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Özetçe —Kronik bir hastalık olan diyabet, kan şekerini nor-
mal seviyede tutmayı amaçlayan ve yaşam boyu devam eden bir
tedavi süreci gerektirir. Bu tedavi sürecinde hiperglisemi (yüksek
kan şekeri) ve hipoglisemi (düşük kan şekeri), takip edilmesi
gereken kritik kan şekeri seviyeleridir. Kan şekerinin kritik
seviyelerdeyken hastanın uyarılması, oluşabilecek olası komp-
likasyonların minimize edilmesini sağlayabilecektir. Bu nedenle,
çalışmamızda kritik kan şekeri seviyelerinin makine öğrenmesi al-
goritmaları ile sınıflandırılması amaçlanmıştır. Sınıflandırıcıların
performansları sentetik ve gerçek verilerle test edilmiştir. Sentetik
veriler sinüzoidal dalgaya gürültü eklenerek oluşturulmuşken,
gerçek veriler diyabet hastalarından alınan verilerden elde
edilmiştir. Verilerin zamana bağlı olması nedeniyle zaman serisi
analizi yöntemiyle öznitelikler çıkarılmıştır. Bu özniteliklerle
eğitilen makine öğrenmesi algoritmaları, kan şekerini 5 seviyede
(hipoglisemi, hipoglisemi öncesi, normal, hiperglisemi öncesi ve
hiperglisemi) %95.12 doğrulukla sınıflandırmıştır.

Anahtar Kelimeler—makine öğrenmesi algoritmaları, kan şekeri
seviyesi, zaman serisi özellik çıkarımı.

Abstract—Diabetes is a chronic disease that requires lifelong
treatment to keep blood sugar at a normal level. Hyperglycemia
(high blood sugar) and hypoglycemia (low blood sugar) are
critical blood glucose levels that should be monitored during the
treatment. Alerting the patient when the blood glucose is at crit-
ical levels may minimize possible complications that may occur.
Therefore, it was aimed to classify critical blood glucose levels
with machine learning algorithms in this study. The performance
of the classifiers has been tested with synthetic and real data.
Synthetic data were created by adding noise to the sinusoidal
wave while real data were obtained from diabetic patients.
Features were extracted using the time series analysis method as
the data is time-dependent. Machine learning algorithms were
trained with these extracted features and blood glucose was
classified in 5 levels (hypoglycemia, pre-hypoglycemia, normal,
pre-hyperglycemia and hyperglycemia) with 95.12% accuracy.

Keywords—machine learning algorithms, time series feature
extraction, blood glucose level

I. GİRİŞ

Diyabet, pankreasin görevi yerine getirememesi nedeniyle
kandaki insülin eksikliğinden kaynaklanan ve ömür boyu süren
bir hastalıktır [1] . İnsülin, kan şekeri seviyesini düzenlemek
için gereklidir ve yetersiz insülin üretimi, sinirler, gözler,

böbrekler, kalp ve kan damarları başta olmak üzere çeşitli
organlarda uzun vadeli hasar, enfeksiyon ve işlev bozukluğu
gibi ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır [2]. Dünya
sağlık örgütü, tarafından diyabetin her yıl 1.6 milyon insanın
ölümüne neden olduğunu belirtilmiştir. Bu durum henüz tam
bir tedavileri mümkün olmayan diyabet hastalarının kan şekeri
seviyelerinin takibinin ne derece önemli olduğunu göstermek-
tedir.

Diyabet hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeye
yardımcı olmak adına, diyabetli hastaların günlük aktivitelerini
takip eden sürekli izleme sistemleri [3], kan analizi [4], diyabet
yönetim sistemleri [5] olmak üzere birçok teşhis ve tedavi
amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Giyilebilir sensör kullanılarak
akıllı telefon tabanlı bir izleme sistemi geliştirilmiştir [3].
Bluetooth üzerinden akıllı telefona aktarılan sensör verileri,
bulut sistemi üzerinden sunucuya aktarılarak işlenmesi
sağlanmıştır. Benzer bir çalışmada [4], kalp atış hızı, sistolik
ve diyastolik kan basıncı gibi sensör verileri Bluetooth
ile kablosuz olarak akıllı telefona aktarılmış, geliştirilen
Android uygulaması verileri inceleyerek kritik seviyelerde
hastayı uyarmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra literatürde
yapay zeka temelli yaklaşımlar glikoz değeri tahmini için
önerilmiştir [6], [7]. Kişiye özel verilerle eğitilen destek
vektör regresyon modeliyle hipoglisemik olayların yaklaşık
dörtte biri 30 dakika önceden tahmin edilmiştir [8]. Başka bir
çalışmada makine öğrenimi ile diyabet tahmini önerilmiştir
[9]. Ancak, bildiğimiz kadarıyla, kan şekeri seviyesinin
makine öğrenmesi algoritmalarıyla sınıflandırılması ile ilgili
bir çalışma yapılmamıştır. Kan şekeri seviyesinin sürekli
olarak izlenmesi, yükseliş veya azalışların tespit edilerek
hastanın uyarılması ve gerekli müdahale ile normal seviyede
tutulması oluşabilecek komplikasyonları önlemek açısından
önemlidir. Bu çalışmada, sentetik ve diyabet hastalarından
alınan zamana bağlı gerçek veriler, öncelikle zaman serisi
analizi ile öznitelikler çıkartılarak zamandan bağımsız hale
getirilmiştir. Kritik kan şekeri seviyeleri için elde edilen
öznitelikler ile makine öğrenmesi sınıflandırıcıları eğitilmiş ve
test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar kan şekeri seviyelerinin
yüksek doğrulukta sınıflandırılabildiğini göstermiştir.

Bu bildirinin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir; Bölüm
II’de önerilen yöntem, zaman serisine dayalı öznitelik çıkarımı
ve kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları anlatılacaktır.
Bölüm III’te veri seti ve elde edilen sonuçlar açıklanacaktır.
Bölüm IV’te yapılan çalışma özetlenecek ve gelecek çalış-978-1-7281-8073-1/20/ $31.00 c©2020 IEEE
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malardan bahsedilecektir.

II. ÖNERILEN YÖNTEM

Bu çalışmada, diyabet hastalarından alınan zamana bağlı
veriler ile makine öğrenmesi sınıflandırıcıları eğitilerek has-
tanın kan şekeri seviyesinin hiperglisemi öncesi, hiperglisemi
(yüksek kan şekeri), normal ve hipoglisemi öncesi, hipoglisemi
(düşük kan şekeri) olarak sınıflandırılması önerilmiştir. Daha
detaylı gözlem ve sonuçlar elde edilmesi amacıyla bu çalış-
maya ek olarak kan şekeri seviyelerini hiperglisemi öncesi,
hiperglisemi, hiperglisemi sonrası, normal, hipoglisemi öncesi,
hipoglisemi, hipoglisemi sonrası olarak 7 sınıfa ayıran bir
çalışma daha yapılarak bu 2 farklı sınıflandırma çalışmasının
performansları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalar öncelikle sen-
tetik veri seti kullanılarak yapılmış olup sonrasında diya-
bet hastalarından alınan gerçek veriler üzerinde de tekrar
gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde zaman serisi analizine day-
alı öznitelik çıkarma işlemi ve kullanılan makine öğrenmesi
sınıflandırma algoritmaları açıklanacaktır.

A. Zaman Serisi Analizine Dayalı Öznitelik Çıkarımı

Zaman serisi, her bir verinin belirli bir zamanda
kaydedildiği dizilerdir [10]. Bir dizinin zaman serisi olması
için, zamana bağlı bir koşula veya mevcut verilerden en
az birinin zamana bağlı olması gereklidir [11]. Bu çalış-
mada makine öğrenmesi sınıflandırıcılarında kullanılmak üzere
zaman serisi analizine dayalı olarak verilerden öznitelikler
çıkarılmıştır. Bir zaman serisi verisinden öznitelik çıkarımı,
çeşitli zaman serileri analizi ve ayrıştırma teknikleri kul-
lanılarak gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada hastadan art arda
alınan 5 ölçüm bir zaman serisi oluşturmaktadır. Bu serilerin
her biri hastadan ölçüm alındığı zaman aralığındaki kritik
kan şekeri seviyesini temsil etmektedir. Örneğin, serinin el-
emanları olan belli zamanlarda ölçülmüş kan şekeri değer-
leri hipoglisemi (< 50 mg/dl) değer aralığındaysa bu dizi,
hipoglisemi özelliği gösterir. Bu diziden öznitelikler çıkarılır
ve hipoglisemi olarak etiketlenir. Böylelikle veri setinde
hipoglisemiye ait bir örnek oluşturulur. Aynı işlemler hi-
poglisemi öncesi (50-80 mg/dl), normal (80-130 mg/dl), hiper-
glisemi öncesi (180-200 mg/dl) ve hiperglisemi (≥ 200 mg/dl)
özellik gösteren diziler için de yapılarak veri seti oluşturulur.
Dizilerin her birinden 10 farklı öznitelik çıkartılmış ve temsil
ettiği kan şekeri seviyesiyle etiketlendirilmiştir. Dizilerden
öznitelikler çıkarmak için açıklık faktörü (clearance factor),
tepe faktörü (crest factor), uyarı faktörü (impulse factor), basık-
lık (kurtosis), ortalama (mean), tepe değeri (peak value), etkin
değeri (RMS), şekil faktörü (shape factor), eğrilik (skewness)
ve standart sapma (standard deviation) değerleri MATLAB
ortamında hesaplanmıştır.

B. Sınıflandırıcılar

Makine öğrenmesi bir eğitim verisini kullanarak eğitilmiş
bir sistemin, önceden karşılaşmadığı durumlar için karar ver-
meyi öğrenmesini amaçlayan bir araştırma alanıdır [12], [13].
Uygun ve yeterli miktardaki eğitim verisiyle makine öğrenmesi
teknikleri kullanılarak çok başarılı tahminler yapılabilmektedir
[14]. Model, eğitim verisiyle eğitiminin ardından test veri seti
kullanılarak modelin ne derece öğrendiği test edilir. Makine
öğrenmesinde popüler bir teknik olan k-kat çapraz doğrulama
ile sınıflandırıcıların performansı değerlendirilir [15]. Veri seti

k kat bölünür. k-1 katman ile model eğitilir, kalan katman ile
eğitilen model test edilir. Bu işlem k kez tekrar edilir. Her
tekrarda farklı katların eğitim ve test verisi olarak kullanılması
sonucunda k farklı doğruluk değeri hesaplanır. Bu değerlerin
ortalaması alınarak modelin başarısı hesaplanır. Bu çalışmada
yüksek derecede yanlılık (bias) ve değişkenliğin (variance)
neden olduğu sorunları önlemek için k değeri 10 alınmıştır
[16].

1) κ – en yakın komşu sınıflandırıcısı: κ- en yakın komşu
(κ- Nearest Neighbor, κ-NN) algoritması, örnek tabanlı bir
öğrenme yöntemidir [17]. κ-NN algoritması, yeni verinin
sınıfını en yakın κ tane komşusuna bakarak belirler. Yeni
bir x örneğini sınıflandırmayı hedefleyen κ-NN, eğitim veri
tabanındaki x örneğine en yakın κ kadar örneği seçer ve
x örneğinin sınıfını κ tane en yakın komşusu içinden hangi
sınıfa ait örneğin sayısı fazlaysa o sınıfa göre belirler. κ-NN
sınıflandırma algoritmasında mesafe metriği ve komşu sayısı
(κ) değeri olmak üzere iki parametre vardır. Mesafe metriği
genellikle öklid ve minkowski metrikleriyle hesaplanan veri-
lerin arasındaki mesafeyi belirleyen uzaklık ölçütüdür [18]. Bu
çalışmada κ değeri 5 olarak belirlenmiş ve sınıfı belirli veriler
ile sınıfı belirli olmayan veri arasındaki mesafe Denklem (1)’de
tanımlanan minkowski metriği ile hesaplanmıştır.

D(X,Y ) =

(
n∑

i=1

|xi − yi|p
)1/p

(1)

p=2 olduğunda metrik, özel bir minkowski durumu olan
öklid mesafesi adını alır. Denklem 1’de veri noktaları olan
X = (x1, x2, ...xn) ve Y = (y1, y2, ...yn) arasındaki mesafe
D (X,Y ) olarak hesaplanır.

2) Destek vektör makinesi sınıflandırıcıları: Destek vektör
makinesi (Support Vector Machine - SVM), Vapnik tarafın-
dan önerilen eğitmenli bir makine öğrenme algoritmasıdır
[19]. SVM, verileri sınıflara ayırmak için bir doğru kesiti
(hyperplane) oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu doğru kesiti
farklı sınıfın üyelerinden en uzakta olacak şekilde çizilir [20].
SVM Denklem (2)’de verilen bir karar fonksiyonu ile veriyi
sınıflandırmaktadır. Bu denklem ikili sınıflandırma problem-
lerinde kullanılarak veriyi iki sınıftan birine sınıflandırır.

f(x) = sign(wtxi + b) (2)

Burada wt ve xi sırasıyla N-boyutlu ağırlık vektörü ve test
girdisi, b ise yanlılık terimini ifade etmektedir [14].

Doğrusal olarak ayrılabilir veriler ile bir SVM modelini
eğitmek mümkün olsa da , doğrusal olarak ayrılamayan veril-
erde çekirdek fonksiyonu ( kernel function) kullanılır. Çekirdek
fonksiyonu ile veriler, daha yüksek boyuta taşınarak doğrusal
olarak ayrılabilir hale getirilir. Girdi verilerini daha yüksek
boyuta taşımak için radyal taban ve polinom çekirdekler en
sık kullanılanlardır [15].

3) Karar ağacı: Karar ağaçları (Decision Tree - DT),
sınıfların tümevarım yöntemi kullanılarak öğrenildiği denetimli
bir öğrenme yöntemidir [21]. Karar ağacı modeli, özniteliklere
göre verilerin sınıflandırma sürecini tanımlayabilen bir ağaç
yapısına sahiptir [22]. Karar ağacı algoritması, veri öznite-
liklerinden çıkarılan basit karar kurallarını öğrenerek yeni
verinin sınıfını tahmin eden bir model oluşturmayı amaçla-
maktadır. Karar ağacının her düğümü, bir öznitelik değerinin
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Tablo I: KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ

5 Sınıf 7 Sınıf

Hipoglisemi � �

Hipoglisemi Öncesi � �

Hipoglisemi Sonrası �

Normal � �

Hiperglisemi � �

Hiperglisemi Öncesi � �

Hiperglisemi Sonrası �

test edilmesi anlamına gelir ve çeşitli girdilere göre ağaç
dallanabilir, yaprak ise bir sınıfı temsil eder. Ağaç, eğitim
örneklerini temsil eden tek bir düğümle başlar. Örneğin tüm
girdileri aynı sınıftaysa, düğüm yaprak olur aksi takdirde çeşitli
girdilere göre ağaç dallanır. Süreç, bir yaprakla karşılaşılana
kadar devam eder.

III. DENEYSEL SONUÇLAR

Bölüm II’te, kan şekeri seviyelerinin sınıflandırılması için
önerilen yöntem açıklanmıştır. Bu bölümde çalışmada kul-
lanılan verilerin elde edilme süreci ve çalışma sonunda elde
edilen sonuçlar sunulacaktır.

A. Veri Seti

1) Sentetik Veriler: Diyabetli bireylerin zamana bağlı olar
ak düzenli ölçülen kan şekeri seviyeleri incelendiğinde bir
sinüzoidal dalgaya benzediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle
sentetik veriler MATLAB ortamında sinüzoidal dalga üretil-
erek oluşturulmuştur. Sinüzoidal dalgaya Gaussian gürültü
eklendikten sonra oluşturulan veriler kaydedilerek sentetik veri
kümesi oluşturulur.

2) Gerçek Veriler: Gün içerisinde, diyabet hastalarından
sürekli kan şekeri seviyesi takibi sağlayan dijital bir cihaz
(Medtronic MiniMed 640G) ile ölçüm alınarak gerçek değer-
lere sahip veri kümesi hazırlanmıştır. Bu veri kümesi, 28 gün
boyunca alınan verilerden oluşmaktadır.

Sentetik ve gerçek veriler zaman serisi olması nedeniyle
öznitelikler çıkarılarak zamandan bağımsız hale getirilmiştir.
Sentetik ve gerçek verilerin %80’i eğitim ve validasyon %20’si
ise test için kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar her iki veri için
birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiştir.

B. Sonuçlar

Kritik durumları gösteren değer aralıkları Şekil 1’teki
grafiklerde verilmiştir. Sınıf sayısı arttırılarak daha detaylı
sonuçlar elde edilmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 5
ve 7 sınıf çıktı bilgisi olan veri setleri hazırlanarak sentetik ve
gerçek veriler üzerinde ayrı ayrı 2 farklı çalışma yapılmıştır.
Sentetik verilerle 2, gerçek verilerle 2 olmak üzere toplam 4
veriseti üzerinde çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar sentetik ve
gerçek veriler için birbirinden bağımsız olarak kendi içlerinde
değerlendirilmiştir.

Sentetik veri kümesiyle yapılan çalışmanın sonuçları Tablo
II’de verilmiştir. En yüksek başarının %94.12 doğruluk ile
DT algoritmasıyla glikoz seviyesinin 5 sınıfa ayrıldığı veri

(a)

(b)

Şekil 1: Kritik kan şekeri seviyeleri 5 sınıf olarak (a)’da ve 7
sınıf olarak (b)’de gösterilmiştir.

Tablo II: SENTETİK VERİLER İLE SINIFLANDIRMA
SONUÇLARI

5 Sınıf 7 Sınıf

Validasyon(%) Test(%) Validasyon(%) Test(%)

KNN 87.32 83.24 61.03 57.89

SVM 94.52 91.24 66.28 62.12

DT 95.89 94.12 67.62 66.45

setinde elde edilmiştir. Tablo III’te hastalardan alınan veri
kümesine ilişkin sınıflandırma sonuçları verilmiştir. Gerçek
verilerle yapılmış bu çalışmada en yüksek başarı %95.12
doğruluk ile yine DT algoritmasıyla glikoz seviyesinin 5 sınıfa
ayrıldığı veri setinde elde edilmiştir. Her iki çalışmaya ait
karmaşıklık matrisleri Şekil 2’te verilmiştir.

Sentetik ve diyabet hastalarından alınan veriler ile hazır-
lanmış 5 ve 7 sınıf çıktı bilgisine sahip veri setleri ile yapılan
çalışmaların sonuçları incelendiğinde sınıf sayısının artışıyla

Tablo III: GERÇEK VERİLER İLE SINIFLANDIRMA
SONUÇLARI

5 Sınıf 7 Sınıf

Validasyon(%) Test(%) Validasyon(%) Test(%)

KNN 87.04 85.23 62.37 59.92

SVM 94.74 92.27 66.99 63.47

DT 96.11 95.12 69.31 68.78
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(a)

(b)

Şekil 2: DT algoritmasına ait sentetik (a) ve gerçek (b) veri
setleri için validasyon karmaşıklık matrisleri.

ters orantılı olarak doğruluk değerinin düştüğü gözlemlen-
miştir.

IV. VARGILAR

Bu çalışmada, sentetik ve diyabet hastalarından alınan
veriler kullanılarak kan şekeri seviyeleri farklı makine öğrenme
algoritmaları ile sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler ile kan
şekeri değerinin 5 ve 7 sınıfa ayrıldığı veri setleri oluşturulmuş-
tur. Üç farklı makine öğrenmesi algoritması bu veri setleriyle
eğitilmiş ve test edilmiştir. Veri setlerinden ve makine öğren-
mesi algoritmalarından elde edilen başarılar karşılaştırılmıştır.
En yüksek başarı DT algoritması ile kan şekeri değerinin 5
sınıfa ayrıldığı sentetik veri setinde %94.12, diyabet hastaların-
dan alınan verilerle hazırlanmış veri setinde ise %95.12 olarak
elde edilmiştir. İleride yapılacak çalışmalarda sınıf sayısının
artışıyla birlikte yapılan detaylı sınıflandırmanın başarısının
arttırılması hedeflenmektedir.
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