
118

19-20 Kasım 2020
ONLINE

EKG SİNYALLERİNİ KULLANARAK KİMLİK 
TESPİTİ 

IDENTIFICATION USING ECG SIGNALS 
 
 

Elif Cansu KILIÇER, Şevval AY ve Mehmet Feyzi AKŞAHİN 
Biyomedikal Mühendisliği 

Başkent Üniversitesi 
Ankara, Türkiye 

elifcansukilicer@gmail.com, sevvallay.097@gmail.com, maksahin@baskent.edu.tr  
 

 
 

Özetçe— Bireye has özellikler ile kimlik tespiti yapan 
sistemlere biyometrik sistemler denir. Günümüzde ses, parmak 
izi, retina/iris ve yüz tanma sistemleri kullanlan biyometrik 
kimlik tespiti yöntemlerinden bazlardr. Teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte bu yöntemler kopyalanabilir hale gelmiştir. 
Elektrokardiyogram (EKG) sinyalleri evrensel, benzersiz, kolay 
ölçülebilir ve yalnzca canl kişilerden elde edilebilme gibi 
özelliklere sahiptir. Bu nedenle EKG’nin biyometrik kimlik 
belirleme yöntemleri arasnda sahteciliği önlemek için 
kullanlabilecek etkili bir yöntem olduğu kabul edilebilir. Bu 
çalşmada, EKG üzerinden kimlik tespiti yapabilen bir algoritma 
önerilmiştir. Çalşma kapsamnda, PhsiyoNet veri tabanndan 
elde edilen EKG sinyallerinin zaman bölgesi ve zaman-frekans 
bölgesi analizleri yaplarak çeşitli öznitelikler belirlenmiştir. 
Belirlenen bu öznitelikler makine öğrenmesi yöntemleri 
kullanlarak snflandrlmştr. Geliştirilen algoritmann 
doğruluk oran %100, özgüllüğü %100 ve duyarllğ %100 
olarak hesaplanmştr. 

Anahtar Kelimeler — EKG; segmentasyon; sürekli dalgack 
dönüşümü; makine öğrenmesi. 

Abstract— Systems that determine identity with individual 
features are called biometric systems. Today, voice, fingerprint, 
retina/iris, and facial recognition systems are some of the 
biometric identification methods. These methods have become 
replicable with the advancement of technology. Accordingly, 
Electrocardiogram (ECG) signals are universal, unique, easy to 
measure, and can only be obtained from living people. For this 
reason, it can be accepted that ECG is an effective method that 
can be used to prevent counterfeiting among biometric 
identification methods. In this study, an algorithm that can make 
identification via ECG is proposed. Within the scope of the study, 
the time and time-frequency domain analyzes of the ECG signals 
obtained from the PhsiyoNet database are performed then 
various features are determined. These determined features were 
classified using machine learning methods. The performance of 
the developed algorithm has been calculated as 100% accuracy, 
100% specificity, and 100% sensitivity. 

Keywords — ECG; segmentation; continuous wavelet 
transform; machine learning. 

 

I. GİRİŞ  
Bir bireye ait fiziksel veya davranşsal kalplar temel alarak 

kimlik belirleyen sistemler biyometrik sistemler olarak 
adlandrlr. Tanmlama bireye has özellikler ile 
gerçekleştirildiği için kaybedilmesi ya da unutulmas söz 
konusu değildir [1]. Günümüzde kullanlan biyometrik 
yöntemler; yürüyüş ve ses gibi davranşsal kalplarn veya 
parmak izi, retina/iris, yüz tanma gibi fiziksel özelliklerin 
kullanldğ sistemlerdir [1]. Bu yöntemlerin farkl 
dezavantajlar vardr.  İris bazl kimlik doğrulama 
sistemlerinin aydnlatma koşullarndaki dalgalanmalara 
duyarllğ ve kontak lensler araclğyla kopyalanabilirliği, 
sesin kolay bir şekilde kopyalanmas ve ses temelli bir 
tanmlama programnda çevre gürültüsünün varlğ, parmak 
izlerinin kolayca çoğaltlmas veya parmakta meydana gelen 
hasar bu yöntemlerin dezavantajlar arasnda saylabilir [2,3]. 
Bu gibi dezavantajlara karş EKG sinyalleri evrenseldir. 
Kalbin fizyolojik ve geometrik farkllklar sebebiyle ikizler 
için bile benzersiz ve kolay ölçülebilirdir. Bu gibi 
avantajlarndan dolay araştrmaclar kimlik tespitinde EKG 
sinyallerini kullanmaya yönelmiştir. Ayrca bu sinyaller 
yalnzca canl kişilerden alnabildiği için de sahteciliğe karş 
daha dirençlidir. EKG, kalbin elektriksel aktivitesini gösteren 
bir sinyal türüdür. EKG frekans band 0.5Hz - 100Hz arasnda, 
genlik değeri ise 0mV - 5mV arasndadr [4]. Vücudun çeşitli 
bölgelerine yerleştirilen elektrotlar ile alglanan EKG 
sinyallerinde, taban hatt (baseline) üzerinde srasyla P, Q, R, 
S, T ve U dalgalar görülür. Segment, dalgalar arasnda kalan 
kesimlere denir. Aralk ise dalgalar arasnda kalan uzaklklara 
denir.  

P dalgas, atriyumun depolarizasyonu sonucu oluşur. P 
dalgasn izleyen QRS kompleksi, ventriküllerin 
depolarizasyonunu ifade eder. R, QRS kompleksini oluşturan 
dalgalardan pozitif olan, Q ve S ise negatif olandr. 
Ventriküllerin repolarizasyonu sonucu oluşan dalga T 
dalgasdr. Q dalga başlangcndan T dalgasnn sonuna kadar 
geçen süre QT aralğ olarak adlandrlr. Ventriküler 
depolarizasyon ve repolarizasyon için geçen süreyi belirtir [5].  

 978-1-7281-8073-1/20/$31.00 ©2020 IEEE 



119

19-20 Kasım 2020
ONLINE

PR aralğ P dalgas başlangc ile QRS kompleksinin 
başlangc arasnda geçen süredir. Atriyoventriküler (AV) 
düğümden geçen iletiyi gösterir [5]. RR-Aralk, iki kompleks 
QRS arasnda geçen süre olarak değerlendirilebilir [5]. PR 
segmenti P dalgas bitişi ve QRS kompleksi başlangc 
arasndaki genellikle izoelektrik segmenttir [5]. ST segmenti, 
S dalgas sonu ile T dalgas arasndaki izoelektrik dönemi 
gösterir. Ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyon 
arasndaki süreyi belirtir [5]. 

Literatürde son yllarda EKG sinyallerini kullanarak 
biyometrik tanma sistemlerini ve uygulamalarn geliştiren 
pek çok çalşma yaplmştr. 2008 ylnda Chan vd. tarafndan 
EKG tabanl biyometrik tanma için dalgack dönüşümüne 
dayanan snflandrma süreci gerçekleştirilmiştir. Geriye doğru 
farklarn çarpmna dayanan bir QRS belirleme algoritmas ile 
QRS bölütleri belirlenmiş ve elde edilen QRS bölütlerinin 
ortalama değeri kullanlarak kişiye ait bir temsilci QRS bölütü 
oluşturulmuştur. 50 kişide %89 doğruluk elde edilmiştir [6]. 
2010 ylnda ise Li ve Narayanan tarafndan, hem zamansal 
hem de güç spektrum bilgisi kullanlarak öznitelik çkarm 
gerçekleştirilmiştir. Güç spektrum özellikleri GMM (Gaussian 
mixture model) ile snflandrlmştr. Her iki öznitelik seti 
kullanlarak 20 kişide %98.26 tanma oran elde edilmiştir [7].  
Chamatidis vd. tarafndan 2017 ylnda, Kosinüs, Fourier ve 
Dalgack dönüşümleri kullanlarak öznitelik setleri 
oluşturulmuştur. En yüksek doğruluk oran Random Forest 
snflandrc ile gerçekleştirilmiştir.50 kişide %80 orannda 
doğruluk elde edilmiştir [8]. 2018 ylnda Abdeldayem vd. 
tarafndan EKG işaretlerine ksa süreli Fourier dönüşümü 
(short time Fourier transform-STFT) ve sürekli zaman 
dalgack dönüşümü (continuous wavelet transform-CWT) 
uygulanarak spektro-temporal imgeler oluşturulmuştur.50 
kişide srasyla %97.85 ve %97.5 orannda doğruluk elde 
edilmiştir [9]. 

Bu projede EKG sinyallerini kullanarak, sahteciliği 
minimize etmek amacyla bir kimlik tespiti yöntemi 
geliştirilmesi planlanmştr. Diğer yöntemlerden farkl olarak 
EKG sinyallerinin zaman bölgesi analizi ile zaman-frekans 
bölge analizi sonucu çkarlan öznitelikler birleştirilerek 
eğitim ve test matrisleri oluşturulmuştur. 

 

II. KULLANILAN SİNYALLER VE KAYIT 
Yaplan çalşmada kullanlan EKG sinyalleri PhsiyoNet 

veritabanndan indirilmiştir [10]. İndirilen sinyallerin 
örnekleme frekans 500 Hz ve süreleri 10 saniyedir. Yaplan 
analizler 45 kişi için bir tanesi eğitim ve bir tanesi test amaçl 
olmak üzere ikişer kayt kullanlarak toplamda 90 kayt 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sinyaller MATLAB ortamnda 
incelenmiş ve snflandrma işlemi için MATLAB’da bulunan 
“Classification Learner” uygulamas ile çalşlmştr. 

 

 

 

III. YÖNTEM VE ANALİZLER 

A. Algoritma Blok Diyagram 
 

  Gerçekleştirilen çalşmada izlenen admlar Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1-EKG sinyallerinin snflandrlmas için yaplan çalşmann blok 

diyagram 
 
 
B. EKG Sinyallerinin Zaman Bölge Analizi 
  PhysioNet’ten indirilen sinyaller MATLAB ortamna analiz 
edilmiştir.  
   Sinyaller üzerinde R tepelerini belirleyebilmek için türev 
tabanl bir algoritma kullanlmştr. Algoritmada 1. Dereceden 
ve 2. Dereceden türev operatörleri kullanlarak çkşlar 1.3 ve 
1.1 katsaylaryla ayr ayr ağrlklandrlmştr. Ardndan elde 
edilen sinyal 8 noktal bir Moving Average Filtre kullanlarak 
yumuşatlmştr. Uygun treshold belirlenerek R tepeleri 
buldurulmuştur. R tepelerinin buldurulmas işlemini 
gerçekleştirirken projede patolojik olmayan sinyaller üzerinde 
çalşldğ için P ve T dalgalarnn genliklerinin R tepelerinin 
genliğini geçmeyeceği kabul edilmiştir. R tepelerini 
belirleyebilmek için uygulanan işlemlerin çktlar Şekil 2’de 
gösterilmiştir [11]. 
 
 

 
Şekil 2- Tasarlanan türev tabanl algoritmada elde edilen çkşlar 
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  EKG sinyali ardşk R tepeleri şeklinde parçalara ayrlmştr. 
Ardndan sinyal tespit edilmek istenilen her bir noktaya karş 
bir aralk gelecek şekilde daha küçük parçalara bölünmüştür. 
Her bir sinyal parçasnn türevi alnarak değişimin olduğu 
noktalar buldurulmuştur. Oluşturulan algoritmann Şekil 3’te 
bulunan aralklara uygulanmas ile T dalgas, P dalgas, Q 
noktas ve S noktas tespit edilmiştir. Ayrca T dalgasnn 
başlangç-bitiş noktalar ve P dalgasnn başlangç-bitiş 
noktalar da belirlenmiştir. Tek bir kaytn her bir kalp atm 
için uygulanan bu işlem toplamda 45 kişi ve 90 kayt için 
uygulanmştr. 

 
Şekil 3- Tek bir aralk için P, QRS ve T dalgalarnn tespiti 

   Yaplan çalşmada öznitelikleri belirleyebilmek için sinyalin 
genlik ve zaman bilgilerinden faydalanlmştr. Genlik bilgileri 
olarak; P, T dalgalarnn ve Q, R, S noktalarnn genlikleri 
kullanlmştr. Zaman bilgileri olarak ise;   

● P dalgasnn başlangc ile bitişi arasndaki süre,  

● R tepesi ile Q noktas arasndaki süre, 

● S noktas ile R tepesi arasndaki süre,  

● T dalgasnn başlangc ile bitişi arasndaki süre,  

● T dalgasnn başlangcyla S noktas arasndaki süre, 

● Q noktas ile P dalgasnn bitişi arasndaki süreler 
kullanlmştr.  

● Belirlenen öznitelikler Şekil 4’te sinyal üzerinde 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 4- EKG sinyalinin zaman bölgesi analizi için belirlenen öznitelikler 

 

C. EKG Sinyallerinin Zaman-Frekans Bölge Analizi  

  EKG sinyallerinin zaman-frekans bölge analizi için sürekli 
dalgack dönüşümüne dayanan bir algoritma oluşturulmuştur. 
Sürekli dalgack dönüşümü (SDD) sinyal hakknda yüksek 
çözünürlüklü zaman ve frekans bilgisi elde etmek için 
geliştirilmiş bir yöntemdir. Sürekli Dalgack Dönüşümünde 
değişken boyutlu pencere kullanlmaktadr. Skştrlmş ve 
genişletilmiş dalgacklar ile sağlanan çoklu çözünürlük özelliği 
sayesinde sinyale ait farkl özellikler elde edilebilmektedir 
[12]. 

    Denklem (1) SDD’nin matematiksel ifadesidir. SDD, zaman-
frekans atomlar 	�(t) ile s(t) sinyalinin ilişkilendirilmesi ile 
hesaplanarak, C(a, b) ile ifade edilen dalgack katsaylarn 
üretir. 

���� �� � �
√� � �����∗����� ���

��
�� 																																	(1) 

 

� kaydrma, � ise ölçek katsaysdr ve frekans ile ters 
orantldr (a>0). ∗ karmaşk saynn eşleniğini ve �(t) ana 
dalgack fonksiyonunu ifade etmektedir [13]. 

  Yaplan çalşmada EKG sinyallerinin her bir kalp atm 
üzerinden zaman-frekans bölge analizi gerçekleştirilmiştir. Bu 
nedenle ilk olarak zaman bölge analizi sonucunda belirlenen 
aralklar dikkate alnmştr. Daha sonra elde edilen her bir kalp 
atm için sürekli dalgack dönüşümü uygulanmştr. EKG 
sinyalleri gibi sabit olmayan sinyallerde, uygulamadaki sinyal 
şekline uygun dalgack fonksiyonunun belirlenmesi, elde 
edilen özniteliklerde daha başarl sonuçlar verebilmektedir. 
Dalgack olarak Daubechies-1 ‘in daha iyi sonuçlar verdiği 
tespit edilmiştir ve ana dalgack olarak db1 kullanlmştr [14]. 

   Yaplan çalşmada Şekil 5’deki skalogram üzerinden 
boyutlar ve lokasyonlar standardize edilen alanlarn ortalama 
ve standart sapma bilgileri analizde kullanlacak öznitelikler 
olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 5- SDD uygulanmş EKG sinyalleri ve skalogram grafikleri 

  EKG sinyallerinin zaman-frekans bölge analizi sonucunda 
oluşturulan matrisler zaman bölge analizi sonucunda 
oluşturulan matrislerle birleştirilmiştir. Her atm için 
hesaplanan öznitelikler seti oluşturulmuştur. Bu set 45 kayt 
eğitim 45 kayt test olacak şekilde ikiye ayrlmştr.  
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D. Snflandrma  
  Proje kapsamnda makine öğrenmesi yöntemleri kullanlarak 
sistemlerin eğitilmesi sağlanmştr. Snflandrma 
görevlerinde, makine öğrenme program gözlemlenen 
değerlerden bir sonuç çkarr ve yeni gözlemlerin hangi 
kategoriye ait olduğunu belirler. Bu çalşmada snflandrma 
için en yüksek doğruluk oran “Linear Discriminant” 
algoritmasyla elde edilmiştir.  
 
1) Linear Discriminant Analizi: Veri nesnelerinin snf 
bilgisini de kullanarak snflarn en iyi ayrştğ uzayda yer 
alan vektörleri bulmaya amaçlayan bir lineer boyut indirgeme 
yöntemidir [15]. 
 
E. Algoritma Başarsnn Test Edilmesi 

Eğitilen sistemin doğruluğunu test etmek amacyla test verileri 
ile sistem analiz edilmiştir. Elde edilen test sonucu ile referans 
skor değerleri karşlaştrlarak, sistemin srasyla doğru pozitif 
(TP), doğru negatif (TN), yanlş pozitif (FP) ve yanlş negatif 
(FN) değerleri hesaplanmş (2) ifadesi ile doğruluk değeri, (3) 
ifadesi ile duyarllk değeri, (4) ifadesi ile özgüllük değeri 
belirlenmiştir [16].          

Doğruluk = (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN)            (2) 
                    Duyarllk = TP / (TP+FN)                        (3) 
                    Özgüllük = TN / (TN+FP)                         (4) 

IV. SONUÇ ve TARTIŞMA 
 
  Çalşma kapsamnda EKG sinyallerinin zaman ve zaman-
frekans bölge analizi yaplmştr. Önemli noktalarn tespiti için 
hzl bir P, QRS, T segmentasyon yöntemi uygulanmştr. 
EKG'deki P, QRS, T dalgalar her bir atm için %100 orannda 
doğru tespit edilmiştir. Bu işlemler toplamda krk beş kişi ve 
doksan kayt için uygulanmştr. Belirlenen özniteliklerle 45 
tane eğitim ve 45 tane test seti oluşturulmuştur. Literatürdeki 
çalşmalardan farkl olarak zaman bölgesi analizi ile belirlenen 
öznitelikler ile zaman-frekans bölge analizi sonucu belirlenen 
öznitelikler birleştirilerek eğitim ve test matrisleri 
oluşturulmuştur. Ayrca eğitim ve test setlerinden her bir atm 
için hesaplanan her bir özniteliğin ortalamas alnarak eğitim 
ve test için ortalama matrisleri de oluşturulmuştur. Eğitim için 
belirlenen set snflandrcya verildiğinde, “Linear 
Discriminant Analizi” yöntemi ile %95.7 doğrulukta 
snflandrc eğitilmiştir. Yaplan eğitim sonucunda 
snflandrcnn ROC eğrisi Şekil 6’de verilmiş olup eğri 
altnda kalan alan 1’dir. 

   Elde edilen sonuçlar ile veri tabanndaki referans skor 
verileri karşlaştrlarak algoritma başars test edilmiştir. 
Algoritma test sonuçlarna göre ilgili veri tabanndaki kişiler 
EKG sinyalleri üzerinden %100 doğruluk, %100 duyarllk ve 
%100 özgüllük oranlarnda belirlemiştir. Geliştirilen 
algoritmann kişileri belirlemede çok başarl olduğunu 
göstermektedir.  

                                   

 

 

 

 

 
Şekil 6- ROC eğrisi 

BİLGİLENDİRME 

  Bu çalşma 1919B011903290 proje numaras ile olarak 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştrma Kurumu 
(TÜBİTAK) tarafndan desteklenmektedir. 

KAYNAKLAR 
[1] Homaeinezhad, M.R., Erfanian, M.N., Naseri, H., A correlation analysis-
based detection and delineation of ECG characteristic events using template 
wave-forms extracted by ensemble averaging of clustered heart cycles, 
Comput.Biol. Med. 44(1),66–75, 2014 
[2] Efeoğlu, M. Acil Tp Eğitimi İçin EKG, EKG Kütüphanesi Sayfas, 
(2014). 
[3] Biel L, Pettersson O, Philipson L, Wide P. “ECG analysis: A new 
approach in human identification”. IEEE Transactions on Instrumentation and 
Measurement, 50(3), 808–812, 2001. 
[4] Israel SA, Irvine JM, Cheng A, Wiederhold MD, Wiederhold BK. “ECG 
to identify individuals”. Pattern Recognition, 38(1) 1, 133–142, 2005. 
[5] Wang Y, Agrafioti F, Hatzinakos D, Plataniotis KN. “Analysis of human 
electrocardiogram for biometric recognition”. EURASIP Journal on Advances 
in Signal Processing, 1-11, 2008. 
[6] Chan ADC, Hamdy MM, Badre A, Badee V. “Wavelet distance measure 
for person identification using electrocardiograms”. IEEE Transactions on 
Instrumentation and Measurement, 57(2), 248-253, 2008. 
[7] Li M, Narayanan S. “Robust ECG biometrics by fusing temporal and 
cepstral information”. The 20th IAPR International Conference on Pattern 
Recognition, İstanbul, Turkey, 23-26 August 2010. 
[8] Chamatidis I, Katsika A, Spathoulas G. “Using deep learning neural 
networks for ECG based authentication”. International Carnahan Conference 
on Security Technology, Madrid, Spain, 23-26 October 2017. 
[9] Abdeldayem SS, Bourlai T. “ECG-based human authentication using high-
level spectro-temporal signal features”. IEEE International Conference on Big 
Data, Seattle, WA, USA, 10-13 December 2018. 
[10] “PhysioNet”, erişim tarihi: 30.09.2019, https://physionet.org/ 
[11] Balda RA, Diller G, Deardorff E, Doue J, and Hsieh P. The HP ECG 
analysis program. In van Bemmel JH and Willems JL, editors, Trends in 
Computerprocessed Electrocardiograms, pages 197-205. North Holland, 
Amsterdam, The Netherlands, 1977. 
[12] Sarvan, Ç. ve Özkurt N., Multiwavelet feature sets for ECG beat 
classification, IEEE Signal Processing and Communications Applications 
(SIU), Antalya, Turkey, 2017. 
[13] Sarvan, Ç. ve Özkurt N., Multiwavelet feature sets for ECG beat 
classification, IEEE Signal Processing and Communications Applications 
(SIU), Antalya, Turkey, 2017. 
[14] Tepe, C. ve SEZGIN, H., EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk 
Dalgack Dönüşümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrştrma 
Seviyelerinin Karşlaştrlmas. 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve 
Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 2007, 383-387.  
[15] Martinez, M., ve Kak, A.C., "PCA versus LDA," IEEE Transactions on 
Pattern Analysis and Machine Intelligence, Cilt No. 23, 228-233, 2001. 
[16] Fawcett, Tom. "An introduction to ROC analysis." Pattern recognition 
letters 27.8 (2006): 861-874. 
 


