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Özetçe— Zihinsel aritmetik tabanl elektroensefalografi
(EEG) işaretinin analizi aritmetik öğrenme ve anlama
zorluğu olan veya otizm spektrum bozukluklarna sahip olan
hastalar için yararl olabilmektedir. EEG işareti durağan ve
doğrusal olmadğ için bu işaretten zihinsel aritmetikleri
ayrmak zordur. Bu çalşmada EEG işaretlerindeki zihinsel
aritmetikleri ayrabilmek için işaretten srasyla entropi,
çarpklk ve entropi+çarpklk tabanl öznitelikler
çkartlmştr. Daha sonra çkarlan öznitelikler destek
vektör makinalar ile snflandrlmştr. Bu özniteliklerden
EEG işaretindeki zihinsel aritmetikleri en iyi belirleyen
entropi tabanl özniteliklerle ortalama %85.69 snflandrma
doğruluğu (SD) hesaplanmştr. Bu değerin, literatürde bu
veri kümesi ile hesaplanan ortalama %75.90 SD’den %9.79
daha fazla olmas önerilen yöntemin bu veri kümesi için
etkin olduğunu göstermektedir.

Keywords — brain computer interfaces; EEG; mental task;
entropy; skewness; support vector machine.

I.

GİRİŞ

Kafatas boşluğu içerisinde yer alan beyin, insan
vücudunun ana kontrol merkezi konumundadr. Bu kontrol
hücre, organ ve vücuttaki birçok sistemin birlikte ve
düzenli çalşmasn sağlayan merkezi sinir sistemi
sayesinde gerçekleşir [1]. Merkezi sinir sisteminin ana
yapsn nöron olarak adlandrlan milyarlarca sinir
hücreleri oluşturur. Beyin dokusunda yer alan bu sinir
hücreleri birbiri ile iletişim halindeyken saç derisi üzerine
yerleştirilmiş elektrotlar ile elektriksel potansiyel
değişimlere bağl olarak elektroensefalografi (EEG)
işaretleri kaydedilir. EEG kayd fazla donanma ihtiyaç
duyulmadan düşük maliyetli olarak gerçekleştirilir ve kişi
için ac vermeyen bir yöntemdir [2]. Bu yöntem beyin
aktivitesinin ölçülmesi için yaygn olarak kullanlr [3]. Bu
yüzden, EEG işaretine uygulanan ön işleme, öznitelik
çkartma ve snflandrma yöntemleri bu işaretlerin
analizinin yüksek performansl olabilmesi açsndan
önemlidir. Bu çalşmada, hareketli ortalama filtresi ile ön
işlemden geçirilen zihinsel aritmetik tabanl EEG
işaretlerine öznitelik ve snflandrma yöntemleri
uygulanarak etkin bir sonuca ulaşlmas amaçlanmştr.

Anahtar Kelimeler — beyin bilgisayar arayüzü; EEG;
zihinsel aritmetik; entropi; çarpklk; destek vektör makinas.

Abstract— Analysis of mental arithmetic based
electroencephalography (EEG) signal can be helpful for
patients who have difficulty learning or understanding
arithmetic or have autism spectrum disorders. It is difficult
to separate mental arithmetic from EEG signals since these
signals are nonstatic and nonlinear. In this study, we
extracted features based entropy, skewness and entropy +
skewness from the EEG signal. Then, extracted features
were classified by support vector machines. The average
85.69% classification accuracy (CA) was calculated from the
entropy based features that best determine the mental
arithmetic of the EEG signals. This value is 9.79% higher
than the average 75.90% CA calculated in the literature.
This result indicates that proposed method is effective for
this data set.

Zihinsel aritmetik tabanl EEG işaretlerinin analizi,
psikolojik bir hastalk olan diskalkuli gibi aritmetik
öğrenme ve anlama zorluğuna sahip hastalar ve dikkat
eksikliği probleminin bulunduğu otizm spektrum
bozukluklarna sahip hastalar için yararl olabilir [4].
Şimdiye kadar farkl zihinsel aritmetik tabanl EEG
işaretleri için snflandrma doğruluğunu (SD) artrc
birçok çalşma denenmiştir. Anderson ve Sijercic (1996) 5
farkl zihinsel aritmetik için kaydedilen EEG işaretleri ile
çalşmşlardr. EEG işaretlerinden özbağlanm (ÖZ) tabanl
öznitelikler çkartarak, çkarlan öznitelikleri yapay sinir
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bakarak kişilerin sadece dinlenmeleri istenmiştir ve
ardndan 1 sn’lik dur anlamna gelen “STOP” uyars ile bu
süreç sonlandrlmştr. Her bir seans 60 sn’lik bir bekleme
süresi ile tamamlanarak 3 seanslk toplam 60 denemeden
oluşan veri kümesi kayd tamamlanmştr. Bunlarn yars
snf 0 olarak etiketlenmiş ve diğer yars snf 1 olarak
etiketlenmiştir. Veri kümesi 1000 Hz örnekleme
frekansnda kaydedilip, daha sonra 200 Hz ile
altörneklenmiştir ve her bir deneme 2000 örnekten
oluşmaktadr.

ağlar ile snflandrmştrlar. SD’yi 4 kişi için ortalama
%38.00 ile %78.00 arasnda hesaplamştrlar [5]. Li ve
Zhang (2008) zihinsel aritmetik tabanl EEG işaretlerinden
tensör ayrt edici analizi ve ortak uzamsal örüntü (OUÖ)
ile çkardklar öznitelikleri DVM ile snflandrmşlardr.
En iyi sonuçlar tensör ayrt edici analizi ile 2 kişi için
srasyla %85.00 ve %75.10 olarak hesaplamşlardr [6].
Zihinsel aritmetik tabanl EEG işaretleri ile yaplan başka
bir çalşmada ise, Wang ve Sourina (2013) 14 kanall 10
kişiden kaydedilen işaretten higuchi fraktal boyut
spektrumu (HFBS), güç spektrum yoğunluğu, ÖZ ve
istatistiksel tabanl öznitelikler çkartmşlardr. Daha sonra
çkarlan öznitelikleri destek vektör makinalar (DVM) ile
snflandrmşlardr. Etkin sonuçlara ulaştklar HFBS
tabanl özniteliklerle her bir kanal için %69.42 ile %84.15
arasnda snflandrma doğruluğu hesaplamşlardr [4].
Bu çalşmada, Shin ve arkadaşlar tarafndan 29 kişiden
kaydedilen EEG veri kümesi ile çalşlmştr [7]. Shin ve
arkadaşlar [8]’deki çalşmalarnda sinyale taban çizgisi
sinyal analiz metodunu uygulamş ve Berlin BCI araç
kutusunu kullanarak OUÖ ile uzamsal filteri
belirlemişlerdir. Daha sonra, kişiye özgü bant geçiren filtre
katsaylarn
tahmin
eden
buluşsal
metodunu
kullanmşlardr. 10x5 kat çapraz onaylama metodunu
kullanarak zihinsel aritmetik tabanl EEG verilerini
doğrusal ayrm analizi ile 29 kişi için ortalama %75.90
olarak hesaplamşlardr. Bu çalşmada ise Shin ve
arkadaşlarnn [8]’de uyguladklar metotlardan farkl
olarak EEG işareti hareketli ortalama filtresi (HOF) ile ön
işlemden geçirilerek işaretten srasyla entropi, çarpklk ve
entropi+çarpklk tabanl öznitelikler çkarlmştr.
Çkarlan öznitelikler DVM ile snflandrlmştr ve en iyi
sonuç entropi tabanl öznitelikler ile 29 kişi için ortalama
%85.69 SD olarak hesaplanmştr. Ulaşlan ortalama
SD’nin, Shin ve arkadaşlarnn hesapladklar SD’den
%9.79 daha fazla olmas önerilen yöntemin yüksek
performansl olduğunu göstermektedir.
II.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Şekil 1. Deney prosedür şemas

Kaytlar 30 elektrot ile alnmştr ve uluslararas 10-5
sistemine göre yerleştirilen EEG elektrotlar, Şekil 2'de
verildiği gibi yerleştirilmiştir (AFp1, AFp2, AFF1h,
AFF2h, AFF6h, F3, F4, F7, F8, FCC3h, FCC4h, FCC5h,
FCC6h, T7, T8, Cz, CCP4h, CCP5h, CCP6h, Pz, P3, P4,
P7, P8, PPO1h, PPO2h, POO1, POO2 ve Fz).

MALZEME VE YÖNTEM

A. Veri Kümesi Tantm
Bu çalşmada, [7]’de açk kullanma sunulmuş olan
zihinsel aritmetik tabanl EEG işaretleri ile çalşlmştr.
Sradan aydnlk bir odada 29 kişiden kaydedilen veri
kümesi için deney prosedürü Şekil 1’de verildiği gibidir.
Deney, üç seanstan oluşmaktadr ve her seansta deneyden
önce 60 sn’lik bir dinlenme ksm bulunmaktadr. Daha
sonra 2 saniyelik (sn) görsel tantm ile ekrann ortasnda
“üç haneli say eksi bir basamakl say” (ör. 824-7)
şeklinde başlangç ekran gösterilmektedir. Deneklere
ekranda ilk çkarma görüntülenirken numaralar
ezberlemeleri talimat verilmiştir ve ardndan ilk çkarma
ksa bir bip sesi ile kaybolmuştur. 10 sn’lik olan ve 20
denemenin yapldğ tek seanslk EEG kayd süresince, bir
önceki çkarma işleminden bir basamakl say çkarmak
için gerçekleştirilmesi istenen siyah sabitleme çizgisi
gösterilerek zihinsel aritmetikler (snf 0) kaydedilmiştir.
taban çizgisi görevi (snf 1) ksm için ise ayn ekrana

Şekil 2. Uluslararas 10-5 sistemine göre yerleştirilen elektrot pozisyonlar

B. Ön İşleme
Bu çalşmada, ön işlem için literatürde EEG işaretlerine
yaygn olarak uygulanan HOF kullanlmştr. Bu yöntem
veriyi, kendisine komşu olan diğer verilerin ortalamasn
kullanarak yumuşatr [9]. Denklem 1'de verilen HOF,
ayrca yüksek frekansl gürültüyü ortadan kaldrmaya
olanak sağlar. Burada ݓሺ݅ሻ giriş sinyalini, ݖሺ݅ሻ filterlenmiş
sinyali ifade ederken,  ݏݓkullanlacak açklk (span)
değerini göstermektedir. Bu çalşmada  ݏݓçapraz
onaylama ile 5 olarak seçilmiştir.
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Şekil 3’te optimum hiper düzlemi ile bu düzleme eşit
uzaklkta olan ve destek vektörlerinden geçen snr
düzlemleri gösterilmiştir.

����� � ��� � 1� � � ��� � ��� � 1��� (1)

C. Öznitelik Çkarma

Bu çalşmada, her bir EEG denemesini temsil etmek
için entropi, çarpklk ve entropi+çarpklk tabanl
öznitelikler çkarlmştr. Bu özniteliklerin matematiksel
ifadesi aşağdaki alt başlklarda verilmektedir.
1) Entropi: Sonlu uzunlukta saysal bir rastgele
değişkenin olaslk dağlm fonksiyonu ���� ile ifade
edildiğinde, bu değişkenin entropisi (2)’deki gibidir [10].
���� � � ∑���
��� �� ��� ���� ��� ����

(2)
Şekil 3. 2-snfl bir problem için snr düzlemleri ile optimum hiper
düzlemi

2) Çarpklk: İstatistiksel veri kümesindeki normal
dağlmdan simetri olmayanlar tanmlar [11]. Bir ����
işareti için (3)’de çarpklk ifadesi verilmiştir. Burada �̅,
1’den �’ ye kadarki � değerlerinin aritmetik ortalamasdr.

III.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

(3)

Bu çalşmada 29 kişiden kaydedilen zihinsel aritmetik
tabanl EEG işaretleri HOF ile önişlemden geçirildikten
sonra, işaretten srasyla entropi, çarpklk ve
entropi+çarpklk tabanl öznitelikler çkartlmştr. Daha
sonra çkarlan öznitelikler çapraz onaylama metodu ile
100 koşum için DVM ile snflandrlmştr.

D. Destek Vektör Makinesi Snflandrma Yöntemi
Benzer özelliği bulunan nesnelerin ayrştrlarak belirli
alt gruplara ayrlmasna işlemine snflandrma denir. Bu
çalşmada, veri madenciliğinde snflandrma problemi
için sklkla kullanlan makine öğrenimi algoritmas DVM
kullanlmştr. DVM ile {-1,+1} olarak bilinen snf etiket
örneklerini alt gruplara ayrabilmek için eğitim veri
kümesi üzerinde en uygun hiper düzlem belirlenir [12].
Eğitim verileri � olan bir veri kümesi (4)’de
verilmiştir. Burada � � ��1, 1� snf etiketlerini, � ise veri
boyutunu ifade etmektedir. Bu verilerin ayrlmas için çok
sayda hiper düzlem çizilebilir.

Entropi tabanl öznitelikler ile 29 kişi içi hesaplanan
SD, ÖZ (özgüllük), DU (duyarllk) değerleri Şekil 4’te
radar grafiğinde verilmiştir. Burada ortalama SD, ÖZ ve
DU değerleri srasyla %85.69, %91.62 ve %79.74 olarak
hesaplanmştr. Çarpklk ve entropi+çarpklk tabanl
öznitelikler için de ayn prosedür uygulanmştr. Çarpklk
tabanl öznitelikler için ulaşlan sonuçlar Şekil 5’te,
entropi+çarpklk tabanl öznitelikler için hesaplanan
sonuçlar ise Şekil 6’da radar grafiğinde gösterilmiştir. Bu
grafiklerde 1’den 29’a kadar tüm kişiler srasyla
�1, ��, … . . ��� olarak belirtilmiştir.

1 �
∑ ����� � �̅ ��
� ���
��
�
1 �
� ∑�������� � ��� �
�

� � ���� , �� �, … … . ��� , �� ��

(4)

DVM'de amaç veri snflarn en iyi ayracak düzlemi
seçmektir [13]. Veri snflarn ayracak optimum
hiperdüzlem (5)’de verilmiştir. Burada � ağrlk vektörünü
� ise bias ifade etmektedir.
� � �� � � � �

(5)

���������������������������������������� � �� � � � �1
� � �� � � � �1

(6)

� � 1,�, … . � olduğu kabul edilirse optimum hiper düzlem
için belirlenen eşitsizlikler (6)’da verilmiştir.
Şekil 4. Entropi tabanl özniteliklerle hesaplanan SD, ÖZ ve DU değerleri
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Şekil 5’te çarpklk tabanl öznitelikler için srasyla
ortalama %75.79, %76.01 ve %75.57 SD, ÖZ ve DU
değerleri hesaplanrken Şekil 6’da entropi+çarpklk
tabanl öznitelikler için srasyla ortalama %83.17, %90.07
ve %76.27 SD, ÖZ ve DU değerlerine ulaşlmştr.

Bu çalşmada önerilen yöntem, 29 kişiden kaydedilen
zihinsel aritmetik tabanl EEG veri kümesine başarl bir
şekilde uygulanmştr. Önerilen yöntem, aritmetik öğrenme
ve anlama zorluğu olan kişilere büyük katk sağlayacağ
düşünülmektedir. Herhangi bir ayar parametresine gerek
duyulmadan tüm kişilere uygulanarak etkin sonuca
ulaşlmas önerilen yöntemin yüksek başarml olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 1. Entropi tabanl özniteliklerle DVM için hesaplanan hata matrisi
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