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Özetçe — Epilepsi, insan yaşamn olumsuz etkileyen nörolojik 
bir rahatszlktr. Bu çalşmada, epileptik nöbet tahminini 
gerçekleştirmek için AR model katsaylar ve makine öğrenmesi 
tekniklerinden yararlanlarak, EEG işaretlerinde epileptik nöbet 
tahmini çalşmas gerçekleştirilmiştir. Bu amaç için, AR model 
katsaylar EEG işaretlerinden çkarlr ve öznitelik olarak 
kullanlr. Ardndan elde edilen bu öznitelikler, üç farkl 
snflandrcya uygulanmş ve başarm sonuçlar elde edilmiştir. 
Amerikan Epilepsi Derneği'nin veri seti üzerinde testler 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, AR model 
katsaylarnn epileptik nöbet tahmini çalşmalar için uygun 
olduğunu göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler — Epilepsi; EEG; AR model katsaylar; 
makine öğrenmesi. 

 

Abstract — Epilepsy is a neurological disorder that affects 
human life negatively. In this study, epileptic seizure prediction 
study on EEG signals is performed by using AR model 
coefficients and machine learning techniques in order to estimate 
the epileptic seizure. For this purpose, AR model coefficients are 
extracted from the EEG signals and used as features. Then, these 
features are applied to three different classifiers and the 
performance results are obtained. Experiments are conducted on 
the American Epilepsy Society dataset. The results show that AR 
model coefficients are suitable features for epileptic seizure 
prediction studies. 
 

Keywords — Epilepsy; EEG; AR model coefficients; machine 
learning. 

I. GİRİŞ 

 Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşk %1'ini etkileyen 
nörolojik bir hastalktr [1]. Epileptik kriz, beyin hücrelerinin 
ani olarak elektriksel boşalmalar sonucunda ortaya çkan ve 
ksa süreli olarak hastann bilincini kaybetmesine neden 
olmaktadr [2]. Epilepsi krizi esnasnda, hastann yere 

düşmesi, bilincini kaybetmesi, çevresine zarar vermesi, 
dişlerini veya dilini srmas, ani kas kaslmalar şeklinde 
davranşlar gözlemlenir. Baz nöbetler, hastann ayakta olduğu 
durumda gerçekleşmekte, baz nöbetlerde ise hasta yere 
düşebilmektedir.  
 
 Hans Berger [3], 1929 ylnda, ilk defa insan beyni ile ilgili 
elektriksek kaytlar elde etmiştir. Kafatas üzerine 
yerleştirilen, elektrotlar yardmyla elde Elektroensefalografi 
(EEG) işaretleri insan beynindeki elektriksel değişimler 
hakknda bilgi sağlamaktadr. Epilepsi ile ilgili çalşmalar, 
EEG işaretinin dşnda, Elektrokardiyografi (EKG) ve 
Elektromiyografi (EMG) gibi biyolojik işaretler de tercih 
edilmektedir. Fakat, epilepsi nöbetleri, insan beyninde 
gerçekleştiği için, EEG işaretleri temel biyolojik işaretleri 
oluşturmaktadr. EEG işareti, gürültü seviyesi yüksek, bozucu 
etkileri ise fazla olan durağan olmayan, genliği ve frekans 
sürekli olarak değişen bir işarettir. Bu nedenden dolay, EEG 
ile ilgili çalşmalarda, anlaml bir sonuç elde edebilmek için 
uzun süreli veri kaytlarna ihtiyaç duyulmaktadr.  
 
 Uluslararas standart 10-20 sistem genellikle anlk EEG 
kayd için kullanlr. 21 elektrot kafatasnn yüzeyine 
yerleştirilmiştir [4]. EEG elektrotlarn kafatas üzerine 
yerleştirilirken, yüzeysel elektrotlar (scalp EEG veya surface 
EEG, sEEG) ve kafaiçi elektrotlar (intracranial EEG veya 
inside EEG, iEEG) olmak üzere iki çeşit elektrot mevcuttur.  
 
 Uzmanlar, EEG kaytlarna bakarak epileptik nöbet 
kaytlarn dört farkl snfa ayrştrmştr. Bu snflar srasyla, 
inter-iktal; iki epileptik nöbet arasn, pre-iktal; epileptik nöbet 
öncesi dönemi, iktal; epileptik nöbet ann, post-iktal; epileptik 
nöbet sonrasn ifade etmektedir. Nöbet tahmin çalşmalar, 
inter-iktal ve pre-iktal bölgenin birbirinden ayrştrlmasn 
amaçlar. 
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II. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

 Gerçekleştirilen sistemin blok diyagram şekil 1'de 
görülmektedir. Gerçekleştirilen yöntem, önişlemler, öznitelik 
çkarma ve snflandrma olmak üzere üç aşamadan 
oluşmaktadr. Öznitelik çkarma yöntemi olarak otoregresif 
(autoregressive - AR) model katsaylar tercih edilmiştir. 
Sonrasnda ise elde edilen öznitelikler, 3 farkl snflandrc 
girişine uygulanmştr. Doğrusal Ayrtaç Analizi (DAA), 
Destek Vektör Makineleri (DVM) ve Karar Ağaçlar (KA) 
snflandrc olarak tercih edilmiştir. Tüm bu işlemler 
MATLAB ortamnda gerçekleştirilmiştir. İlerleyen 
paragraflarda, srasyla kullanlan materyaller ve yöntemler 
açklanmştr. 

 
Şekil 1. Çalşmann Blok Diyagram 

 

A. Veriseti 
 

 Amerikan Epilepsi Derneği'nin (AED) [5] veri setinde 
bulunan, kaytlar üzerinde işlem gerçekleştirilmiştir. Her bir 
kayt dosyas, 10 dakikalk süreler halinde inter-iktal ve pre-
iktal snflar olarak ayrştrlmştr. Her bir dosya mat-uzantl 
olarak sunulmuştur. Bu durum araştrmaclara verileri 
bilgisayar ortamna aktarmada kolaylk sağlamaktadr. Tablo 
1'de veri setinin saysal değerleri gösterilmiştir. EEG kaytlar, 
400 Hz ve 5000 Hz olmak üzere iki farkl örnekleme 
frekansnda örneklenmiştir. Baz denek kaytlar 15 kanall 
EEG işareti olarak kaydedilmiş, bazlar ise 16 ve 24 kanall 
EEG kaytlarndan oluşmaktadr.  
 

Tablo 1. Kullanlan Veri Seti Özellikleri 
Denek 

Ad 
Kanal 
Says 

Örnekleme 
Frekans 

İnter-iktal 
Segment 

Says 

Pre-iktal 
Segment 

Says 
Köpek-1 16 400 480 24 
Köpek-2 16 400 500 42 
Köpek-3 16 400 1440 72 
Köpek-4 16 400 804 97 
Köpek-5 15 400 450 30 
Hasta-1 15 5000 50 18 
Hasta-2 24 5000 42 18 

 

B. Önişlemler 
 

 Her bir segment için DC bileşen değeri ve 60 Hz şehir 
şebeke gürültüsü bastrlmştr. EEG ile ilgili çalşmalarda 
kayan pencere analizi en çok tercih edilen yöntemdir. Pencere 

süresi olarak 30 saniyelik süreler ve %50 örtüşme tercih 
edilmiştir. Veri setinde bulunan, iki snfn (inter-iktal ve pre-
iktal) saylar eşit değildir. Bu durum dengesiz veri seti 
problemi oluşturmaktadr. Bu sorunu çözmek pre-iktal snfta 
aşr örnekleme yaparak üstesinden gelinmiştir. Aşr 
örnekleme yapmak için %50'den daha küçük örtüşme oranlar 
tercih edilmiştir. Bu sayede her iki snfn nokta saylar 
eşitlenmiş olur.  
 

C. Öznitelik Çkarma 
 

 Öznitelik çkarma, makine öğrenmesinde en önemli 
aşamalardan birisidir. Tercih edilen özniteliğin problemdeki 
snflar başarl bir şekilde ayrt etme yeteneğinin olmas  
gerekmektedir. Bu nedenle literatürde çokça kullanlan 
otoregresif model katsaylar tercih edilmiştir [6, 7].  
 
 AR model katsaylar, zaman serileri analizde çokça tercih 
edilir. Özellikler istatistik, ekonomi gibi alanlarda sklkla 
kullanlmaktadr [8]. Bir zaman serisinin geçmiş değerleri 
kullanlarak, şu andaki değerlerinin tahmin edilmesi esasna 
dayanmaktadr. Lineer denklem sistemi için eşitlik (1)' de 
görülmektedir.                                                                          

�(�) � 	��(�)�(� � �) � �(�)
�

���
																							(1) 

          
 e(t), eşitlikteki, beyaz gürültüyü ifade etmektedir. a(i) 
değerleri, AR model parametrelerini oluşturmaktadr. AR 
model katsaylar her bir EEG işaretinin kanallar için 
çkarlarak öznitelik vektörleri çkarlr.  

  
Şekil 2. AR Model Katsaylar 

  
 Şekil 2' de Hasta-1 kaydna ait 30 saniyelik EEG inter-iktal 
ve pre-iktal snflarnn ham hali görülmektedir. Ayrca bu 
EEG kaytlarndan elde edilen hem zaman hem de frekans 
eksenindeki AR model katsaylar görülmektedir. Şekil 2 
incelendiği zaman, her iki snf arasndaki farkllk zaman 
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ekseninde az iken, frekans ekseninde daha belirgin bir fark 
bulunmaktadr. Bundan dolay, AR model katsaylar iyi bir 
öznitelik olarak sistemin başarsna olumlu katk sağlayacağ 
anlaşlmaktadr.  
 
 AR model katsaylarnn çkartlmas esnasnda, 
çoğunlukla  Burg ve Yule-Walker parametre kestirim 
yöntemleri kullanlmaktadr. Bu çalşmada biz, Yule-Walker 
parametre kestirim yöntemini tercih ettik. EEG işaretinin hem 
zaman ekseninde hem de frekans eksenindeki, AR model 
katsaylar hesaplanmştr. 

 

D. Snflandrma 
 

 Bu bölümde, bu çalşmada kullanlan üç popüler 
snflandrma yöntemi ksaca özetlenmiştir. Doğrusal Ayrtaç 
Analizi (DAA), snflar arasndaki snr tahmin etmek için 
aritmetik ortalama ve kovaryans hesaplamalar yapar [9]. 
DAA, karar bölgesi oluşturmak için aşağdaki admlar takip 
eder. İlk olarak, bireysel snflarn aritmetik ortalamalar ve 
tüm veri kümesinin aritmetik ortalamas hesaplanr. İkincisi, 
snf içi dağlm hakknda bilgi edinmek için her bir snfn 
kovaryans matrisleri hesaplanr. DAA karar snr çizgisini 
belirlemek için iki snrlama getirmiştir. Bunlardan ilki, 
snflarn birbirine en uzak olmas snrlamasdr (snflar aras 
değişkenlik). İkincisi ise, her snftaki varyansn (snf içi 
varyans) en küçük hale getirilmesidir. 
 
 Destek Vektör Makinesi (DVM), ikili snflandrmada 
kullanlan denetimli bir yöntemdir. Snflar birbirinden 
ayrmak için, DVM karar snrnda hiper düzlem oluşturur 
[10]. Snr bölgesindeki en yakn noktalara destek noktalar 
denir. Öznitelik uzaynn non-lineer yapda olduğu durumlar 
için DVM doğrusal olmayan kernel fonksiyonlarndan 
faydalanlr. Bu çalşmada polinomial çekirdek fonksiyonu 
tercih edilmiştir.  
 
 Karar Ağaçlar (KA) üç temel bileşenden oluşur: kök 
düğümü, iç düğüm ve yaprak şeklinde bir ağaç ve aşağ doğru 
uzanan bir yapya sahiptir. Verileri en iyi ayrt eden ilk boyut 
belirlenir. İlk özellik boyutu, ilk kök düğümü ile oluşturulur. 
İkinci en iyi ayrt edici özelliği kullanarak, ikinci iç düğüm 
yaratlr. Bu düğümler, alt alta hizalanarak KA piramit 
şeklinde aşağ doğru genişler. Düğümlerin bitiş noktasna 
yaprak denir. Sonuç olarak, her bir yaprak karar snfn temsil 
eder [10].  

III. DENEY BULGULARI 
 Snflandrma aşamasnda, her bir hasta kayd için elde 
edilen AR model katsaylar kullanlarak elde edilen öznitelik 
uzay, k=10 çapraz geçerleme ile DAA, DVM ve KA 

snflandrclarnn girişlerine uygulanmştr. Her bir 
snflandrc çkşndan ise 4 farkl performans ölçüm kriteri 
hesaplanmştr. Bunlar srasyla, duyarllk, belirlilik, doğruluk 
ve eğri altnda kalan alan (Area Under Curve - AUC)'dr. Bu 
performans ölçüm kriterlerinin eşitlikleri (2), (3), (4)' de 
görülmektedir. 
 

����������	(�����������) = ��
(�����)                   (2) 

 

����������	(�����������) = ��
(�����)                     (3) 

 

��ğ�����	(��������) = �����
(�����������)	           (4) 

  
 Doğru Pozitif (DP); gerçekte pre-iktal dönemde 
bulunurken snflandrma sonunda pre-iktal dönemde 
belirlenen nokta says, Yanlş Pozitif (YP); gerçekte inter-
iktal dönemde olmasna rağmen snflandrma sonunda pre-
iktal dönemde belirlenen nokta says, Doğru Negatif (DN); 
gerçekte inter-iktal dönemde bulunurken snflandrma 
sonunda inter-iktal dönemde belirlenen nokta says, Yanlş 
Negatif (YN); gerçekte pre-iktal dönemde olmasna rağmen 
snflandrma sonunda inter-iktal dönemde belirlenen nokta 
saysn ifade eder.  
 
 Duyarllk; pre-iktal dönemdeki doğru snflandrma 
orann, belirlilik; inter-iktal dönemdeki doğru snflandrma 
orann, doğruluk; her iki dönemlerdeki, doğru snflandrma 
orann ifade eder.  

Tablo 2. DAA Snflandrcs Performans Sonuçlar 
Denek Ad Duyarllk Belirlilik Doğruluk AUC 

Köpek-1 0.97         0.87        0.92 0.92 
Köpek-2 1.00         0.98        0.99 0.99 
Köpek-3 0.95         0.93        0.94 0.94 
Köpek-4 0.95         0.85 0.90 0.90 
Köpek-5 1.00         0.96        0.98 0.98 
Hasta-1 0.96         0.99        0.98 0.98 
Hasta-2 1.00 0.99 1.00 1.00 

Ortalama Başarm 0.98 0.94 0.96 0.96 
 

 DAA snflandrc sonuçlar Tablo 2' de gösterilmiştir. 
Tablo 2 incelendiği zaman, en düşük başarm oran %0.92 ile 
köpek-1 kayd için olmakta, en yüksek başar oran ise %1.00 
ile hasta-2 kayd için elde edilmiştir. Sonuç olarak tüm 
kaytlar için ortalama başarm oran ise %0.96 değeri elde 
edilmiştir.  
 

Tablo 3. DVM Snflandrcs Performans Sonuçlar 
Denek Ad Duyarllk Belirlilik Doğruluk AUC 

Köpek-1 1.00 0.99 1.00 1.00 
Köpek-2 1.00         1.00        1.00         1.00 
Köpek-3 1.00         1.00        1.00         1.00 
Köpek-4 1.00         0.98        0.99         0.99 
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Köpek-5 1.00         1.00        1.00 1.00 
Hasta-1 0.87         0.98        0.92 0.92 
Hasta-2 0.90         1.00 0.95 0.95 

Ortalama Başarm 0.97 0.99 0.98 0.98 
 

 DVM snflandrc sonuçlar Tablo 3' de gösterilmiştir. 
Tablo 3 incelendiği zaman, en düşük başarm oran %0.92 ile 
hasta-1 kayd için olmakta, en yüksek başar oran ise %1.00 
ile köpek-1, köpek-2, köpek-3 ve köpek-5 kaytlar için elde 
edilmiştir. Sonuç olarak tüm kaytlar için ortalama başarm 
oran ise %0.98 değeri elde edilmiştir.  

 
Tablo 4. KA Snflandrcs Performans Sonuçlar 

Denek Ad Duyarllk Belirlilik Doğruluk AUC 
Köpek-1 0.96         0.92        0.94 0.94 
Köpek-2 0.98         0.97        0.98 0.98 
Köpek-3 0.98         0.96        0.97 0.97 
Köpek-4 0.93         0.90 0.92 0.92 
Köpek-5 0.98         0.96        0.97 0.97 
Hasta-1 0.98         0.98        0.98 0.98 
Hasta-2 0.99         0.99 0.99 0.99 

Ortalama Başarm 0.97 0.95 0.96 0.96 
 
 KA snflandrc sonuçlar Tablo 4' de gösterilmiştir. 
Tablo 4 incelendiği zaman, en düşük başarm oran %0.92 ile 
köpek-4 kayd için olmakta, en yüksek başar oran ise %0.99 
ile hasta-2 kayd için elde edilmiştir. Sonuç olarak tüm 
kaytlar için ortalama başarm oran ise %0.96 değeri elde 
edilmiştir.  
 
 Her üç snflandrc sonuçlar karşlaştrldğ zaman en 
yüksek başar oran, %0.98 için DVM snflandrc için 
ulaşlmştr. Bunun yannda, her üç snflandrc sonucu AED 
veri setinde yüksek başarm oran elde ettiği görülmektedir.   

 Cui ve ark. [11] çalşmalarnda, AED veri seti üzerinde, 
Bag-of-Wave yöntemini kullanarak öznitelik çkarmşlar ve 
ardndan, Aşr Öğrenme Makinesi (AÖM) girişine 
uygulamşlardr. Ortalama başarm oran olarak AUC=%1.00 
elde edilmiştir.  
 
 Zhang ve Keshab [12] çalşmalarnda, AED veri seti 
üzerinde, spektral güç değerleri, EEG kanallar arasndaki 
korelasyon gibi öznitelikler çkarlmştr. Ardndan, karar 
ağaçlar ile öznitelik seçme işlemi gerçekleştirmişlerdir. 
Sonrasnda seçilen öznitelikler ikinci dereceden Kalman 
filtreye uygulanmştr. AdaBoost, DVM ve Yapay Sinir Ağlar 
(YSA) olmak üzere üç farkl snflandrcya uygulamşlardr. 
En yüksek ortalama başarm oran olarak YSA için AUC = 
%0.89 değerini elde etmişlerdir.  
 

Tablo 5. Diğer Çalşmalar ile Karşlaştrma 
Denek Ad Öznitelik Snflandrc AUC 
Cui [11] Bag-of-Wave AÖM 1.00 
Önerilen 
Yöntem 

AR Model Katsaylar DVM 0.98 

Zhang [12] Spectral Güç Hesaplama 
Kanallar Aras Korelasyon 

YSA 0.89 

  

 Tablo 5' de diğer araştrmaclarn ayn veri seti üzerinde 
elde ettikleri sonuçlar sunulmuştur. AR model katsaylarn 
kullanarak çkarlan öznitelikler, DVM snflandrc ile 
snflandrlmş ve ortalama başarm oran için %0.98 
sağlanmştr. Elde edilen sonuç, ayn veri setini kullanan diğer 
çalşmalar ile kyaslandğ zaman, Cui' nin çalşmasna 
yaklaşmaktadr. Bunun yannda ise Zhang' n çalşmasndan 
daha iyi bir performans sunmaktadr. 

IV. SONUÇ 
 Bu çalşmada, EEG sinyalleri üzerinde, AR model 
katsaylarn ve örüntü tanma tekniklerini kullanarak, 
epileptik nöbet tahmin çalşmas gerçekleştirilmiştir. En 
yüksek ortalama başarm oran AUC=%0.98 değeri elde 
edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, AR model 
katsaylarnn bu problem için faydal olduğu görülmektedir. 
AR model katsaylar, EEG işaretini hem zaman hem de 
frekans ekseninde iyi bir şekilde temsil ettiği söylenebilir. 
Ayrca kolay hesaplanan ve hzl bir yöntemdir. Gelecek 
çalşmalarda, bu yapnn yannda farkl veri setleri ile 
öznitelikler çkarlacak ve derin öğrenme temelli yaklaşmlara 
uygulanacaktr. 
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