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Özetçe—Hipertansiyon, normal kabul edilen tansiyon 
değerinin yüksek olduğu duruma denir. Bu durum damar 
içerisinde yer alan kann, damar duvarna doğru gerçekleştirdiği 
yüksek basnçla kendini gösterir. Hipertansiyon en fazla beyin, 
böbrekler, gözler, atardamarlar ve kalbi etkiler. Bundan dolay 
toplumda yaygn olan bu hastalğn teşhisi önemlidir. Teşhisi ise 
günler, haftalar hatta aylar alabilir. Sklkla, kişiye tansiyon 
holteri denilen bir cihaz 24 ya da 48 saat süre ile bağlanr ve 
kişinin tansiyonu belirli zaman aralklar ile kaydedilir. Uzman 
doktorun bu sonuçlar değerlendirmesi ile tan 
koyulabilmektedir. Son yllarda, zaman alc bu tan aşamasn 
hzlandrmak ve akll modeller önermek amacyla çeşitli 
fizyolojik ölçüm tekniklerinden faydalanlmaktadr.  Bu 
tekniklerden biri de fotopletesmografi (PPG)’dir. Bu çalşmada 
2.1 saniyelik ksa zamanl PPG işaretlerinin en uygun frekans 
aralklar kullanlarak kişilerde hipertansiyon hastalğnn 
tespitine yönelik bir model önerilmiştir. Önerilen model 219 
kişiye ait PPG verileri ile test edilmiş ve %76.15 orannda 
snflandrma doğruluğu ile hastalk tespiti yaplmştr. Elde 
edilen sonuçlar makine öğrenmesine dayal hipertansiyon 
teşhisinin etkili bir şekilde ksa zamanl PPG şaretlerinin 1.4-5.7 
Hz frekans aralklar kullanlarak yaplabileceğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler — fotopletesmografi; hipertansyion; 
snflandrma; öznitelik çkarma. 

Abstract— Hypertension is the condition where the normal 
blood pressure is high. This situation is manifested by the high 
pressure of the blood in the vein towards the vessel wall. 
Hypertension mostly affects the brain, kidneys, eyes, arteries and 
heart. Therefore, the diagnosis of this common disease is 
important. It may take days, weeks or even months for diagnosis. 
Often a device called a blood pressure holter is connected to the 
person for 24 or 48 hours and the person's blood pressure is 
recorded at certain intervals. Diagnosis can be made by the 

specialist physician considering these results. In recent years, 
various physiological measurement techniques have been used to 
accelerate this time-consuming diagnostic phase and propose 
intelligent models. One of these techniques is 
photopletesmography (PPG). In this study, a model for the 
detection of hypertension disease in individuals using the optimal 
frequency ranges of 2.1 second short-time PPG signals was 
proposed. The proposed model was tested with PPG data of 219 
people and the disease was determined with classification 
accuracy of 76.15%. The results showed that the diagnosis of 
hypertension based on machine learning can be performed 
effectively by using frequency ranges of 1.4-5.7 Hz of short time 
PPG signals. 

Keywords — photoplethysmogram; hypertension; classification; 
feature extraction. 

I. GİRİŞ 
Örüntü tanma ve makine/derin öğrenme tptan 

mühendisliğe kadar birçok alanda uygulama alan olan son on 
yln popüler konular arasnda yer almaktadr. Özellikle tp 
alannda fizyolojik veri toplama tekniklerinin de teknolojik 
olarak gelişmesi ile örüntü tanma ve makine/derin öğrenme 
tabanl çalşmalar giderek artmaktadr [1].  

Fotopletesmografi (PPG) tp alannda gelişme gösteren 
fizyolojik verilerden bir tanesidir. PPG, mikro-vasküler doku 
yatağndaki kan hacmi değişikliklerini saptamak için 
kullanlabilen, ac vermeyen, basit, düşük maliyetli ve 
müdahalesiz optik bir tekniktir. Bununla birlikte PPG işaretleri 
son 25 yldr nabz takibi [2] yannda solunum hz ölçümü [3], 
kandaki oksijen doygunluğu ölçümü [4], kandaki şeker seviyesi 
ölçümü [5], atrial fibrilasyon tespiti [6], tansiyon ölçümü [7] ve 
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kan dolaşm takibi [8] gibi kalp ve damarlarla ilgili birçok 
parametrenin incelenmesinde kullanlmştr. Bunlarn yannda 
vücudun farkl noktalarndan eş zamanl olarak elde edilen 
PPG işaretlerinin incelenmesi üzerine de çalşmalar yaplmştr 
[9]. PPG işaretlerinin ölçüm kolaylğ ve bunlardan elde edilen 
bilgilerin çeşitliliği gibi sağladğ avantajlardan dolay 
biyomedikal uygulamalarda kullanmn giderek 
yaygnlaşmaktadr. PPG işaretleri elde edilirken birbiriyle 
eşleşmiş şk yayan diyot (Light Emitting Diode, LED) ve foto 
direnç kullanlr [10], [11]. 

Literatürde PPG ile yaplan çalşmalar incelendiğinde, 
Kavsaoğlu ve arkadaşlarnn yaptğ çalşmada PPG işaretleri 
kullanlarak biyometrik özellik tanma işlemi gerçekleştirilmiş 
ve k-en yakn komşu (k-EYK) snflandrcs kullanlarak 
%94.44 lük başar oran elde edilmiştir [12]. Bu çalşmada 
kullanlan verilerin verinin bir denemesi 15 periyottur (yaklaşk 
15 saniye). İşaretler 2 kHz’te kaydedilmiş ve 0-10 Hz’lik bir 
filtrelemeye tabi tutulmuştur. Yaplan diğer bir çalşmada ise 
Ghosal ve arkadaşlar 30 sağlkl ve 20 hasta bireyden aldklar 
PPG işaretleriyle, kendi kendini düzenleme haritas yöntemini 
önererek sistolik zirve ve desistolik zirve teşhisini srasyla 
%100 ve %95 orannda başaryla snflandrmşlardr [13]. 
Çalşmalarnda işaretlerin süresi ve örnekleme frekans bilgileri 
verilmemiştir. Pan ve arkadaşlarnn yaptğ çalşmada ise PPG 
sinyallerinden özellik noktalar çkarlarak geliştirilen dalgack 
tabanl otomatik öğrenme algoritmasyla nabz hz ölçümünün 
manuel olarak yaplan ölçümlerden daha sağlkl sonuçlar 
verdiği gösterilmiştir [14]. Çalşmalarnda PPG işaretlerini 15 
periyot olarak 1 kHz’lik örnekleme frekans ile 
kaydetmişlerdir. Korkmaz ve arkadaşlarnn yaptğ çalşmada 
ise 8 kHz örnekleme frekans ile 60 saniyelik PPG işaretleri 
kullanlarak sigara kullanmnn, cinsiyet ve açlk-tokluk 
durumlarnn belirlenmesinde k-EYK snflandrcs 
kullanlarak srasyla %73.7, %72.8 ve %65.8 orannda bir 
doğruluk elde edilmiştir [15]. Bir başka çalşmada ise 
Prabhakar ve arkadaşlar kardiyovasküler hastalk tespiti için 
sadece 42 kişiden kaydettikleri 100 Hz’lik örnekleme frekans 
ile yaklaşk 7 saniyelik işaretleri kullanmşlar ve %99.48 
orannda bir snflandrma doğruluğu (SD) elde etmişlerdir 
[16]. Literatürde yaplan bu ve diğer çalşmalar 
değerlendirildiğinde PPG’nin en uygun frekans aralğnn 
belirlenmesine yönelik ve ksa zamanl işaretler kullanlarak 
hipertansiyon hastalğnn belirlenmesinin işlenmediği 
görülmektedir. 

Literatürde yaplan çalşmalarda farkl frekans aralklar 
dikkate alnarak uygulamalar yaplmş olup, en uygun frekans 
aralğ ksa zamanl PPG işaretler için bu çalşmada olduğu gibi 
araştrlmamştr. Önerilen bu çalşmada alt kesim frekans 0 
Hz’den başlayarak 0.1 Hz’lik admlarla 9.9 Hz’e kadar, üst 
kesim frekans ise 0.1 Hz’den 0.1 Hz aralklar ile 10 Hz’e 
kadar değiştirilerek en uygun frekans aralğ aranmştr. Elde 
edilen sonuçlara göre ksa zamanl PPG işaretleri kullanlarak 
hipertansiyon hastalar %76.15’lik SD ile tespit edilebilmiştir. 
Önerilen yöntem ile elde edilen detayl teknikler ve sonuçlar 
ilerleyen başlklarda verilmiştir.   

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Verilerin toplanmas 
Veri toplama işlemi araştrmaya etik onay veren Çin Guilin 
Halk Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Katlmclar kayttan 
önce 10 dakika boyunca rahat bir sandalyede dinlendirilmiştir. 
Örnekleme frekans 1 kHz olup, her kişiden her bir parças 2.1 
saniye olan 3 parça veri kayd yaplmştr. Veri toplama 
aşamasna yaşlar 21 ile 86 arasnda değişen ve %48’i erkek 
olan 219 kişi katlmştr. Bunlarda 139’u hipertansiyon hastas 
iken 80’ninin tansiyonu normaldir. Toplam her biri 2.1 saniye 
olan 657 PPG veri kayd yaplmştr [17]. Örnek bir PPG işareti 
Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 1. Örnek PPG verisi 

B. Öznitelik Çkarma ve Snflandrma 
Etkin, diğer bir deyişle ayrt ediciliği yüksek öznitelikler 
snflandrma performansn doğrudan ilgilendirdiği için 
öznitelik çkarma aşamas örüntü tanma ve makine öğrenmesi 
uygulamalarnn en önemli aşamalarndan biridir. Ham işareti, 
mümkünse daha düşük boyutlu bir vektör ile temsil etmenin 
yannda işarette var olan, ancak gizlenmiş ayrt ediciliği ön 
plana çkarmak anlamna gelen bu aşama araştrmaclar için 
vakit alan da bir safhadr. Bu dezavantaj ortadan kaldrmak 
için son yllarda derin öğrenme algoritmalar geliştirilmiştir 
[18]. Bu algoritmalarn başarl olmas çok sayda örneğe 
bağldr [19]. Bu çalşmada kullanlan veriler tek elektrot ile 
snrl sayda kaydedildiği için bu algoritmalar yerine k-EYK 
ve destek vektör makinalar (DVM) gibi klasik snflandrc 
yaklaşmlar tercih edilmiştir.   

Önerilen yöntemin genel akş şemas Şekil 2’de gösterilmiştir. 
Veri seti öncelikle belirlenen alt kesim frekans (L) ve üst 
kesim frekansna (H) göre band geçiren filtreden geçirilir. Daha 
sonra eğitim ve test seti olarak 2 parçaya bölünür ve 
öznitelikler çkarlr. Snflandrclar eğitim setine dayal 
öznitelik vektörleri ve rastgele alt örnekleme çapraz onaylama 
yöntemi ile eğitilir. Test aşamasnda ise test kümesinden 
çkarlan öznitelikler eğitilen snflandrc ile 
hipertansiyon/sağlkl şeklinde snflandrlr. Band geçiren 
filtre Şekil 3’te gösterildiği gibi H>L olmak üzere 0-10 Hz 
aralğnda 0.1 Hz çözünürlükte L ve H noktalar ile 
daralma/genişleme ve kaydrma ile ilgili aralktaki tüm olas 
band geçiren filtreler test edilmektedir. En yüksek test SD 
sağlayan noktalar en uygun band geçiren filtre parametreleri (L 
ve H) olarak belirlenmiştir.  
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 Bu çalşmada PPG işaretlerinden toplam band gücü (TBG), 
özbağlanm parametreleri, türevin standart sapmas (Tσ) ve sfr 
geçiş says (SGS) öznitelik olarak çkarlmştr. TBG için ayrk 
Fourier dönüşümü katsaylar (AFDK) kullanlmştr. AFDK 
Eşitlik 1’de verildiği gibi hesaplanmştr.  

����[�] = �
� ∑ �[�]������������� ����� = ������ � � � � �   (1) 

AFDK hesaplanmş işarete ait TBG, 

��� = ∑�����[�]|��
����                              (2) 

eşitliği ile hesaplanmştr. Burada ����[�]|����, alt kesim frekans 
(fL) ve üst kesim frekans (fH) arasnda kalan AFDK’y ifade 
etmektedir.   

 
Şekil 2. Akş şemas 

 
Şekil 3. Band geçiren filtre [7] 

 Özbağlanm model parametreleri bir işaretin geçmişe bağl 
değerlerini kullanarak gelecekteki durumunu kestirmeye 
yarayan lineer bir modeldir. Kurulacak modelin genellikler p 
olarak gösterilen bir derecesi ve oluşturulan modelin, esas 
işaret ile arasndaki hatay tanmlayan e(n) parametresi 
bulunur. Derecesi p olan özbağlanm modeli Eşitlik 3’te 
verilmektedir. Bu çalşmada snflandrc eğitimi aşamasnda 
en uygun model parametresi 5 olarak bulunmuştur. 
Özbağlanm katsaylar Matlab 2010a’da ar fonksiyonu 
kullanlarak elde edilmiştir. 
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Türev alma işlemi mevcut örnek değerini bir sonraki örnekten 
çkartarak Eşitlik 4’te verildiği gibi hesaplanmştr. Elde edilen 
Bu türev işaretinin (T) standart sapmas ise Eşitlik 5 ile elde 
edilmiştir. 

� = ∑ �(� � �) � �(�)������                        (4) 

�� = �∑(���)�
����

                                  (5) 

 
SGS bir işaretin x eksenini kesme says olarak ifade edilir. 
Örneğin Şekil 4’te 1.4-5.7 Hz’lik bir band geçiren filtre 
uygulanmş PPG işareti için sfr geçiş noktalar mavi noktalar 
ile gösterilmiştir [7]. Bu işaret için SGS 10 olarak 
hesaplanmştr. Burada band geçiren filtreleme işleminde 
ortalama değerin (DC değerin) ham işaretten çkartldğn 
belirtmek gerekir.  

 
Şekil 4. Sfr geçiş says 

 
Çkarlan öznitelikler literatürde örüntü tanma ve makine 
öğrenmesi uygulamalarnda sklkla kullanlan ve başarl 
sonuçlar veren DVM ve k-EYK snflandrclar ile 
snflandrlmştr. Kişilerin ilk iki parça veri kayd eğitim 
verisi, son parça veri kaytlar ise test verisi olarak seçilmiştir. 
DVM için radyal tabanl çekirdek kullanlmş olup, bu 
snflandrcnn en uygun sigma parametresi 0.2 ile 2.5 
arasnda 0.2 admlarla snflandrc eğitimi aşamasnda 
taranmştr. Benzer biçimde k-EYK için en uygun en yakn 
komşu parametresi k ise 1 ile 25 arasnda birer admla 
taranmştr. Yukarda da belirtildiği gibi rastgele alt örnekleme 
çapraz onaylama yöntemi ile en uygun snflandrc 
parametreleri snflandrc eğitimi aşamasnda belirlenmiştir. 

III. SONUÇLAR 
Bu çalşmada ksa zamanl PPG işaretlerinin hipertansiyon 

hastalğnn tespiti için kullanlabilecek en uygun frekans 
aralklar tespit edilmiştir. DVM ve k-EYK snflandrclar için 
0-10 Hz aralğnda olas tüm band geçiren filtreler için elde 
edilen sonuçlar srasyla Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmektedir. 
Bu şekillerde sonuçlar renk kodlamas ile verilmiş olup, koyu 
mavi görüntüdeki en düşük, açk sar ise en yüksek SD elde 
edilen noktalar göstermektedir. Köşegenin alt ksm L>H 
bölgeleri olduğu için bu bölgelerde SD hesaplanmamştr. Elde 
edilen sonuçlara göre hipertansiyon hastalğnn ksa zamanl 
PPG ile en uygun 1.4-5.7 Hz band kullanlarak DVM 
snflandrcs ile %76.15 orannda tespit edilebilmiştir. k-EYK 
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snflandrcs ile ise en uygun 3.2-5.7 Hz band için %72.02 
SD elde edilmiştir. En düşük doğruluklar 0-3 Hz ve 8-10 Hz 
aralklar içerisine düşen olas band geçiren filtreler için elde 
edildiği yine Şekil 5 ve Şekil 6’da verilen sonuçlarda 
görülmektedir.   

Şekil 5. DVM için olas tüm band geçiren filtreleme sonuçlar 

 

 
Şekil 6. k-EYK için olas tüm band geçiren filtreleme sonuçlar 

IV. BULGULAR 
Bu çalşmada önerilen yöntemle ksa zamanl PPG işaretleri 

ile hipertansiyon hastalğnn tespitinin yaplabileceği 
gösterilmiştir. Bunun için DVM snflandrcs ile  elde edilen 
en uygun frekans aralğnn 1.4-5.7 Hz olduğu anlaşlmaktadr. 
Diğer taraftan PPG işaretlerini temsil etmek için TBG, 
özbağlanm parametreleri, Tσ ve SGS özniteliklerinin 
kullanlabileceği gösterilmiştir.  

Bu çalşmada PPG işaretlerinin en yüksek snflandrma 
doğruluğu sağlayan frekans aralğ, 0-10 Hz içerisine 0.1 Hz 
çözünürlükle düşen 5056 olas band geçiren filtre 
değerlendirilmiştir. Bu sonuçlarn renk kodlamas ile temsil 
edilmesi tüm sonuçlar hzl bir şekilde değerlendirilmesine 
imkan vermektedir. Gelecek çalşmalarda karnca kolonisi ve 

parçack sürü optimizasyonu gibi sezgisel yöntemler test 
edilerek önerilen yöntemle karşlaştrma yaplacaktr. 
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