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Özetçe—Teknolojik gelişmelere paralel olarak biyometrik 
sistemlerin kullanm alanlar da giderek yaygnlaşmaktadr.  
Fotopletismografi (FPG) tabanl biyometri uygulamalar ise 
güvenli ve pratik uygulanabilirliği yüksek olmas özellikleri ile son 
yllarda dikkat çekmektedir. Bu çalşmada FPG işaretleri sadece 
dinlenme durumunda değil, bundan başka squat hareketi 
yapldğ srada 7 gönüllü katlmcdan kaydedilerek, biyometrik 
tanma performanslar karşlaştrlmştr. FPG işaretlerinden, 
işaretlerin birinci türevinin toplam genlik, kovaryans, basklk, 
çarpklk, karesel integral ve maksimum fraktal uzunluk değerleri 
öznitelik olarak çkarlmştr. Bunlar k-en yakn komşuluk, naif 
Bayes ve karar ağac snflandrclar ile test edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar squat hareketi yapldğ srada kaydedilen FPG 
işaretlerinin %99.65 ile, dinlenme durumuna ait FPG işaretlerine 
göre daha yüksek tanma sağlayacağn göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler — fotopletismografi; biyometri; öznitelik 
çkarma, snflandrma 

Abstract— In parallel with technological developments, the 
usage areas of biometric systems are getting more attention. 
Photoplethysmography (PPG) based biometry applications have 
attracted attention in recent years with their safe and practical 
applicability. In this study, PPG signals were recorded from 7 
volunteers not only in resting state but also during squat 
movement, and biometric recognition performances were 
compared. Total amplitude, covariance, kurtosis, skewness, 
quadratic integral and maximum fractal length values of the first 
derivative of the signals were extracted as features from the PPG 
signals. These have been tested with k-nearest neighborhood, naive 
Bayesian and decision tree classifiers. The results showed that the 
PPG signals recorded during the squat movement, with 99.65%, 
would provide higher recognition than the PPG signals of the 
resting state. 

Keywords — photoplethysmography; biometry; feature 
extraction; classification. 

I. GİRİŞ 
Günümüzün baş döndürücü yazlmsal ve donanmasal 

teknolojik gelişmelerine paralel olarak biyometrik tan 
yöntemleri de çeşitlenmektedir.  Bu konuda yaplan 
araştrmalarn temel hedefi daha doğru, daha güvenli ve pratik 
uygulanabilirliği yüksek olan sistemler geliştirmektir [1]. 
Önerilen biyometri yaklaşmlarnn farkl yerlerde tercih 
edilmeleri yöntemlerin de çeşitlenmesini gerekli klmaktadr. 
Kamera [2-4] veya mikrofon [5], [6] ile kişilerden kaydedilen 
görsel ve işitsel görüntü ve sinyallerden başka, son yllarda 
elektroansefalogram [7], elektrokardiyogram [8], [9] ve 
fotopletismografi (FPG) gibi biyolojik işaretler de biyotmetri 
için kullanlmaya başlanmştr. Bu işaretler içerisinden FPG 
güvenli ve pratik uygulanabilirliği yüksek olmasna rağmen 
literatürde snrl sayda çalşmaya konu olmuştur.  

FPG, mikro-vasküler doku yatağndaki kan hacmi 
değişikliklerini saptamak için kullanlabilen, ac vermeyen, 
basit, düşük maliyetli ve müdahalesiz optik bir tekniktir. 
Bununla birlikte FPG işaretleri son 25 yldr nabz takibi [10] 
yannda solunum hz ölçümü [11], kandaki oksijen doygunluğu 
ölçümü [12], kandaki şeker seviyesi ölçümü [13], atrial 
fibrilasyon tespiti [14], tansiyon ölçümü [15] ve kan dolaşm 
takibi [16] (Reisner vd., 2008) gibi kalp ve damarlarla ilgili 
birçok parametrenin incelenmesinde kullanlmştr. Bunlarn 
yannda vücudun farkl noktalarndan eş zamanl olarak elde 
edilen FPG işaretlerinin incelenmesi üzerine de çalşmalar 
yaplmştr [17]. Tüm bu araştrmalara ilave olarak güvenli ve 
pratik uygulamasnn kolaylğ bakmndan FGP işaretleri 
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biyometri amacyla da kullanlmaya başlanmştr. Kavsaoglu vd. 
yaptklar çalşmada 5 katlmcdan kaydettikleri 15 periyotluk 
temasl ve temassz FPG işaretlerinin biyometri için 
kullanlabileceğini göstermişlerdir [18]. İşaretlerin birinci ve 
ikinci türevlerinden elde ettikleri öznitelikleri k-en yakn 
komşuluk (k-NN) snflandrcs ile snflandrarak temasl 
işaretlerde %99.33 ve temassz işaretlerde %84.66 snflandrma 
doğruluğu elde etmişlerdir. Bir başka FPG tabanl biyometri 
çalşmasnda Gu ve arkadaşlar parmak uçlarndan kolayca elde 
edilen FPG sinyallerini kullanarak yeni bir insan doğrulama 
yaklaşm önermişlerdir [19]. Deneysel çalşmalarn 17 sağlkl 
katlmc üzerinde gerçekleştirerek 4 istatistiksel öznitelik ile 
%94 snflandrma doğruluğu elde etmişlerdir. Dinlenme 
durumundan başka, farkl duygusal anlar esnasnda kaydedilen 
FPG işaretleri ile yaplan bir çalşmada Sarkar ve arkadaşlar 23 
kişiden elde edilen 2 saniyelik FPG işaretleri ile %90 ve 8 
saniyelik FPG işaretleri %95 snflandrma doğruluğu elde 
etmişlerdir.  

Yaplan çalşmalarn hemen hepsinde FPG işaretleri kişilerin 
rahat koltukta oturtarak dinlenme durumlarnda kaydedilmiştir. 
Bu çalşmada ise FPG işaretleri katlmclarn sadece dinlenme 
değil, ayn zamanda squat hareketi yaptklar srada da 
kaydedilmiştir. 3 saniyelik FPG işaretlerinden çkarlan 6 
istatistiksel öznitelik ile k-NN snflandrcsyla dinlenme ve 
squat hareketi yapldğ durumlarda srasyla %99.65 ve %91.22 
snflandrma doğruluğu elde edilmiştir.   

Bu giriş ksmndan sonra ilerleyen başlklarda srasyla bu 
çalşmada kullanlan veri seti, öznitelik çkarma yöntemi ile test 
edilen snflandrclar tantlmştr. Daha sonra elde edilen 
sonuçlar ve bulgular verilmiştir.  

 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Veri seti tantm 
Bu çalşmada yaşlar 20 ile 52 arasnda olan 3’ü erkek ve 4’ü 

kadn olmak üzere toplam 7 katlmcdan (K1, K2, …, K7) 
kaydedilen ve genel kullanma açk olan bir veri seti 
kullanlmştr [20]. Tüm katlmclardan yazl katlm onam 
formu alnmştr. FPG işaretleri kişilerin bileklerine taklş 
kablosuz Maxim Integrated MAXREFDES100 cihaz ile 400 
Hz’lik örnekleme frekans ile kaydedilmiştir. Sensör ve cilt 
yüzeyi arasnda sk bir bağlant sağlamak için, mükemmel 
elastik özelliklere sahip ayarlanabilen özel bir bilek band 
kullanlmştr.  

TABLO I. HER BİR KATILIMCIYA AİT TOPLAM KAYIT SÜRESİ 

Katlmc Squat  Dinlenme 
K1 311.6 sn 3271.7 sn 
K2 216.8 sn 2962.8 sn 
K3 231.5 sn 1323.8 sn 
K4 212.6 sn 1361.9 sn 
K5 212.6 sn 1440.9 sn 
K6 237.4 sn  1402.0 sn 
K7 266.9 sn 1510.7 sn 

 

Her bir katlmcya ait dinlenme ve squat hareketleri için 5 
oturumda yaplan toplam kayt süresi saniye (sn) cinsinden 
Tablo I’de verilmiştir. Bu çalşmada bu kaytlar birbiri ile 
çakşma olmayacak şekilde üçer saniyelik parçalara (deneme) 

ayrlmştr. Squat hareketi ve dinlenme durumuna ait birer FPG 
denemesi Şekil 1’de gösterilmiştir. Denemelerin rastgele olarak 
yars eğitim yars da test kümesi olarak ayrlmştr. Kullanlan 
eğitim kümesi deneme says (EKDS) ve test kümesi deneme 
says (TKDS) Tablo II’de verilmiştir.  Bu tablonun en alt 
satrnda ise eğitim ve test eğitim kümelerindeki toplam deneme 
saylar verilmiştir. Buna göre squat hareketi için EKDS ve 
TKDS srasyla 277 ve 279 iken, dinlenme durumu için EKDS 
ve TKDS srasyla 2202 ve 2205’tir.  

 
Şekil 1. Birer FPG denemesi, a) Squat hareketi, b) Dinlenme durumuna 

TABLO II. EĞİTİM VE TEST KÜMESİ DENEME SAYILARI 

Katlmc 
SQUAT DİNLENME

EKDS TKDS EKDS TKDS
K1 50 51 544 545 
K2 35 35 493 493 
K3 37 38 219 220 
K4 34 34 225 226 
K5 40 40 239 239 
K6 38 38 232 232 
K7 43 43 250 250 

Toplam 277 279 2202 2205 
 

B. Öznitelik çkarma 
Örüntü tanma ve makine öğrenmesi uygulamalarnn en 

önemli aşamalarndan biri kullanlan işaretleri temsil etmek, 
boyut azaltmak ve farkl snflara ait işaretleri birbirinden ayrt 
edebilmek için kullanlan öznitelik çkarma aşamasdr. 
Çkarlan özniteliklerin yüksek snflandrma doğruluğu (SD) 
sağlamasnn yannda kolay ve hzl hesaplanabilmesi ile düşük 
boyutlu olmas da istenmektedir. Bu çalşmada FPG işaretlerinin 
birinci türevinin toplam genlik (F1), kovaryans (F2), basklk 
(F3), çarpklk (F4), karesel integral (F5) ve maksimum fraktal 
uzunluk (F6) değerleri FPG işaretlerini temsil etmek için 
kullanlmştr. Bu özniteliklerin hesaplanmasnda kullanlan 
matematiksel eşitlikler srasyla aşağda verilmiştir. 

�� � ∑ �������                                    (1) 
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Bu eşitliklerde S; bir FPG deneme işaretini, Si; FPG işaretinin 
i’inci örneğini, �; S’nin ortalamasn, L; S’nin uzunluğunu, ��; 
S’nin türevini ifade etmektedir. Böylece bir FPG işareti için 6 
boyutlu öznitelik vektörü hesaplanmaktadr.   

C. Snflandrma 
Bu çalşmada çkarlan öznitelikler literatürde sklkla tercih 

edilen k-NN, Naif Bayes (NB) ve karar ağac (KA) yöntemleri 
ile snflandrlmştr. En genel hali ile k-NN, bir test 
denemesinin eğitim kümesine ait öznitelik vektörlerine olan 
uzaklklarn hepsini hesaplayarak bu test denemesi 
özniteliklerine en yakn k tane eğitim denemesini dikkate alarak 
snflandrma işlemini gerçekleştirir. Dikkate alnan k örnek 
oylama usulüne göre değerlendirilir ve test denemesinin snfna 
karar verilir. Çoklu snf problemlerine karş uygun ve başarldr 
[21]. Bu çalşmada test denemesinin, eğitim denemelerine olan 
uzaklğ Euclidean ölçütüne göre hesaplanmş olup, en uygun k 
parametresi eğitim kümesi üzerinde gerçekleştirilen 10-kat 
çapraz onaylama yaklaşm ile 1 ile 20 arasnda aranmştr.  

NB, istatistiksel bir snflandrma yöntemi olup temeli Bayes 
teoremine dayaldr. NB, Bayes’in önerdiği olaslksal 
yaklaşmnn daha sade halini kullanr. Uygulamas basit 
olmasna karşn yüksek SD sağlamas ve bir hiper parametre 
arayşna ihtiyaç duymamas bakmndan örüntü tanma ve 
makine öğrenmesi literatüründe sklkla tercih edilmektedir 
[22].  

Çoklu snflandrma için uygun olan snflandrclardan olan 
KA yöntemi, kök düğüm denilen bir noktandan başlayan ve 
ağaca benzeyen ve hiyerarşik büyüme gösteren bir yapya 
sahiptir.   Kök düğüm ayr snflar temsil eden dallanma ile iki 
bölüme ayrlr. Daha sonra Gini endeksi denilen kazanç oranna 
göre bu bölünmeler devam eder. Kazanç oran belirlenen bir eşik 
seviyeye göre anlamlandrlr ve bölünmeler bu eşiğe göre 
devam eder. Çktlar bir başka düğüm tarafndan girdi olarak 
alnan düğümler iç düğüm, çktlar bir başka düğüme girdi 
olmayan düğümler ise yaprak olarak adlandrlmaktadr [23].  

Bu çalşmada snflandrclarn performans Eşitlik 7’de 
verilen SD metriği ile yüzdesel olarak ölçülmüştür.  

�� = ����
��� . 100  (7) 

Bu eşitlikte DSDS; doğru snflandrlan deneme saysn, TDS 
ise toplam deneme saysn ifade etmektedir. Önerilen yöntemin 
genel akş diyagram Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Genel akş diyagram 

III. SONUÇLAR 
Bu çalşmadan squat hareketi ve dinlenme durumlarnda 

kaydedilmiş FPG işaretleri kullanlarak biyometrik tanma 
gerçekleştirilmiştir. Daha önce ifade edildiği gibi veri kümesi 
rastgele olarak eğitim ve test veri kümesi olarak ikiye 
ayrlmştr. Rastgelelikten kaynaklanan problemleri gidermek 
ve önerilen yöntemin kararllğn göstermek amacyla bu ikiye 
ayrma işlemi 100 defa yaplmştr. Böylece 100 adet test veri 
kümesi doğruluğu hesaplanmştr. Bu doğruluklarn ortalamas 
ve standart sapmas hesaplanarak elde edilen test veril kümesine 
ait sonuçlar Tablo III’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre squat 
hareketi esnasnda kaydedilen FPG işaretlerinin k-NN ile 
%99.65 orannda biyometrik tanma için daha uygun olduğu 
anlaşlmaktadr.  Bu durumda en düşük performans NB %80.10 
ile elde etmiştir. Standart sapma değerinin k-NN için ±4.07 gibi 
düşük bir değerde olmas önerilen yöntemin kararllğn 
göstermektedir. Squat sonuçlarna karşn, dinlenme durumunda 
en yüksek SD yine k-NN ile %91.22 olarak elde edilmiştir. 
Benzer şekilde, bu durum için de en düşük performans NB ile 
elde edilmiştir. Her iki durumda da KA snflandrcs ile k-NN 
performansna yakn sonuçlar elde edildiği görülmektedir.  

TABLO III. SD SONUÇLARI 

Snflandrc Squat Dinlenme
k-NN 99.65 ±4.07   91.22 ±12.95  
NB 80.10 ±0.38   61.43 ±0.47    
KA 99.53 ±3.67 89.85 ±9.36    

 

Önerilen yöntemin test veri kümesindeki bütün denemeleri 
snflandrmas için geçen süre ile bir denemeye ait öznitelik 
çkarma süresi Tablo IV’te verilmiştir. Bu tabloda verilen 
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değerler milisaniye (msn) cinsinden olup, hesaplamalar 
MATLAB R2017b versiyonunda, Intel ® Core™ i7-6600U 
CPU @ 2.60 GHz 8 GB RAM teknik özelliklerine sahip bir 
dizüstü bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Buna göre en düşük 
snflandrma süresinin hem squat (51 msn) hem de dinlenme 
durumlarnda NB ile hesaplandğ görülmektedir. Bu durum 
NB’nin bir hiperparametre kullanmamasndan ve diğer 
snflandrclara göre daha basit hesaplama karmaşklğna 
sahip olmasndan kaynaklanmaktadr. Diğer taraftan, en uzun 
hesaplama süresinin de k-NN için olduğu görülmektedir. Bu 
durumun k-NN’nin, bir test denemesinin eğitim kümesine ait 
öznitelik vektörlerine olan uzaklklarn hepsini hesaplamasndan 
kaynaklandğ söylenebilir. Bir denemeden 28 msn’de 
özniteliklerin hesaplandğ yine tablodan görülmektedir. 

TABLO IV HESAPLAMA SÜRELERİ 

Durum k-NN NB KA Öznitelik 
Squat 68 51 56 28 

Dinlenme 198 54 76 28 
 

IV. BULGULAR 
Bu çalşmada squat hareketi ve dinlenme durumunda 

kaydedilen FPG işaretleri kullanlarak biyometrik tanma 
gerçekleştirilmiştir. Squat hareketi ve dinlenme durumunda 
kaydedilen FPG işaretleri için en yüksek SD oran k-NN ile 
srasyla %99.65 ve %91.22 olarak elde edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre squat esnasnda kaydedilen FPG işaretlerinin 
dinlenme durumunda kaydedilen FPG işaretlerine kyasla %8.43 
daha yüksek performans sağladğ görülmüştür. Önerilen 
yöntemin en önemli 4 özelliği şunlardr; 1- Squat hareketi 
esnasnda kaydedilen FPG işaretleri ile yaplan ilk biyometri 
çalşmas olmas, 2- Özniteliklerin hzl hesaplanabilmesi ve 
düşük boyutlu olmas, 3- Sadece 3 saniyelik FPG işaretleri 
kullanlarak yüksek SD elde etmesi, 4- Yöntemin kararl olmas 

Her ne kadar dinlenme durumu esnasnda kaydedilecek FPG 
tabanl biyometri uygulamalar daha pratik olsa da, hem daha 
yüksek SD sağlamas hem de farkl uygulama alanlarnda 
kullanlabilmesi açsndan squat hareketi ile FPG tabanl 
biyometri uygulamas gerçekleştirilebilir. Gelecek çalşmalarda, 
önerilen yöntemin kararllğ katlmc saysnn arttrlmas ile 
ya da daha geniş veri setlerinde yaplacak testler ile 
gösterilecektir.  
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