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Özetçe- Beyin bilgisayar arayüzü (BBA) teknolo-
jisi motor nšronlarõnõn šzelliğini kaybeden ve hareket 
kabiliyeti kõsõtlanmõş ALS ve felçli hastalar gibi birçok 
kişinin dõş dünya ile iletişimini sağlamaya yönelik 
kullanõlmaktadõr. Bu çalõşmada, Avusturya’daki Graz 
†niversitesiÕnde alõnmõş EEG veri seti kullanõlarak 
gerçek zamanlõ EEG işleme simülasyonu ile motor 
hayal etme sõnõflandõrõlmasõ amaçlanmõştõr. Bu veri 
setinde sağ el ya da sol elin hareket ettirilme hayali 
esnasõnda 8 kişiden alõnmõş iki kanallõ EEG sinyalleri 
bulunmaktadõr. Her katõlõmcõdan 60 sağ ve 60 sol ol-
mak Ÿzere toplamda 120 adet yaklaşõk 9 saniyelik 
motor hayal etme deneme sinyali kayõt edilmiştir. Bu 
sinyaller filtrelemeye tabi tutulmuştur. Yirmi dšrt, 32 
ve 40 elemanlõ šzellik vektšrŸ bant geçiren filtreler 
kullanarak elde edilen gšreceli gŸç değişim değer-
leridir (GGDD). Bu çalõşmada, lineer diskriminant 
analizi (LDA), k en yakõn komşular (KNN) ve destek 
vektšr makinalarõ (SVM) ile sõnõflandõrma yapõlmõş, 
en iyi sõnõflandõrma performansõnõn 24 değerli özellik 
vektšrŸyle ve LDA sõnõflandõrma yšntemiyle elde 
edildiği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — beyin bilgisayar arayüzleri; 
EEG; hareketi hayal etme; sõnõflandõrma; gšreceli bant 
gŸcŸ. 

Abstract- Brain Computer Interface (BCI) tech-
nology is used to help patients who do not have con-
trol over motor neurons such as ALS or paralyzed 
patients, to communicate with outer world. This work 
aims to classify motor imageries using real-time EEG 
dataset, which was published by Graz University, Aus-
tria. The dataset consists of two-channel EEG signals 
of right-hand movement imagery and left-hand 
movement imagery of 8 subjects. There are a total of 

120 motor imagery trials (60 left and 60 right) EEG 
signals recorded from each subject. EEG signals are 
filtered and feature vectors were extracted that consist 
of 24, 32 and 40 relative band power values (RBPV). 
In this work, feature vectors classified by three differ-
ent methods, linear discriminant analysis (LDA), K 
nearest neighbor (KNN) and support vector machines 
(SVM). Results show that best performance was 
achieved by 24 RBPV feature vector and LDA classifi-
cation method. 

Keywords Ñ brain-computer interfaces; EEG; mo-
tor imagery; classification; relative band power. 

I. GİRİŞ 
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalõğõ insanlarõn 
istemli hareketlerini engellemekte olup, zeka, hafõza, 
karakter, görme, duyma, koklama gibi özelliklerini etk-
ilememektedir. DŸnyada insidansõ yaklaşõk 100.000Õde 
ikidir. 50-60 yaş arasõ bu oran 3 ila 4Õe çõkmaktadõr. ALS 
hastalarõ dõşõnda diğer motor nšronlarõnõn šzelliğini 
kaybeden (beyinkškŸ felci olan ve ileri omurilik hasarõ 
olan) felçli hastalarõn sayõsõ da azõmsanmayacak seviyel-
erdedir. Uzuvlarõnõ oynatamayan bu kişilerin büyük bir 
çoğunluğu da kendisine bakanlarla sözlü iletişime geçe-
memektedir.  

Hareket kabiliyeti çok kõsõtlõ olan bu kişilerin dõş 
dünyaya gönderdiği iletilerde kas sistemlerini ve motor 
sinir sistemlerini kullanmadan, çevresindeki kişilerle 
iletişim kurabilmelerini mŸmkŸn kõlan sistemlere ihtiyaç 
bulunmaktadõr. Bu sistemlere beyin bilgisayar (ya da 
makina) arayŸzŸ (BBA ya da BMA) adõ verilmektedir. 
Bu teknolojide, bireylerin beyninden doğrudan ya da kafa 
derisi Ÿzerinden alõnan genellikle çok kanallõ elektrofizy-
olojik dalgalar (ElektroKOrtikoGrafi, ECoG ya da Elek-
troEnsefaloGrafi, EEG) kullanõlõr [1]. 
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Motor niyet EEGÕye dayalõ BBA, vŸcudun bir bšlgesini 
(kollar, bacaklar ve dil) hareket ettirme isteğine bağlõ 
olarak beyinde oluşan fizyolojik durum esnasõnda alõnan 
EEG sinyallerinin gerçek zamanlõ toplanmasõ, işlenmesi, 
sinyallerden šzellik çõkarõlarak dõşarõda kontrol edilmek 
istenen cihaz ya da sistemde istemin/işlemin başlatõlmasõ 
hedefleyen bir yaklaşõmdõr. Kişinin hareketi henŸz 
gerçekleştirmeden EEG sinyallerinde meydana gelen 
değişime motor niyet dalgalarõ adõ verilir. Motor niyet 
dalgalarõ harekete başlamadan 2 saniye šnce oluşmaya 
başlar ve hareket gerçekleşmeye başladõktan sonra 
azalarak kaybolur.  

Mu dalgalarõ, beyinde posterior parietal ve premotor kor-
tekslerinde dinlenim esnasõnda (herhangi bir hareket ya 
da istemi yokken) ve gšzler açõkken 7.5 Ð 12.5 Hz ar-
alõğõnda tekrar eden bir dalga çeşididir. Hareket esnasõnda 
ya da hareket niyeti/hayali oluştuğunda genliği azalmak-
tadõr. Buna olaya ilişkin desenkronizasyon (event related 
desynchronization, ERD) denmektedir. Hareket hayali ya 
da hareket bittiğinde mu dalgasõnõn genliği tekrar artmaya 
başlamaktadõr. Buna da olaya ilişkin senkronizasyon 
(event related synchronization, ERS) denmektedir [2].    

Bu çalõşmada kullanõlan BBA, kişinin sağ ya da sol el 
hareketini hayal ederken EEG sinyallerinde meydana 
gelen değişimlerin analizini ve sõnõflandõrmasõnõ yapmayõ 
amaçlamaktadõr. ‚alõşmada kullanõlan EEG verileri, elek-
trotlarõ beyindeki ilgili korteksteki el ve ayak bšlgelerine 
denk gelen alanlara yerleştirilerek elde edilmiştir [2]. Bu 
çalõşmanõn amacõ, C3 ve C4 elektrotlarõndan alõnan EEG 
sinyallerinde meydana gelen ERDÕnin tespitine yšnelik 
šnişleme, sinyal işleme ve sõnõflandõrma gibi yaklaşõm-
larõn performansa etkisinin araştõrõlmasõdõr.  

II. Y…NTEMLER 
A. Denekler ve Verilerin Kaydedilmesi 

Bu çalõşmada kullanõlan EEG sinyalleri, Graz †niversite-
siÕnde alõnmõştõr [3]. Sekiz hastanõn (5 erkek ve 3 kadõn) 
katõlõmlarõyla veri seti kaydedilmiştir. TŸm katõlõmcõlar 
sağlak olup gšrme duyularõnda herhangi bir eksiklik bu-
lunmamaktadõr. Her katõlõmcõ sandalyeye oturtulmuş ve 
karşõlarõnda bir metre mesafede sabitlenmiş LCD ekran 
bulunmaktadõr.  

Katõlõmcõlarõn kafasõnda elektrot kepi (Easycap, Ger-
many) sabitlenmiş olup, EEG elektrotlarõ (Ag/AgCl) 
uluslararasõ 10-20 sistemine gšre yerleştirilmiştir. C3 ve 
C4 bipolar elektrotlarõ kayõt için kullanõlmõştõr. Sinyaller 
analog bant geçirici filtre (0,5 Ð 100 Hz) ve çentik (notch) 
filtre (50 Hz) ile filtrelenmiştir. Veri šrnekleme frekansõ 
250 HzÕdir [3].  

Her katõlõmcõ sõrasõyla işaret tabanlõ (cue-based) ve gšrsel 
geri besleme seanslarõna katõlmõşlardõr. İşaret tabanlõ 
seanslar sağ el hareket niyeti ve sol el hareket niyeti ol-

mak Ÿzere iki farklõ niyet sõnõfõna dayalõ yapõlmõştõr [4]. 
Katõlõmcõlar her seansta 60 sağ ve 60 sol olmak Ÿzere 120 
deneme gerçekleştirmiş ve iki hafta arayla birer seansa 
katõlmõştõr. Her deneme katõlõmcõnõn ekranda sabitlenmiş 
çarpõya odaklanmasõyla başlar ve katõlõmcõlar bip sesiyle 
işaret ekranda belirmeden kõsa bir sŸre šnce uyarõlõr. Yak-
laşõk 1,25 saniye boyunca işaret ekranda kaldõktan sonra 
işaret ekrandan kaldõrõlõr ve katõlõmcõnõn 4 saniyelik 
periyot boyunca işaret edilen el hareketini hayal etmesi 

%  

Şekil 1. İşaret tabanlõ seanslarõn zaman diyagramõ. 

beklenir. Her deneme 1.5-2.5 saniye arasõ değişen din-
lenme periyoduyla sonuçlanõr (Şekil 1). 

B. Sinyal İşleme ve …zellik ‚õkarõmõ 

…zellik çõkarõmõ için kaydedilen EEG sinyalleri šncelikle 
dijital sõralõ filtrelerden geçirilmiştir. Sõralõ filtre sayõsõ 
çõkarõlacak šzellik vektšrŸnŸn uzunluğuna bağlõ olarak 
değişmektedir. Sõralõ filtreler Butterworth IIR 20. derece-
den filtrelerdir. 

24 šzellik vektšrŸ çõkarmak için her elektrotta 6 adet alfa 
ve dŸşŸk beta bandõna yšnelik, 6 adet beta bandõna yšne-
lik dijital sõralõ filtre kullanõlmõştõr. Alfa ve dŸşŸk beta 
bandõna yšnelik dijital sõralõ filtreler 2 Hz genişliğinde ve 
1 Hz šrtŸşen bant geçiren filtrelerden (8-10, 9-11, 10-12, 
É, 13-15 Hz arasõ) oluşmuştur. Beta bandõna yšnelik 
dijital sõralõ filtreler 5 Hz genişliğinde ve 3 Hz šrtŸşen 
bant geçiren filtrelerden (15-20, 17-22, 19-24, É, 25-30 
Hz arasõ) oluşmuştur. Otuziki šzellikli vektšrŸ çõkarmak 
için her elektrotta 8 adet alfa ve dŸşŸk beta bandõna yšne-
lik, 8 adet beta bandõna yšnelik yukarõdaki sisteme benz-
er dijital sõralõ filtre kullanõlmõştõr. Kõrk šzellikli vektšrŸ 
çõkarmak için her elektrotta 10 adet alfa ve dŸşŸk beta 
bandõna (8-10, 9-11, 10-12, É, 17-19 Hz arasõ)  yšnelik, 
10 adet beta bandõna yšnelik (15-20, 17-22, 19-24, É, 
33-38 Hz arasõ)  dijital sõralõ filtre kullanõlmõştõr. 

Daha sonra sõralõ filtrelerden geçirilmiş EEG sinyalleri 
zaman domeinine gšre karelenmiştir. Karelenmiş 
sinyallerden gšreceli bant gŸcŸ hesaplamak için ortalama 
değer çõkarõmõ yapõlmõştõr [5]. Karelenmiş her denemenin 
0,6Ð1,6 saniyeleri arasõnda referans alfa bant gŸcŸ hesa-
planmõştõr (Şekil 2, kõrmõzõ kutu). Bu zaman aralõğõnda 
deneğin herhangi bir hareketi hayal etmediği bilinmekte-
dir. Aynõ denemenin 4,5Ð6,5 saniyeleri arasõ hareketin 
hayal edildiği zaman dilimindeki alfa bant gŸcŸ de aynõ 
yšntemle hesaplanmõştõr (Şekil 2, mor kutu). Elde edilen 
bant gŸçleriyle gšreceli bant gŸcŸ değişimi değeri 
(GGDD) hesaplanarak šzellik vektšrŸ oluşturulmuştur. 
Her elektrot için toplamda sayõsõ 12 ile 20 arasõnda 
değişen, farklõ filtrelerden çõkarõlan šzellik değerleri bir 
vektšr oluşturulmuştur. Toplamda 24 ile 40 adet arasõ 
değişen šzellik değerlerinden oluşan vektšr her bir den-
eme için çõkarõlmõştõr. O denemedeki sağ el ya da sol el 
hareket hayali de etiket olarak sonraki sŸreçte 
(sõnõflandõrmada) kullanõlmõştõr.   

      

(1) 

Denklem (1)Õdeki bağõl bant gŸcŸ değişimin hesaplan-
masõnda ÔiÕ tekrar sayõsõnõ belirtirken ÔjÕ sõralõ filtrelerin 
numarasõnõ temsil etmektedir. 
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Şekil 2. 8-10 Hz arasõ bantgeçiren filtreden geçirilmiş EEG 
sinyalinde, kõrmõzõ bšlge referans alõnan sinyal parçasõnõ, mor 
bšlge hareket hayalinin gerçekleştiği zaman dilimini temsil 
etmektedir. 

C. Sõnõflandõrma Yšntemleri 

Yukarõda bahsedildiği Ÿzere, iki kanallõ EEG sinyal-
lerinden elde edilen bağõl bant gŸcŸ değişimi  değerleri, 
doğrusal diskriminant analiz (LDA), en yakõn K komşu-
luk (KNN) ve destek vektšr makinalarõ (SVM) yšntem-
leriyle sağ el ya da sol el hareket hayali diye  
sõnõflandõrõlmõştõr. LDA sõnõflandõrma yšntemi girdi veri-
lerinden elde edilen dağõlõmlarõn lineer bir doğru Ÿzerinde 
sõnõflara ayrõlmasõnõ esas almaktadõr. Bu çalõşmada 
MATLAB 2016a versiyonu ÔfitcdiscrÕ fonksiyonu kul-
lanõlarak oluşturulan LDA sistemi ÔlineerÕ šzelliğiyle 
kullanõlmõştõr [7]. KNN sõnõflandõrma yšntemi en yakõn 
komşuya olan uzaklõğõ hesaplayarak sõnõflandõrmayõ 
amaçlamaktadõr. Bu yšntemle oluşturan sõnõflandõrma 
sistemi için MATLAB 2016a ÔfitcknnÕ metodu kul-
lanõlmõştõr. Mesafe hesaplamasõ için …klit uzaklõğõ 
hesaplamasõ ve bir komşu (k=1) kullanõlmõştõr [8]. SVM 
sõnõflandõrma yšntemi girdileri bir dŸzleme haritalayarak 
hiper dŸzlemlerle girdileri sõnõflandõrmaya çalõşan bir 
yšntemdir. SVM yšntemi ikili sõnõflandõrmalar için 
oldukça pratik bir metot olduğu için bu çalõşmada kul-
lanõlmõştõr. MATLAB 2016a ÔfitcsvmÕ metodu bu yšn-
temin uygulanmasõ için kullanõlmõştõr [9]. 

Yukarõda belirtilen yšntemlerin eğitim aşamalarõnda iki 
farklõ šğreticiyle šğretme yolu izlenmiştir. Birinci yolda, 
sistem her tekrarda yeni EEG verisinden oluşturan šzellik 
vektšrŸyle eğitilmiştir. 10 kere çapraz geçerlilik testi 
uygulayarak sistemin performansõ test edilmiştir. 
Dolayõsõyla her tekrarda 120 denemeden 108 tanesi sis-
temi eğitmek için kullanõlõrken, geriye kalan 12 deneme 
de sistemi test etmek için kullanõlmõştõr. 

Sistemi eğitmek için izlenilen ikinci yol ise daha farklõ 
bir şekilde işlemektedir. 120 denemeden çõkarõlmõş šzel-
lik vektšrleri etiketlerine gšre ayrõlmõştõr. Sistemi eğit-
mek için kullanõlacak vektšr her tekrarda kendinden šnce 
sistemi eğitmek için kullanõlmõş šzellik vektšrleriyle 
ortalanmõş ve sistem bu ortalanmõş vektšrle eğitilmiştir. 
…rneğin,  ilk sağ el hareket vektšrŸ ile eğitilmiş sistem 
ikinci kez eğitileceği sõrada ikinci sağ el hareket vek-
tšrŸyle ilk sağ el hareket vektšrŸ toplanarak ortalamasõ 
alõnmõştõr. Sonra, bu ortalamasõ alõnmõş vektšrle sistem 
eğitilmiştir. Eğitilme işlemi devam eden tekrarlarda aynõ 
şekilde uygulanarak 120 denemenin tamamõyla sistem 
eğitilmiştir. Sistem ilk šzellik vektšrŸ dõşõndaki hiçbir 
vektšrle doğrudan eğitilmediği için sapma (bias) değeri 
dŸşŸk kalmaktadõr. Dolayõsõyla sistem 120 denemenin 
tamamõyla test edilebilmektedir. Denklem (2)Õde gšster-

ildiği gibi kÕõncõ tekrarda kullanõlacak šzellik vektšrŸ ilk 
vektšrden kÕya kadar olan vektšrlerin toplamõnõn orta-
lanmasõyla elde edilmiştir. 

(2) 

III. SONU‚LAR 
…zellik çõkarõmõ aşamasõnõn sonucunda C3 ve C4 kanal-
larõnõn her birinden alfa bandõndan 6 (8-15 Hz arasõ), 8 
(8-17 Hz arasõ) ve 10 (8-19 Hz arasõ), beta bandõndan 6 
(15-30 Hz arasõ), 8 (15-34 Hz arasõ) ve 10 (15-38 Hz 
arasõ) gšreceli gŸç değişim değerleri hesaplanmõştõr. 
Bšylece, ilk olarak C3 kanalõndan 6 alfa, 6 beta, C4 
kanalõndan 6 alfa, 6 beta GGDD çõkarõlarak 24 adet šzel-
lik elde edilmiştir.  

Bu 24 šzellik kullanõlarak, 8 denekte, Ÿç ayrõ sõnõflandõr-
ma yaklaşõmõnõn performansõna bakõldõğõnda; LDA yšn-
temiyle  %51-81, KNN yšntemiyle %51-65 ve SVM 
yšntemiyle %47-76 arasõnda doğruluk değerleri elde 
edilmiştir (Tablo 1). TŸm sõnõflandõrma yaklaşõmlarõnda 
šzellik sayõsõ 32 ve 40Õa çõkarõldõğõnda ya çok yakõn 
doğru sõnõflandõrma yŸzdesi elde edildiği ya da perfor-
mansõn dŸştŸğŸ belirlenmiştir. TŸm deneklerin LDA ile 
farklõ sayõda šzellik değeri kullanõlarak elde edilen 
doğruluk oranlarõ Şekil 3Õte verilmiştir. B01, B04 ve B06 
nolu deneklerdeki performansõn tŸm yšntemlerde diğer-
lerine gšre ciddi oranda daha yŸksek olduğu gšrŸlmŸştŸr. 

Eğitim sŸrecini ortalama alarak gerçekleştirdiğimizde 
sõnõflandõrma performansõnda; LDAÕda 8 deneğin 6Õsõnda 
%1 ila 10 arasõ bir artõş, KNNÕde deneklerin tŸmŸnde %3 
ila 17 arasõ bir artõş, SVMÕde deneklerin tŸmŸnde %1 ila 
17 arasõ bir artõş gšzlenmiştir (Tablo 1). 

IV. TARTIŞMA VE DEĞERLENDIRME 
EEGÕye dayalõ BBA çalõşmalarõnda, gšrsel uyarõlmõş 
potansiyeller [6], yavaş kortikal potansiyeller [7], P300 
uyarõlmõş potansiyelleri [8] ve sensorimotor ritimler [9] 
kullanõlmaktadõr. GŸnŸmŸzde kullanõlan BBA uygula-
malarõ kelime işleyiciler, uyarlanmõş web tarayõcõlar, 
tekerlekli sandalye ve nšroprotezlerin kullanõmõ ve oyun-
lar [10] olarak sayõlabilir. BBAÕlarõn evde kullanõmõna 
dšnŸk çalõşmalarda epey mesafe alõnmõştõr. Ancak bu 
çalõşmalar, henŸz laboratuvar çalõşmalarõ ya da pilot hasta 
çalõşmalarõ seviyesindedir ve yaygõn kullanõma geçen bir 
ŸrŸn piyasada bulunmamaktadõr.  

Bu çalõşmada hareketin hayal edilmesi esnasõnda alõnan 
EEG sinyallerinden gerçek zamanlõ olarak hangi uzvun 
hareket ettirilmek istendiği tahmin edilmeye çalõşõlmõştõr. 
Doğru tahmin edilerek dõşarõdaki bir sistemin kontrol 
edilmesi hedeflenmektedir. †zerinde çalõştõğõmõz veri 
setindeki EEG sinyallerinden daha az sayõda gšreceli 
bant gŸcŸ değeri šzellik olarak çõkarõlõp, LDA 
sõnõflandõrma yšntemi kullanarak %80Õlere varan doğru 
tahmin oranlarõ yakalanmõştõr.  

Sonuç olarak bu çalõşma sonuçlarõ, daha šnce šnerilen [1] 
yšntemlerde kullanõlan šzellik vektšr sayõsõndan çok 
daha dŸşŸk sayõda šzellik vektšrŸ kullanarak ve sadece 
iki elektrottan alõnan EEG değerlerini yorumlayarak yŸk-
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sek doğruluk oranõnda çalõşan BBA tasarlamanõn 
mümkün olduğunu gšstermektedir. Sõnõflandõrma yšn-
temleri ve BBA performansõ katõlõmcõlarõn performansõy-
la doğrudan ilişkili olduğu halde, ortalama alõnarak oluş-
turulan özellik vektörleri bu değişkenin etkisini azalt-
mõştõr.  
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Şekil 3. BŸtŸn katõlõmcõlarõn farklõ šzellik vektšr sayõlarõna 
klasik eğitim ve LDA sõnõflandõrma yšntemine gšre oluşan 

doğruluk oranlarõ. 

Tablo 1. †ç farklõ šzellik sayõsõyla (24, 32 ve 40) Ÿç farklõ 
sõnõflandõrma tekniğiyle (LDA, KNN ve SVM), iki farklõ eğitim 
yaklaşõmõyla elde edilen doğru sõnõflandõrma değerleri % olarak 

verilmiştir.
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