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Özetçe— Günümüzde birçok sistemde kişi tanma ve 

yetkilendirme amacyla biyometrik özellikler yaygn bir 
kullanm alan bulmaktadr. Retinal kan damarlar da 
önemli biyometrik özelliklerdendir. Çalşmada retinal kan 
damarlar topolojisi kullanarak bir kişi tanma sistemi 
önerilmiştir. Bunun için topolojik öznitelikler kullanlarak 
çkarlan karakteristik öznitelik matrisleri kullanlmaktadr. 
Kullanlan öznitelik noktalarnn konumlar morfolojik 
olarak inceltilmiş retinal kan damarlarnn iskelet yaps 
kullanarak bulunmaktadr ve bu noktalarn birbirine 
organik olarak bağl olmalarna göre komşuluk ilişkileri 
çkarlmaktadr. Daha sonra bir görüntüyü temsil edecek 
karakteristik öznitelik matrisi elde edilmektedir. STARE ve 
DRIVE veri tabanlarndan elde edilen 60 adet ikili damar 
görüntüsünün temel afin dönüşümleri ile yeni 60 adet 
görüntü elde edilmiştir. Toplamda kullanlan 120 adet 
görüntü çapraz bir şekilde karştrlmş ve kişi tanmlama 
işlemi için seçilen 60 adet test görüntüsü tek tek diğer 
kümede aranmştr. Sonuç olarak %95 civarnda bir tanma 
oran gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler — retinal görüntü tanma; retinal kan 
damarlar; damar topolojisi; kişi tanma. 

 

Abstract— In recent days biometric features are 
frequently used in the field of personal identification and 
authentication. Retinal vessels are important biometric 
features in this manner. It is suggested a personal 
identification system used retinal blood vessel topology in 
this paper. For this purpose, characteristic feature matrix 
that is extracted by using topological features. The position 
of these feature points is found by using vessel skeleton 
structures and the adjacency matrix is extracted. Then a 
characteristic feature matrix that represent the retinal image 
is obtained. Sixty binary retinal images obtained from 
STARE and DRIVE databases available on the internet are 
used and sixty affine transformed images are newly obtained. 
Totally 120 retinal images are cross-mixtured and 60 test 

images are searched one by one in the 60 other images. As a 
result, about 95% identification success rate is achieved.  

Keywords — retinal image identification; retinal blooad 
vessels; blood topology; personal identification. 

I. GİRİŞ 
Günümüzde birçok sistemde kişi tanma ve 

yetkilendirme amacyla biyometrik özellikler yaygn bir 
kullanm alan bulmaktadr. Baz sistemler de parola, kartl 
geçiş, özel anahtar vb. geleneksel yöntemler kullanrken 
baz sistemlerde ise kişinin biyolojik karakteristik 
özelliklerini yanstan parmak izi, yüz, ses, iris, avuç izi, 
yürüyüş gibi biyometrik özellikler kullanlmaktadr [1]. 
Retinal kan damarlar da önemli biyometrik 
özelliklerdendir. Retina diğer biyometrik özelliklere göre 
daha güvenli ve kesin sonuçlar verebilmektedir. Ancak 
henüz retinal görüntü almak tekniklerindeki maliyet ve 
zahmet diğer biyometrik sistemlere göre daha fazladr. 
Buna karşn retinal damar karakteristikleri ameliyat vb. 
işlemler olmadktan sonra yaşam boyu değişmeden 
kalabilmektedirler [2]. Bu nedenle yüksek güvenlik 
gerektiren yerlerde veya askeri uygulamalarda birincil ya 
da ikincil tanma ve yetkilendirme arac olarak 
kullanlabilmektedir. Ayrca retinal görüntü işleyen göz 
doktorlar tarafndan da görüntünün otomatik hangi 
hastaya ait olduğunun bulunmas gerektiği durumlarda 
kullanlmaktadr. Hasta ve görüntü saysnn çok olduğu 
medikal merkezlerde bu işlemlerin insanlar tarafndan 
yaplmas yerine otomatik yaplmas oldukça rahatlatc bir 
özellik olmaktadr. Benzer şekilde retinal görüntü saklanan 
veri tabanlarnda hastann kimlik bilgisini ekstradan 
saklamak yerine retinal kan damar karakteristiğinden 
görüntünün tannmas önemli bir kolaylk olacaktr [3].  

Literatürde damar topolojilerinin kullanldğ damar 
izleme ve ölçme [4, 5], damar görüntüsü kullanarak retinal 
görüntüden tanma [6-8], retinal görüntü çakştrma [9, 10] 
gibi birçok farkl uygulama mevcuttur. Bu çalşmada 
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retinal kan damar topolojisi kullanarak kişi tanma 
problemi üzerinde durulacaktr. Yaplan incelemeler 
sonucunda retinal kan damarlarnn kişiye göre benzersiz 
olduğu fikri ilk olarak 1935’te Simon ve ark. tarafndan 
yaplan çalşmada keşfedilmiştir [3]. Buna göre her bir 
kişinin retinal kan damarlarnn dallanma saylar, 
dallanma noktalar ve bu noktalarn birbirine göre 
konumlar kişiden kişiye göre değişmektedir. Hatta 1955’te 
yaynlanan bir raporda retinal kan damarlar örüntülerinin 
tek yumurta ikizlerinde bile ayn olmas beklenirken bu 
örüntülerin farkl olduğu sonucuna varlmştr [2]. Bu 
bilgilere dayanarak yaplan çalşmalardan ilki EyeDentify 
şirketi tarafndan kişi tanma sistemi tasarlanarak 
gerçekleştirilmiştir [11]. Xu ve ark. tarafndan 2005 ylnda 
retinal kan damarlar iskelet yapsna dayal bir kişi tanma 
sistemi önerilmiştir. Önerilen bu çalşmada başarl test 
sonuçlar (yüksek tanma oran ve düşük ret oran) rapor 
edilmiştir [12]. Ortega ve ark. tarafndan önerilen 
çalşmada ise Hough dönüşüm kullanarak retinadaki optik 
disk bulunmuştur. Daha sonra çkarlan damar iskeleti 
üzerinde uç noktalar ve dallanma noktalar işaretlenmiş ve 
bu noktalara dayal öznitelik vektörü hesaplanmştr. Farkl 
görüntülerden çkarlan öznitelik vektörleri arasnda 
benzerlik metrikleri kullanlarak eşleştirme işlemi 
gerçekleştirilmiştir [13]. Amiri ve ark. retinal damarlardan 
kişi tanmlama işlemi için iki aşamal bir algoritma 
önermişlerdir. İlk önce açsal ve radyal bölümlemeye 
dayal öznitelikler çkarlmş ve daha sonra Manhattan 
metriği kullanarak eşleştirme gerçekleştirilmiştir. 40 
kişiden alnan 360 retinal fundus görüntü kullanlarak %98 
civarnda bir tanma başars elde ettiği rapor edilmiştir 
[14]. Devam eden yllarda Kose ve ark. tarafndan dönme, 
öteleme ve ölçekleme dönüşümlerine dayankl alternatif 
bir kişi tanma sistemi önermişlerdir. Çalşmalarnda damar 
yaps kullanlmş ve 400 retinal fundus görüntü üzerinde 
%95 civarnda bir tanma başars elde edilmiştir [6]. 
Retinal tanma işleminde çokça kullanlan yöntemlerden 
biri de ölçekten bağmsz öznitelik dönüşümüdür (Scale 
Invariant Feature Transform, SIFT). Ancak bu yöntemde 
öznitelik çkarm zahmetli ve eşleştirmede yerel hatalar 
olabilmektedir. Bu kstlamalar çözmek için Meng ve ark. 
tarafndan yeni bir Dairesel Gabor dönüşüm yöntemi 
geliştirmişlerdir. Böylece SIFT yönteminin kstlar büyük 
ölçüde aşlarak retinal tanma işlemi gerçekleştirilmiştir 
[7]. Literatürdeki çalşmalarn geneline bakldğnda retinal 
tanma işlemlerinde genellikle retinal kan damarlar 
kullanlmakta ve kişinin retinal görüntü karakteristiğini 
yanstan öznitelikler çkarlarak eşleştirme yaplmaktadr. 
Figueiredo ve ark. çalşmalarnda ilk olarak 
karakteristiklerin kabaca eşleştirilmesi için öznitelikler 
noktalar kullanlmş ve hassas eşleştirme için çok ölçekli 
elastik hizalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen 
sistem 339 kişiden alnan 946 görüntü üzerinde test edilmiş 
ve 21.721 gerçek öznitelik nokta ikilisinin eşleştiği 
görülmüştür [8]. 

Literatürde retinal damarlarn ölçülmesi ve retinal 
görüntü tanma işlemi için yaplmş birçok çalşma 
olmasna karşn yöntemlerin çoğunun hesaplama 

karmaşklğ ve maliyet gibi kstlar bulunmaktadr. Bu 
nedenle alternatif çalşmalara ihtiyaç devam etmektedir. 
Bu çalşmada retinal damar iskeleti kullanlarak çkarlan 
özniteliklere dayal alternatif ve basit bir retina tanma 
yöntemi önerilmektedir. 

II. YÖNTEM 
Çalşmada retinal kan damarlar topolojisi kullanarak 

bir kişi tanma sistemi önerilmiştir. İlk önce giriş olarak 
alnan ikili damar görüntüsü morfolojik inceltme işlemi ile 
inceltilmektedir. Böylece retinal kan damarlarnn iskelet 
topolojisi çkarlmaktadr. Daha sonra tanma işleminde 
kullanlacak öznitelik noktalarnn konumlar 
bulunmaktadr. Çalşmada öznitelik olarak kan 
damarlarnn dallanma noktalar alnmaktadr. Bu 
noktalarn birbirine topolojik olarak komşu olmalarna göre 
komşuluk ilişki matrisi çkarlmaktadr. Bu işlemlere eş 
zamanl olarak ikili damar görüntüsünün Öklit uzaklk 
dönüşümü alnmaktadr. Bu dönüşümün sonucunda kan 
damarlarnn iskelet yaps da dikkate alnarak kalnlk 
değerleri hesaplanmaktadr. Komşuluk ilişki matrisi ve 
damar kalnlk bilgileri kullanlarak her bir öznitelik 
noktas için karakteristik vektör hesaplanr. Tüm öznitelik 
noktalarnn birleştirilmesi ile görüntüyü temsil edecek 
karakteristik matris oluşturulur. Bu işlemleri gösteren akş 
diyagram Şekil 1’de verilmektedir. Tanma işlemi iki 
aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada görüntüyü 
temsil eden karakteristik matris hesaplama ve ikinci 
aşamada ise tanma işlemi için iki görüntünün karakteristik 
matrislerinin karşlaştrlarak benzerlik metriği 
çkarlmaktadr. İki görüntü arasndaki benzerlik metriği 
belli bir eşik değerinden büyük olduğunda tanma 
(eşleştirme) işlemi gerçekleştirilmiş olur. 

 

Şekil 1 : İkili Bir Retinal Damar Görüntüsünün Karakteristik Matris 
Hesab Akş Diyagram. 
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Şekil 2. Çkarlabilecek öznitelik noktalarnn gösterimi. 

A. Öznitelik Noktalar ve Komşuluk İlişki Matrisi 
Çkarm 
Kan damarlarndan tanma ya da çakştrma gibi 

işlemler için öznitelik noktalar olarak uç noktalar, 
dallanma noktalar ve çapraz geçiş noktalar 
alnabilmektedir. Çalşmada karakteristik vektör için 
dallanma noktalar öznitelik olarak alnmaktadr. Dallanma 
noktalarnn bulunmas için ilk olarak morfolojik inceltme 
işleminden [15] sonra damar iskeleti üzerinde bulunan 
noktalar lojik 1 ve arkaplanda olan noktalar 0 olarak 
etiketlenir. Her bir noktann komşular incelenerek saatin 
dönme yönünün tersi istikamette 0-1 geçiş saylarna 
baklr. 5x5  komşulukta  0-1 geçiş says 1 ise damar  uç 
 noktas,  2  ise  bu  nokta  damarn ortasnda  herhangi  bir 
 nokta, 3  ise  dallanma  noktas (bu yöntemde kullanlan 
öznitelik noktalar)  ve 4  ise  ilgili nokta iki damarn 
(genele atardamar ve toplardamarn) birbiri üzerinden 
geçtiği çapraz geçiş noktas olarak kabul edilir. Şekil 2’de 
öznitelik noktalarnn birer örneği temsili olarak 
gösterilmektedir. 

Retinal görüntüyü temsil edecek karakteristik vektörü 
çkarabilmek için her bir öznitelik noktasnn birbirlerine 
göre ilişkilerini çkarmak gerekmektedir. Bu nedenle her 
bir dallanma noktasnn bir düğüm ve bu noktalar bir 
birine bağlayan damar iskelet çizgisi ise bir kenar olacak 
şekilde tüm retinal damar ağ graf şeklinde 
modellenmektedir. Tüm ilişkileri içeren veri yaps 
komşuluk ilişki matrisi olarak adlandrlmaktadr. 
Komşuluk ilişki matrisinin çkarlmas işlemi aşağda yer 
alan algoritma ile gerçekleştirilmektedir. 

 

 

1. Görüntüdeki bütün dallanma noktalar yğna 
itilir. 

2. Yğndan bir noktas çekilir ve komşu noktalar 
geçici başka bir yğna itilir. 

1. Geçici yğndan bir nokta çekilir  

2. Bu nokta iskelet üzerinden izlenerek 
takip edilir. 

3. Takip srasnda herhangi bir öznitelik 
noktasna ulaşlrsa bu iki öznitelik 
noktas komşu düğüm olarak kabul edilir 
ve komşuluk ilişki matrisine eklenir, 2.1 
işlem admna gidilir. 

4. Herhangi bir öznitelik noktasna 
ulaşlamad ise 2.2. işlem admna 
gidilir. 

5. Geçici yğn boş ise 3. işlem admna 
dolu ise 2.1 işlem admna gidilir. 

3. Yğn boş ise işlem sonlanr, dolu ise 2. işlem 
admna gidilir.  

Yukardaki algoritma ile hangi dallanma noktalarnn 
birbiri ile komşu olduğunu gösteren komşuluk ilişkisi 
matrisi bulunmuş olur. Bu işlem sonucunda oluşan 
komşuluklar ve elde edilen sentetik damar görüntüsü Şekil 
3’te verilmiştir. 

 

 Şekil 3. Sentetik damar görüntüsü ve öznitelik noktalarnn komşuluk 
durumlar. 
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B. Karakteristik Vektörün Yaps ve Ratina Görüntüsünün 
Temsili  
Bu bölümde retinal görüntüyü temsil etmek amacyla 

bir görüntüdeki düğüm noktalarnn her birinin 
karakteristik özelliklerini yanstacak karakteristik vektör 
çkarlmas amaçlanmaktadr. Bunun için ilk önce damar 
kalnlğn da hesaba katmak amacyla ikili damar 
görüntüsünün Öklit uzaklk dönüşümü alnmaktadr [16]. 
Daha sonra düğüm (öz nitelik) noktalarndaki damar 
kalnlklar öklit uzaklk dönüşümü değerinin 2 kat olarak 
hesaplanmaktadr. Kalnlk bilgisi kullanlarak retinal 
görüntüdeki önem derecesi yüksek düğüm noktalar 
seçilmektedir. Çalşmada kalnlk eşik değeri olarak 2.5 
değeri seçilmektedir. Daha sonra seçilen her düğüm için 
komşu düğümler dizisi belirlenir. Burada sadece dallanma 
noktalar alnacağndan her bir düğümün 3 adet komşu 
düğümü olacaktr. En uzak düğüme çizilen doğru ana 
eksen olarak kabul edilerek geri kalan diğer düğümlere 
olan Öklit uzaklklar (l) ve ana eksen açs (θ) hesaplanr. 
Böylece o düğüm için ana eksen uzaklğ (l0), ikinci ve 
üçüncü komşu düğümlere olan uzaklk ve açlar hesaplanr.  
Düğüm noktalarnn önem derecesini belirleyen kan 
damar kalnlk değeri de eklendiğinde bir düğüm için elde 
edilecek karakteristik vektör değerleri 
{W,r0,w0,r1,w1,θ1,r2,w2,θ2}  değerleri ile ifade edilmektedir. 
Burada W değeri ilgili düğüm noktasndaki damar 
kalnlğn, (r0,w0) ikilisi, ilgili düğüm için hesaplanan ana 
eksenin uzunluğu ve en uzak komşu noktann kalnlğn ve 
(r1,w1,θ1,r2,w2,θ2) değerleri ise srasyla ilgili düğümün 
diğer komşularnn uzaklk, kalnlk ve ana eksene olan aç 
değerlerini göstermektedir. Bu şekilde tek bir düğüm 
noktasndan 8 adet değer elde edilmektedir ve bu değerler 
o düğümün karakteristik vektörünü ifade etmektedirler. 
Şekil 4 bir düğüm için hesaplanan karakteristik değerleri 
temsili olarak göstermektedir. Retinal bir görüntünün 
tümünü temsil etmek için yukarda bahsedilen ve her bir 
düğüm için elde edilen karakteristik vektörler 
birleştirilmektedir. Bir görüntüde en yüksek önem 
derecesine sahip 40 adet düğüm noktas alnmaktadr. Bu 
düğüm noktalarnn her birinin karakteristik vektörleri 
birleştirilerek ilgili görüntü temsil edecek karakteristik 
matris oluşturulmaktadr. Bu matris 40x8 boyutunda 
olmaktadr ve bir retina görüntüsünü temsil eden öznitelik 
vektörü olarak kabul edilmektedir. 

 

Şekil 4 : Bir düğüm için hesaplanan karakteristik değerlerin temsili 
gösterimi. 

C. Eşleştirme 
Yukardaki bölümlerde tek bir retinal görüntünün temsili 
için kullanlacak karakteristik matrisin elde edilmesi 
admlar verilmiştir. Bu bölümde ise iki retina 
görüntüsüne ait karakteristik matris çapraz karşlaştrma 
işlemine tabi tutularak iki görüntü arasndaki benzerlik 
metriğinin hesaplanmas anlatlmaktadr. Karakteristik 
matriste 40 nokta için 40 adet satr bulunmaktadr ve her 
bir satr bir düğüm noktasn temsil etmektedir. İki 
karakteristik matristeki her bir düğüm birbiri ile teker 
teker karşlaştrlarak fark değerleri hesap edilmektedir. 
Aralarndaki farkn en az olduğu iki düğüm birbiri ile 
ilişkilendirilerek diğer düğümlerin eşleştirilmesi işlemine 
geçilir. İşlemler bu şekilde devam ettirilerek iki 
görüntünün karakteristik matrisleri arasndaki düğüm 
eşleşme saylar ulunmuş olur. Örneğin 40 düğüm 
noktasndan 34 düğüm birbiri ile eşleştirilirse bu iki 
görüntünün benzerlik metriği 34 olmuş olur. 

D. Kullanlan Materyal 
Çalşmada kullanlan ikili retinal kan damar 

görüntüleri internet üzerinde halka açk olarak sunulan 
STARE ve DRIVE veri tabanlarndan elde edilmiştir. 
STARE veri tabannda 20 kişiye ait retinal fundus 
görüntüler ve bu görüntülerin iki uzman tarafndan manuel 
olarak bölütlenmiş damar görüntüleri bulunmaktadr. 
DRIVE veri tabannda ise 40 kişiye ait retinal fundus 
görüntüler ve bu görüntülere ait uzmanlar tarafndan 
manuel olarak bölütlenmiş kan damar görüntüleri yer 
almaktadr. Öznitelik noktalarnn çkarlmas ve 
karşlaştrlmas işleminde bu ikili damar görüntüleri 
kullanlmaktadr.  

E. Deney Sonuçlar 
Ratinal görüntülerin kimliklendirilmesi amacyla 20 

adet STARE veri tabanndan ve 40 adet DRIVE veri 
tabanndan olmak üzere toplamda 60 adet ikili damar 
görüntüsü kullanlmştr. Bu görüntülerden her biri için 
öncelikle düğüm noktalar tespit edilmiştir. Tespit edile 
düğüm noktalar {xi,yi} koordinatlar biçiminde 
tutulmaktadr (burada i değeri düğüm indisini 
göstermektedir). Daha sonra düğüm noktalar arasndaki 
komşuluk ilişkileri {x1j, y1j, x2j, y2j} biçiminde 
tutulmaktadr (burada j değeri komşuluk indisini 
göstermektedir). Bu aşamadan sonra düğüm noktasndaki 
damar kalnlğna göre önem derecesi en fazla olan 40 adet 
düğüm noktas seçilir. Seçilen her bir düğüm noktas için 
bölüm 2.2 de verildiği şekli ile {W,r0,w0,r1,w1,θ1,r2,w2,θ2} 
şeklinde öznitelik vektörü hesap edilmektedir. Bu şekilde 
önem derecesi en fazla olan 40 düğüm noktas için bu 
öznitelik vektörleri hesap edilir. Tüm öznitelik vektörleri 
alt alta birleştirilerek 40x8 boyutlarnda bir karakteristik 
öznitelik matrisi elde edilmiş olur. 

Toplamda kullanlan 60 adet görüntünün her biri 
manuel olarak afin dönüşümlere tabi tutulmaktadr. Her bir 
görüntü 0-50 piksel aralğnda rastgele seçilen bir değerde 
hem yatay hem de dikey yönde ötelenmiştir. Ayrca 0-45 
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derece aralğnda dönme ve %0-50 aralğnda ölçekleme 
gerçekleştirilmiştir. Böylece 60 adet dönüşüme uğramş 
görüntüler elde edilmiştir. Toplamda 60 adet normal 
görüntü ve 60 adet dönüşüme uğramş görüntü olmak 
üzere elde edilen 120 adet görüntü iki alt kümeye 
ayrlmştr. Birinci kümede 30 adet normal görüntü ve 30 
adet dönüşüme uğramş görüntü yer almaktadr. İkinci 
kümede ise kullanlmayan diğer 60 görüntü yer almaktadr. 
İkinci kümedeki her bir görüntü için birinci küme 
içerisinde arama yaplr ve birbirine değer olarak en yakn 
iki görüntü birbirinin ayns olarak kabul edilir. 
Karşlaştrma işleminde minimum karesel hata 
kullanlmştr. Toplamda 60 görüntüden 57 adeti doğru 
olarak eşleştirilmiştir. Hesaplanan yüzdesel başar %95 
civarnda olmaktadr.  

III. SONUÇ VE İRDELEME 
Çalşmada ikili retinal kan damarlar kullanarak bir kişi 
tanma sistemi önerilmiştir. Bunun için topolojik 
öznitelikler kullanlarak çkarlan karakteristik öznitelik 
matrisleri kullanlmaktadr. Kullanlan öznitelik 
noktalarnn konumlar morfolojik olarak inceltilmiş 
retinal kan damarlarnn iskelet yaps bulunmaktadr. Bu 
noktalarn birbirine organik olarak bağl olmalarna göre 
komşuluk ilişkileri çkarlmaktadr. Daha sonra bir 
görüntüyü temsil edecek karakteristik öznitelik matrisi 
elde edilmektedir. Kullanlan 60 adet ikili damar 
görüntüsü temel afin dönüşümler (dönme, öteleme, 
ölçekleme) ile yeni 60 adet görüntü elde edilmiştir. 
Toplamda kullanlan 120 adet görüntü çapraz bir şekilde 
karştrlmş ve kişi tanmlama işlemi için seçilen 60 adet 
test görüntüsü tek tek diğer kümede aranmştr. Sonuç 
olarak %95 civarnda bir tanma oran gerçekleştirilmiştir. 
Gelecek çalşmalarda bu çalşmada sunulan yöntem damar 
bölütleme işlemi ile birleştirilerek renkli retinal görüntü 
kullanlarak entegre bir kişi tanmlama sisteminin 
gerçeklenmesi amaçlanmaktadr.  
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