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Proje Konusu 

 

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz. 

☒ Hareket izleme ve destek sistemleri  

☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler 

☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri 

☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler 

☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler 

☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler 

☐ Ortez ve protez teknolojileri 

☐ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri 
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1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan) 

 
Günümüzde, görme engelli bireylere sunulan olanakların yetersizliği konuşulmakta ve 

tartışılmaktadır. Hergün yeni icat ve çalışmalar artırılarak devam etmekle beraber, yeterli destekten 
yoksun kalmaktadır. Beslenmeleri, olumsuz yaşam şartları, çalışma alanlarının konfor ve 
güvenliğinin yükseltilmesi beklenilmektedir. Projemizle yaşlı ve görme engelliler, yanlarında kimse 
olmadan ilaç kullanmalarını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 

Bu uygulamamızla, yaşlı ve engelli kişilerin ilaç kutusunu mobil cihaza gösterdiği anda ilacın 
adı, içeriği, nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiği şeklindeki tanımlı bilgiler otomatik olarak 
kişiye aktarılması amaçlanmıştır. 

Görme engelliler, hayatları süresince çok fazla sorunla karşılaşıyorlar. Eğitimde eksiklik, düşük 
düzeyde düzenlemeler nedeniyle yaşam kaliteleri düşmektedir. 

 Eğitimleri ile yetersiz olanaklar görme engelli bireylerin yaşamlarını olumsuz şekilde 
etkilemekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2011 yılı çalışması sonuçlarında, Türkiye’de 
yaklaşık 1.039.000 kişi görmede sorun yaşamakta ve bu oran tüm nüfusun yaklaşık %1,4’üne 
karşılık gelmektedir. 

Günümüzde teknolojisinin gelişmesiyle beraber akıllı cihazlar belirli bir düzeye kadar destek 
sunmaktadırlar. Apple firmasının geliştirdiği ‘Siri’ ile Google firmasının geliştirdiği ‘Google 
Asistan’ günümüzde en yardım uygulamalardır. Uygulama geliştirenlerde, nesneleri tanımak, 
yazıları okumak ile yönleri tarif etmek şeklinde bazı alanlarda yardımcı uygulama 
geliştirmektedirler. 

Bu gelişmeyle beraber, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, kimsenin 
yardımına ihtiyaç duymadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Projemizle, görme engelli bireylerin tek başlarına ilaçlarını sorunsuz kullanmaları için 
uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamayı geliştirme aşamasında her ilacı tanımlamak amacıyla 
100 adet fotoğraf kullanılarak 10 sınıftan oluşan veri kümesi elde edilmiştir. 

Modelimizde, python dilinde Keras ve Tensorflow kütüphaneleri ile çeşitli algoritmalar 
kullanılmıştır. Bu algoritmalardan başarılı sonuçlara göre modelimiz geliştirilip mobil uygulama 
oluşturulmuştur.   

Yapay sinir ağları(YSA) çalışması, yeni bilgileri kaydedip eski bilgilerle aralarında ilişki 
kurmak şeklindedir. Sistemin aldığı yeni bilgilerle eğitimleri ilerlemektedir. Eğitimi tamamlanan 
modellere, günümüzde birçok teknolojide çokça rastlamaktayız. 

Projemizde, görme engelli bireylere, ilaçları tanıyıp gerekli uyarıları ve bilgilendirmeleri sesle 
aktaracak yapı ortaya kondu. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda, görüntülerin sınıflandırılıp 
problemi hazır model kullanarak çözme çalışmaları yapıldı. Oluşturulan verisetiyle beraber en üst 
düzey performans değerlerine sahip algoritma kullanıldı. 

 

 

2. Özgünlük (25 puan) 

2.1. Sorun: Günümüzde, görme engelli bireylere sunulan olanakların yetersizliği konuşulmakta 
ve tartışılmaktadır. Hergün yeni icat ve çalışmalar artırılarak devam etmekle beraber, yeterli 
destekten yoksun kalmaktadır. Beslenmeleri, olumsuz yaşam şartları, çalışma alanlarının konfor ve 
güvenliği bu sorunların başında gelmektedir.  

2.2. Çözüm: Projemizle, görme engelli bireylerin tek başlarına ilaçlarını sorunsuz kullanmaları 
için uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamayı geliştirme aşamasında her ilacı tanımlamak 
amacıyla 100 adet fotoğraf kullanılarak 10 sınıftan oluşan veri kümesi elde edilmiştir. Böylece, 
yaşlı ve görme engelliler, yanlarında kimse olmadan ilaç kullanmalarını kolaylaştırmak 
amaçlanmıştır.   

2.3. Hedef Kitle: Özellikle artan nüfusla beraber evde bakım ihtiyacı olan yaşlı ve görme 
engelli bireylerin ilaç kullanımlarına destek olmak amacıyla çalışmamız gerçekleştirilmiştir. 

Böylece, bu kişiler ne hatalı ilaç kullacaklar ne de ilaçlarını alma saatlerini kaçıracaklardır.. 
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2.4. Literatür Taraması: Işık algılanmamsı yada iki gözüyle beraber 3 metreden bir eldeki 
parmakları sayamayacak durumda olan kişiler engelli sayılmaktadı (Yücel,Acatürk,2006). DSÖ’nün 
2010’daki çalışmasında 285 milyon görme engelli olduğu belirtilmektedir. Görme yeteneğini 
tamamen kaybeden kişiler 39 milyon civarındadır (WHO, 2013). Görme engellilerin, gündelik 
hayatlarında rahat rahat yürüyebilmeleri, engellerin öncesinde tespit edebilmesi, hakim olamadıkları 
çevrede önlerindeki nesnenin ne olduğu ve nasıl çözeceği onları zorlamaktadır. Bu zorluklarla 
başedebilmek için yardımcı araçlar kullanmaktalar. Bu araçlarından en yaygını bastondur. Bastonla  
yalnızca yakında cisim olup olmadığı değil, yolunun üzerinde engel olup olmadığınıda 
anlayabilmektedir. Görme engelli bireylerin, gündelik hayatlarında adres tarifi, nesne tespiti ile 
yönünü bulmak şeklinde durumlarda da engelsiz bireylerin yardımına ihtiyacı olabilir. Günümüzde 
gelişen teknolojiyle akıllı cihazlar belirli düzeyde destek sağlamaktadır. Apple firmasının 
geliştirdiği Siri ile Google firmasınıın geliştirdiği Google Asistan günümüzde destekleyici 
çalışmalardır. Uygulamaları geliştirenler, nesneleri tanımak, yazıları okumakla yönleri tarif etmek 
şeklinde çok sayıda destekleyici yazılımlar ortaya koymuşlardır. 

Beyne ulaşan bilgilerden çoğunluğu gözler aracılığıyla ulaştırılmaktadır (Erdil&Elbaş, 2012). 
Gözler, cisimden yansımış fotonları beyin tarafından algılanabilecek şekle dönüştürmektedir. 
Görüntülerin yazılımlarla işlenmesinin temelinde gözle beyinin arasında bulunan iletim yapısıyla 
bilgisayara üzerinde kurgulanmasıdır. Birçok çalışma alanında karşılaştığımız görüntünün 
işlenmesi; savunma sanayi, biyolojik çalışmalar, sağlık sistemi, astronomi vb birçok alana farklı 
çözümler sunmuştur (Acharya&Ray, 2005). Görüntülerin işlenmesi için bilgisayara aktarıp bu 
verileri dijital duruma getirmek gerekir. Elektronik ortamdaki bu görüntüler yapay sinir ağları 
(YSA) aracılığııyla anlam ifade eder hale gelmektedir. YSA, insanın beyni incelenerek tasarlanmış, 
sinirler ve sinir  hücreleri çalışmaları taklidiyle katmanlardan oluşan ağ yapıları oluşmuştur (Doğan 
G., 2010). 

Yapay sinir ağları (YSA) çalışması, yeni bilgileri kaydedip eski bilgilerle aralarında ilişki 
kurmak şeklindedir. Sistemin aldığı yeni bilgilerle eğitimleri ilerlemektedir. Eğitimi tamamlanan 
modellere, günümüzde birçok teknolojide çokça rastlamaktayız. 

Projemizde, görme engelli bireylere, ilaçları tanıyıp gerekli uyarıları ve bilgilendirmeleri sesle 
aktaracak yapı ortaya kondu. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda, görüntülerin sınıflandırılıp 
problemi hazır model kullanarak çözme çalışmaları yapıldı. Oluşturulan verisetiyle beraber en üst 
düzey performans değerlerine sahip algoritma kullanıldı. 

 

3. Yöntem (30 puan) 

 -Görüntünün İşlenmesi: 

Görüntüler, depo edilip gösterilen gorsel veri şeklinde tanımlanır(Sinecen,2016). Görüntüler, 
üç boyutlu nesnelerin 2 boyutla yüzeyden yansıyan ışınları yakalayan ışığa hassas cihazlarla 
oluşturulur. Görüntülerde anlam ifade eden veriler elde etmek için gerçekleştirilen çalışmalara 
görüntünün işlenmesi denir.Görüntünün işlenmesi,üç başlıkta incelenir(Aytan ve ark.,1993). 

Optik görüntülerin işlenmesi, optiğin dizilimiyle gerçekleşmektedir. Gözlük ve fotoğraf 
işlemlerinde kullanılan karanlık oda örneği olabilir. Karanlık oda, görüntünün işlenme tekniğinin 
ilkleri kabul edilir. 

Analog görüntülerin işlenmesi, televizyon örneğinde olduğu gibi görüntünün elektriksel 
değişimidir. 

Dijital(Sayısal) görüntülerin işlenmesi, analog görüntülerin bilgisayarla işlenmesiyle beraber 
sayılsal formata dönüştürülmesidir.Temel basamaklar Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1.Dijital Görüntülerin İşlenmesinin Temel Aşamaları(Çayıroğlu,2018) 
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-Yapay Sinir Ağları: 

İlk yapay sinir ağları modellemesi, 1940 başlarında gerçekleştirilmiştir. Amerikan Warren 
McCulloch ile öğrencisi Walter Pitts’in beraber tasarladığı sinir hücresi modeli, bugünkü birçok 
ağın ana fikir noktasıdır. 1957 yılında, Frank Rosenblatt tarafından harf okuyan yapay sinir ağı 
geliştirilmiştir. 

Yapay sinir ağları, insanların beyin yapısından esinlenilerek geliştirilmiş çok katmandan oluşan 
yapıdır.İlk oluşturulan ilkel YSA olarak, tek katman algılayıcılar(single layer perceptron), sorun 
çözmede yetersiz kaldığından fazla katmana sahip algılayıcılar oluşturulmuştur(Fernandez ve 
ark.,2006).Çok katman ağ,problemlere çözümün arayışıyla çıkarılmıştır.  

Fazla katmandan oluşan ağ üç katman yapısına sahiptir. 

Giriş Katmanı:İşlenilecek verilerin ağlara dahil edildiği katman. 

Ara Katman:Giriş katmandan alınan verilerin işlenildiği katman.Ara katman, gizli 
katmanlar(Hidden Layer) isimlendirilir. Ağların içerisinde birden çok bulunabilir. Ağların türlerine 
göre katmanların içindeki nöron sayısı da farklılık göstermektedir. 

Çıkış Katmanı:Ara katmanda oluşturulan verinin sonuçlarını aktaran katman. İhtiyaç durumuna 
bağlı veri oluşturur. 

Şekil 2’de iki gizli katman yapısından oluşmuş derin sinir ağı yapısı gösterilmiştir. 

 
Şekil 2.Derin Sinir Ağı Yapısı(Waheed,2016) 

 

Yapay sinir ağları, çok sayıda nöronun birbirlerine bağlanma şekillerine göre ileri ve geri 
beslemeli şeklinde isimlendirilmektedir. 

- -İleri Besleme YSA: 

ağın yapısında ters yön yönelimi mevcut değildir. Verinin, giriş katmanından ara katmanlara, 
daha sonra çıktı katmanına geçtiği ağ yapılarıdır. Herhangi katmanda yapay sinir hücresi, 
kendinlerinden önce bulunan hücreden beslenmektedir(Özveren,2006). Şekil 3’te ileri beslemeli 
nöron ağı görülmektedir. 

  

- -Geri Besleme YSA: 

Geri beslemeli sinir ağı yapısında, veriler kendilerinden önce olan katmana da iletilir. 
Çıktılardaki veriler kendisinden öndeki katmanlara ya da kendi katmanında bulunan nöronlara veri 
olarak gönderilebilir. Geri beslemeli sinir ağı Şekil 4’te verilmiştir. 

    
                 Şekil 3.İleri Besleme Ağı                                    Şekil 4.Geri Besleme Ağı  
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-Optimizasyon Algoritmaları: 

Derin öğrenme uygulamasında optimizasyon işlemi, uygulamaların sağlıklı sonuçlar vermesi 
için hata fonksiyonu mutlak minimum değerini bulan yöntemleridir. Amaç, eğitimin devam ettiği 
sürece ağ ağırlığı(w) ile bias(b) değerini güncelleyip en iyi çözüm bulunması mantığı ile 
çalışmaktadır. Yapay sinir ağları optimizasyonu işlemminde kullanılan başka bir yöntem ise, 
Gradient Descent Yöntemi’dir. Bu yöntem, yapay sinir ağlarında parametrelere bağlı maliyet 
fonksiyonu(θ) minimize etmede kullanılmaktadır. Öğrenme olayı, başlangıç olarak rastgele verilen 
parametrenin adımlar ilerledikçe gradientin tersi yönde güncellenip eğitme işlemlerinin tekrar 
edilmesiyle gerçekleşir(Yazan&Talu, 2017).  

Gradient Descent yöntemi baz alanın algoritmalar bulunmaktadır. Bunların en popülerleri; 
Adam, Adagrad, SGD, Rmsprop’tir(Kurt,2018). 

 

-Sınıflandırma: 

İlk kez karşılaşılan bir gözlem özellikleri, önceki sınıfıları bilinen gözlemle kıyaslanıp bir sınıfa 
tabii tutma olayına işlemlerine sınıflandıırma denmektedir. Her bir gözlemin sınıfa ait olduğu 
yapıya ikili sınıflandırma denmektedir(Yılmaz,2013). Sınıflandırma işlemi görüntüsü Şekil 5’te 
verilmiştir. 

        

                 Şekil 5.Sınıflandırma İşlemi(Yılmaz,2013)              Şekil 6.Örnek Karar Ağacı  

 

- -Karar Ağacı: 
Hedef değişkenine ihtiyacı olan öğrenme modeli. Sınıflandırmalarla tahmin işlemlerinde çokk 

kullanılabilen yöntem çeşididir. Karar ağacı kullanıp veri sınıflandırmasında, öğrenme ve 
sınıflandırma biçiminde iki basamaktan oluşan işlemler gerçekleştirilir(Alemdar, 2019). 
Sınıflandırma işlemleri, belli özellikleri barındıran verilerle gerçekleşir. Bu işlemle beraber 
algoritmada gönderilen bilgilerin birazı girdi, kalanı çıktı şeklinde verilmektedir. Karar ağacı, Ağaç 
Oluşturması’yla Ağaç Budama şeklinde iki basamaktan oluşmaktadır(Köklü, 2014). Karar ağacı 
örneği Şekil 6’da verilmiştir. 
 

- -Destek Vektör Makinaları: 

Destek vektör makinaları(SVM), sınıflandırmalarla regresyon işlemlerinde kullanılan makina 
öğrenmesidir. Eğitim verileri üzerinden eğitim işlemi yapılıp yeni veriler üzerinden tahmin 
yapılmaktadır(Kavuncu, 2018). 

Destek vektör makinaları, 1970’lere doğru Vladimir Vapnik’in bulduğu yöntemdir. El yazısı tanıma, 
sesleri tanıma ile veri analizleri şeklinde sınıflandırma işlemlerinde kullanılmış. 

Doğrusal ile doğrusal olmayan iki sınıftan oluşan veri kümesinin sınıflandırma işleminde sınıf üyesini 
ve üye olmayanları ayrıştıracak biçimde sınıflandırmada bulunur(Kadiroğlu, 2019).  

İki kategori sınıflandırma problemi ile oluşturulan hiperdüzlem gösterilişi Şekil 7’de verilmiştir. 
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Şekil 7.Destek Vektörünün Hiperdüzlemle Ayırımı       Şekil 8.Belirlenen Noktaya Yakın Komşu 

 

- -K-En Yakın Komsu Algoritması: 

Verilerin sınıflandırması ile regresyonları amacıyla en fazla kullanılmakta olan algoritma 
türlerinden bir tanesidir(Barbe ve ark., 2007). Sınıflandırma yaparken verisetindeki noktaların diğer 
noktalarla mesafesi hesaplanır. K komşu sayısı ifadesi için kullanılır.  

Gözlem değerinden olusan kümenin aşağıda görülen adımaları mevcuttur: 

- K parametre seçilir. K, belirlenen noktadan en yakın komşu sayısını belirtir. 

- Algoritma, her noktadan en yakındaki komşuları belirleneceği için, ifade edilen noktayla 
diğer noktalar arasında bulunan uzaklık ayrı ayrı hesap edilir. 

- Bulunan uzaklığa göre satırlar sıralanır.Bunlardan en az olanın k adedi belirlenir. 

- Belirlen satırlara ait kategoriler seçilir ve en fazla tekrar eden değer alınır. 

- Belirlenen kategori,tahmin edileceği düşünülen gözlem verisinin kategorisi olur(Özkan, 
2008). 

K=3 değerinde yeni sınıfın belirlendiği düşünürsek, eski sınıflandırılan elemandan en 
yakınındaki üçünü alır. Alınan elemanın ait olduğu sınıfa göre, gelen elemanda orada yeralır. 
Uzaklık hesaplaması yönteminde Öklid uzaklık formülleri kullanılmaktadır(Tekeli&Aşlıyan,2016). 

 K=4 değeri için belirlenen noktasında komşuları Şekil 8’de verilmiştir. 

 

- -Tekrarlayan Sinir Ağı(RNN): 

Yenilenen sinir ağları olarakta bilir. 1980’li yıllarda ortaya çıkarılmış diziler üzerinden 

işlemleri yapararak gelişen yapay sinir ağıdır(Güneş,2018). RNN, birimleri arasında bağlantıyla 

döngüler oluşturan ağlardır.İleri beslemeli sinir ağlarına yapısal biçimde benzerdirler. İleri 

beslemeli ağlardan farkı,RNN giriş belleğini girdi verilerini işleme amacıyla kullanırlar. Bu 

özelliğiyle el yazısını tanımak ile konuşmaları algılama özellikleriyle üstünlük 

kurmaktadır(Alp,2018).Tekrarlayan sinir ağları örneği Şekil 9’da verilmiştir.  

 

Şekil 9.Tekrarlayan Sinir Ağı                   Şekil 10.RNN ile İleri Beslemeli Ağların Farkı(Güneş,2018) 
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- -Konvolüsyonel Sinir Ağı(CNN) 

Görme merkezindeki hücrelerle tüm görsel kapsanacak biçimde alt bölgeler ayrılır. Konvolüsyonel Sinir 
Ağının önemli özelliğinden bir tanesi de, eşit miktarda gizli birime bağlantılı ağdan daha düşük miktarda 
eğitim ile daha düşük miktarda parametre içermeleridir. 

Konvolüsyonel Sinir Ağı algoritması, sesle görüntü işleme öncelikli olarak birçok değişik alanlarda 
kullanılıp uygulamaktadır. 2014 yılındaki ImageNet Büyük Ölçekli Görsel Tanıma Yarışmasında, başarı elde 
eden ekipler CNN algoritmaları kullanmışlardır(Girshick ve ark, 2014). CNN algoritması sağlık alanında çok 
başarılı sonuçlara ulaşmıştır. 2015’te Atomwise şirketi tarafından geliştirilen AtomNet, ilaç tanıma 
konusunda ilk derin sinir ağıdır(Wallach ve ark., 2015). Ebolayla skleroz hastalıklarının keşfinde 
kullanmıştır(Yosinski ve ark. , 2015). Konvolüsyonel sinir ağlarının yapısı Şekil 11’de verilmiştir. 

 
Şekil 11.Konvolüsyonel Sinir Ağı(Rahmon,2018) 

 

3.1. Uygulama Adımları: 

-Veri Seti Kararı: 

Veriseti oluşturmak amacıyla en fazla tüketilen ilaçlardan grup oluşturulumuştur. İlaçların 
seçiminde, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan raporlar incelenip, en fazla tüketilen ilaçlar 
seçilmiştir(Bayar ve ark,2019). 2015 yılındaki satışlarla ülkemiz genelindeki satış listesi Şekil 12’de 
verilmiştir. Bu ilaçlardan uygulamamızda kullanmak amacıyla 10 adet seçim yapılmıştır. 

 

Şekil 12.En Fazla Satılan İlaçlar(Bayar ve ark.,2019) 
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- Veri Seti Oluşturma: 

Veriseti oluşturmak amacıyla değişik açılardan değişik ışıklanma düzeyi ile ilaçların kutu 
fotoğrafı çekildi. Geliştirilen uygulamanın cep telefonundan çalıştırılacağı dikkate alınarak kalitenin 
farklı olmaması amacıyla veriseti cep telefonunun kamerasıyla oluşturuldu. En düzgün karar için 10 
sınıfa ait verilerin sayıları eşitlenmiştir. Verisetine ait fotoğraflar Şekil 13’te verilmiştir. 

 
Şekil 13. Veriseti 

 

Veriseti için oluşturulan fotoğraflarından %20’si eğitim esnasında doğrulamanın sağlanması 
amacıyla bırakılmıştır. Doğrulamada kullanılacak fotoğrafların, mümkün olduğunca verisetinden 
ayrı olup benzer olmalarına dikkat edilmiştir. Derin öğrenmede verisetinin büyüklüğüyle 
çeşitliliğinin öğrenme performansında etkisi çok fazladır. Sistemde verilen fotoğrafların sayısının 
çok olması öğrenmeyi o derece yüksek kılacaktır. Sadece bir arka plandan aynı açıyla çekilecek 
1.000 fotoğraf eğitimin performansında herhangi bir katkı sağlamayacaktır. Fotoğrafın değişik 
açılarla, farklı arka planlarla olmasını sağlamak gerekir. Verisetinin fazla olmasının tek 
dezavantajıysa, modelin eğitim süresinin fazla olmasıdır. 

 

-Optimizasyon Algoritmasının Performansı: 

Sınıflandırma ile eğitimden önce optimizasyonların başarı durumları kararına varabilmek 
amacıyla PyCharm ve Python’un Keras ile Tensorflow kütüphanesi kullanılıp oluşturulmuş 
sınıfların performansları değerlendirilmeden geçirilmiştir. 

 

- Verisetinin Eğitimi 

Çalışmamızda farklı açılarla farklı arka planların olduğu toplam 1.100 kutu fotoğrafı çekildi.  

Verisetinin düzgün biçimde eğitime alınabilmesi amacıyla klasörler oluşturularak 
isimlendirmelerle ayrımlar gerçekleştirilmiştir.. Şekil 14’te klasörleme biçimi görülmektedir. 

 
Şekil 14.Klasörleme Biçimi 

 

Eğitimin süre uzunluğu; veri sayıları, CPU ile GPU kapasitesine bağlıolarak farklılık gösterrir. 
Eğitimlerle işlemcilerle ekran kartlarının üst düzey performansta seçilmesinde fayda vardır. 

Eğitimimizde kullanılmış olan bilgisayar, Core i7 11800H, Nvidia GTX 3060 ile 16Gb RAM 
kapasitesine sahiptir. Üst düzey özelliklerine karşılık verisetinin büyüklüğüyle eğitim süresi 
saatlerce uzayabileceği gözlemlenilmiştir. 
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3.2. Uygulamanın Gerçekleştirilmesi: 

Gerçekleştirilen uygulamayla,görme engellilerin, herhangi birinin yardımı olmadan, akıllı 
cihazları ile sürekli kullanma durumunda oldukları yada kendi ilaçları arasına karışan farklı ilacı 
tanıyabilmesidir. Uygulamamızın çalışması şekli Şekil 15’te verilmiştir. 

 

Şekil 15.Uygulamamızın Çalışması 

 

3.3. Bulgular 

Modelimize başlamadan en düzgün sonuçlar için Adam, Adagrad, Nadam ve Rmsprop 
algoritmaları incelenerek, örnek verisetiyle Python’da yazılmış kodla optimizasyon algoritmalarının 
testleri yapılmıştır.  

Testlerin sonuçlarına göre algoritma performans durumları Çizelge 1’de görülmektedir. Bu 
sonuçların değerlendirmesine bağlı olarak Adam  algoritması seçilerek kullanımına karar 
verilmiştir. 

Çizelge 1.Optimizasyon Algoritması Performansları 

 
 

Yukarıda verilen sonuca göre başarımı en fazla performanslı algoritmanın Adam olduğu 
görülmektedir. Birbirine yaklaşık kalan Adam ile Rmsprop algoritmasının 60 iterasyonla 
çalıştırılmasından sonra oluşan başarımla kayıpların grafiği Şekil 16 ile Şekil 17’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 16.Adam - Rmsprop Karşılaştırılması-1 
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Şekil 17.Adam - Rmsprop Karşılaştırılması-2 

 

Gerçekleştirilen 10 test sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2.Uygulama 

 
Gerçekleştirilen performans değerlendirmeleri sonucuna göre Adam optimizasyon 

algoritmasının, Rmsprop algoritmasına kıyasla kararlılığı ile performansının yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz. Geliştirilen uygulama üzerinde Adam algoritmasının kullanılmasına karar verilmiştir. 
Uygulamada CNN sinir ağından faydalanılmıştır. 

Mobil Cihazla çekimi tamamlanan 1.100 fotoğraflık verisetiyle modelimiz geliştirilmiş, bu 
modelle uygulamamız tamamlanmıştır. 

 

 

3.4. Sonuçlar 

 

Projemizde, görme engellilerin hiçkimseden yardım almadan ilaçlarını kullanmalarını 
kolaylaştıracak uygulama gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan uygulamayla eğitim esnasında 
görüntülenen nesnelerin tanımlama ile işlenen sonuca göre sesle kullanıcıya bilgilendirme 
yapmaktadır. Uygulamamızda kullanılandığımız veri seti tüm ortamlara,her ışık açısına uyan yapıda 
olabilmesi amacıyla oluşturularak böylece uygulandı. 

Görüntülerin sınıflandırılması algoritmalar arasındaki doğruluk oranları karşılaştırmasında en 
fazla oran CNN algoritmasındadır.  

Görüntülerin işlenmesi ile tanımlama alanında gerçekleştirilen çok sayıda yarışmalar 
incelendiğinde çoğunlukla CNN kullanılmıştır. 2017 yılındaki ImageNet yarışması çerçevesinde 
GBD-Net, 2016 yılındaki ImageNet yarışmasında fast-RCNN-GBD-Net ile 2015 yılındaki 
ImageNet yarışmasında fast-RCNN algoritmasıyla gerçekleştirilen çalışmalar birincilik almıştır.  
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Bu bilgiler çerçevesinde, görüntünün işlenmesinde günümüzde verimlilik ile performansa sahip 
algoritmanın CNN olduğu söylenebilir. 

Artık YSA ile gerçekleştirilen uygulamaların sayısı artmıştır. Projemiz, yeni fikirlerin ve 
çalışmaların destekçisi olmaya adaydır. Engelli ve yaşlı kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak için 
çalışmamız önemli sonuçları ortaya koymuştur. Kullanılan yönlemlerle beraber değişik verisetleri 
işlenip yeni yöntemlerin çıkarılması bakımından faydalı olup yeni kaynaklar oluşacaktır. Ufak 
ilavelerle yada sisteme eklenecek değişik verilerle beraber değişik alanlarda uygulanabilecektir. 

Sonuç olarak; uygulamamızla, yaşlı ve engelli kişilerin ilaç kutusunu mobil cihaza gösterdiği 
anda ilacın adı, içeriği, nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiği şeklindeki tanımlı bilgiler otomatik 
olarak kişiye aktarılacaktır. Benzer diğer uygulamalarda ya QR kod ya da NFC ile ilaç kutularının 
herhangi bir yüzeyinde ya da kısmında bulup okutma çabası ortadan kalkmış, mobil cihazın 
kamerası kutuyu gördüğü anda sistem devreye girmiş olacaktır. 

 

4. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli (25 puan) 

Görme engellilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalar, teknolojinin gelişmesi ile ulaşılması 
kolaylaşan donanımlarla önemi artmıştır.  

Geliştirdiğimiz uygulamamızın kararlı çalışıp tanıdığı ilaç sayısının artması amacıyla bölge 
finalleri ve geçmesi durumunda finallere kadar verisetinin genişletilme çalışmaları devam edecektir. 
Verisetindeki artışla, sınıflar bazında veri miktarı artarak doğru sonuç miktarına destek olacaktır. 

Uygulamamızı tüm dillerde kullanabilmek amacıyla yazılımımıza dil için ek özellik eklenebilir. 
Böylece Türkçe’den başka dillerin de tanımlanması sağlanacaktır. 

Proje kapsamında yapılan deneysel çalışmalarda karşılaşılan zorluklar genellikle denek ve 
aileleri kaynaklı olup, ailelerin ikna edilmesi ile sorun ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır.  

Diğer bir sorun, yaşlı ve engelli bireylerin mobil cihazları ve dolaylı olarak uygulamamızı 
kullanma sorunlarını ortadan kaldırma sorunu ön görülmektedir. Bu sorunu giderme öncesi ön 
çalışmalarda sistemin test edilebilmesi adına sağlıklı bireylerle çalışmaların gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 
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