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 Bu çalışmada karaciğerde hastalık teşhisi 
için Makine Öğrenmesi tabanlı bir 
sınıflandırma yazılımı geliştirilmiştir. 

 Sistem ile karaciğerde oluşan 
hastalıkların teşhisi için C# 
programlama dili ile Yapay Sinir 
Ağları(YSA) tabanlı bir yazılım 
tasarlanmış ve sınıflandırma sonuçları 
Bayes yöntemi ile karşılaştırılmıştır.  

 Çalışmada bir veri setindeki karaciğer 
hastası olan ve olmayan insanlardan 
alınan sayısal veriler sınıflandırılmıştır.  
Ayrıca yazılımın performansı da Matlab 
yazılımı ile doğrulanmıştır.  
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 Karaciğer metabolizmanın düzenlenmesi, kırmızı kan hücrelerinin 
dağıtılması gibi benzer hayati fonksiyonları yerine getirdiği için insan 
vücudunun en önemli organlarından bir tanesidir . 

 Karaciğer hastalıkları vücutta hem başka hastalıklara neden olabilmekte, 
hem de başlı başına vücut için büyük tehlikeler oluşturabilmektedir. 

İnsanda karaciğer organı 

• Bu sebeplerden ötürü 
karaciğer kanseri, 
siroz, karaciğer 
tümörü ve HCC gibi 
karaciğer 
hastalıklarının insan 
vücudu için erken bir 
aşamada teşhisi ve 
tedavisi hayati öneme 
sahiptir. 
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 Karaciğer hastalıklarının ilk 
zamanlarda yeterli belirtileri 
olmamasına karşın, ilerleyen 
aşamalarda belirgin olarak 
ortaya çıkabilmektedir 

 Geleneksel olarak karaciğer 
hastalıklarının tıbbi olarak teşhis 
edilmesinde kanda oluşan 
enzim düzeyleri ölçümleri 
yapılır ve bu sonuçlara göre 
karar verilir. 

Karaciğer ve yardımcı organlar 

 Ancak hız, doğruluk ve kesin teşhis sonuçları gibi parametrelere 
bağlı olarak otomatik sınıflandırma yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç 
duyulması biyomedikalde tıbbi bilişim ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. 
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 Karaciğerdeki hastalıkların esnek hesaplama 
yöntemleri de denilen makine öğrenmesi yöntemleri ile 
tespitinde günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır: 

 Destek Vektör Makineleri(DVM) ile kimyasal 
karaciğer verilerinin sınıflandırılması, Naive Bayes ve 
DVM yöntemlerinin performans karşılaştırması, 
yapay hibrit yöntemler ile karaciğer hastalık 
tiplerinin sınıflandırılması gibi benzer çalışmalar 
literatürde kullanılmıştır. 

 Bu çalışmada ise, karaciğerde oluşan hastalıkların 
teşhisi için literatürde en çok tercih edilen esnek 
hesaplama yöntemlerinden birisi olan yapay sinir 
ağları tabanlı bir sınıflandırma sistemi kullanılmış 
Bayes yöntemi ile doğruluk  yüzdesi bakımından 
karşılaştırılmıştır. 

Karaciğer 



Materyal ve Metot 
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 Veri Kümesi(Dataset) 

 Bu çalışmada kullanılan veriler 
için UCI Machine Learning 
Respository veritabanında 
bulunan karaciğer hastalığı veri 
kümesi(Liver Disease Dataset) 
kullanılmıştır. (2011 yılına ait 

datalar) 

 Bu veri kümesindeki datalar 416 
karaciğer hastası ve 167 hasta 
olmayan toplamda 583 adet 
gerçek deneklerden alınmıştır.  

Veri tabanından alınan datalara 
ait sayısal özellikler 



Materyal ve Metot 
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 Makine Öğrenmesi? 
 Yapay zekanın bir dalı olan makine öğrenmesi; temelini 

öğrenmeden alarak ve sayısal dataları kullanarak örüntü 
tanıma, sınıflandırma, kümeleme gibi temel işlemlerin bir 
bilgisayar(makine) tarafından da yapılabildiğini gösteren yapıdır. 

 Danışmanlı öğrenme(supervised-learning) 

 Danışmansız öğrenme(unsupervied-learning) 

 Destekleyici(Yarışmacı) öğrenme(reinforcement-learning) 

 Birleştirilmiş öğrenmeler(union-learning) 
 

 Bazı makine öğrenmesi yöntemleri 
 Yapay sinir ağları, bulanık mantık, uzman sistemler, genetik 

algoritmalar, kümeleme (k-means,k-NN) yöntemleri, destek vektör 
makineleri, karar ağaçları, Bayes yöntemi, adaptif (ANFIS) mimariler 
v.b. olarak sınıflandırılabilir. 



Materyal ve Metot 
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 Yapay Sinir Ağları  
 Yapay Sinir Ağları, insan beyninin 

işleyişini taklit ederek yeni sistem 
oluşturmaya çalışan yapay zeka 
yaklaşımıdır. 

Kullanım alanları ve işlemleri 

Sinir hücresi ve yapay sinir hücresi 



Materyal ve Metot 
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 Yapay Sinir Ağları 

İleri beslemeli geri yayılımlı ÇKA yapısı 

•Bu çalışmada da Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli 
kullanılmıştır. İleri beslemeli geri yayılımlı bir Çok 
Katmanlı Ağ Modeli şekilde gösterilmiştir. 

Eşik(Bias) 

Giriş Katmanı Gizli Katmanlar Çıkış Katmanı 
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 YSA Back-propagation(geri yayılım) öğrenme 
algoritması 

 YSA ağ yapısında,  

verilen bir girdi  

setine karşılık  

çıktı değerleri 

verilerek belirtilen 

öğrenme kuralına 

göre ağırlık  

değerleri otomatik 

olarak  

değiştirilmektedir. 



Materyal ve Metot 
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 Bayes algoritması 
 Bayes karar teorisi, örüntü sınıflandırma probleminin çözümü için 

temel istatistiksel bir yaklaşımı olup, karar problemini olasılık bazda 
değerlendirmekte ve öncesel bir olasılık değerden sonrasal bir olasılık 
değer elde etme işlemi olarak tanımlanmaktadır. 

 

Bayes teoremi 



Gerçekleştirilen Yazılım 
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 Gerçekleştirilen YSA yapısında 2 gizli katman ve her katmandaki  
nöron sayısı 10 olarak belirlenmiştir.  

 Öğrenme yöntemi olarak ÇKA yapısında geri yayılım(back-
propagation) algoritması kullanılmıştır.  

 Bunlara ek olarak ağın performansı da ortalama karesel 
hata(MSE) kurallarına göre bulunmuştur. 

 Çalışmada kullanılan veri kümesinde 416 adet karaciğer hastası ve 116 
adet de karaciğer hastası olmayan deneklere ait toplamda 583 örnek 
vardır.  

 Bu dataların %70' i YSA' nın eğitim aşamasında, geri kalan %30' luk 
kısmı ise test verisi olarak kullanılmıştır. 



Deneysel Bulgular 

25 Ocak 2013 Emre Dandıl 

15 

 Analiz sonucunda doğru tespit 
yüzdesi Yapay Sinir Ağları 
yöntemi ile %82 olurken, yanlış 
tespit yüzdesi ise %18 olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca yapılan 
çalışma sınıflama tekniklerinden 
olan Bayes teoremi ile de 
kıyaslanmıştır. Bayes teoremi 
ile %68 doğruluk yüzdesi, 
%32 yanlışlık yüzdesi elde 
edilmiştir. Bu sonuçlara göre 
YSA ile daha başarılı 
performans sonuçlarına 
ulaşıldığı görülmüştür. 
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 Bu çalışmada, karaciğer hastalığının teşhisinde yardımcı 
olacak bir YSA tabanlı sınıflandırma geliştirilmiştir. Başarı 
değerlendirmesinde  sınıflandırma yöntemlerinde 
"doğruluk  sınıflandırma yüzdesi“ performans 
ölçümleri kullanılmıştır.   

 Veri kümesindeki test başarımında YSA yöntemi ile %82 
doğruluk yüzdesi elde edilirken, Bayes yöntemi ile 
doğruluk yüzdesi %68 oranında hesaplanmıştır. Elde 
edilen sonuçlar mevcut veri kümesi ile karaciğer 
hastalığının teşhisinde YSA sınıflandırıcıların eğitim ve test 
başarımı açısından başarılı sonuçlar verdiği gözlenmiştir.  

 Çalışmada daha sonra sistem başarımını yükseltmek için 
daha farklı önişleme teknikleri kullanılabilir ve farklı 
sınıflandırma yöntemleri ile bu çalışmanın başarım 
değerlendirmesi yapılabilir. 
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