrulama başarımı ile eğitim ve doğrulama
kaybı grafikleri (a) ve karmaşıklık matrisi (b).

glikoz konsantrasyonu akıllı telefon kullanılarak hesaplan-
mıştır.

IV. VARGILAR

Bu çalışmada, akıllı telefon kullanarak kolorimetrik glikoz
tayini için glikoz konsantrasyonlarını sınıflandıran derin öğren-
meye dayalı bir yöntem önerilmiştir. Çalışmada kullanılan
veri seti, Au-Ag nanoparçacıkların farklı konsantrasyonlarda
glikoz ile reaksiyonu neticesinde gözlemlenen renk değişimi
akıllı telefon ile fotoğraflandırılarak oluşturulmuştur. Önerilen
yöntem bu veri setiyle eğitilerek, %95.93 sınıflandırma başarısı
göstermiştir. Ayrıca akıllı telefon kullanarak kolorimetrik
analiz yapabilmek için önerdiğimiz yöntem, DeepGlucose
Android uygulamasıyla entegre edilmiştir. Bu çalışmada,
glikozun, derin öğrenme ve akıllı telefon uygulaması gibi
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Şekil 4: DeepGlucose uygulamasında glikoz konsantrasyonu
tayini.

uygulanabilir yöntemler ile tayin edilebilmesi klinik ve labo-
ratuvarlarda hızlı tanı için geliştirilebilecek gelecek çalışmalara
zemin niteliğindedir.
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