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Özetçe— Elektroensefalogram(EEG) beynin elektriksel
aktivitenin kaydedilmesidir. EEG sinyalleri temel olarak birçok
nörolojik rahatszlklarn tespiti ve görüntülenmesi için
kullanlmaktadr. Bununla birlikte epilepsi tans için de
kullanlmaktadr. Epilepsi kronik bir hastalk olup dünya
nüfusunun %1’i bu rahatszlktan etkilenmektedir. Epilepsi,
bilinç kayb ilişkili nöbetlerle, uzun dönem bilinç kaybn içeren ve
hasta yaşam kalitesini etkileyen sonuçlar yaratmaktadr. EEG
verilerinden
epilepsi
tespitinin
belirlenmesi
mümkün
olabilmektedir. Fakat EEG verilerinin uzunluğu ve kompleks
yapsndan dolay hekimler tarafndan epilepsi tespiti oldukça
zordur. Epilepsinin snflandrma ve tespiti amacyla birçok
çalşma bulunmaktadr. Bu çalşmalarn çoğu yapay sinir ağlar ve
makine öğrenme ile gerçekleşmektedir. Bu çalşmada EEG
verileri üzerinden zaman-frekans düzlemi analizi ile elde edilen
özniteliklerle ve nöbet srasndaki EEG verileri üzerinden makine
öğrenme kullanlarak epilepsi tespiti yaplmştr. Yaplan çalşma
sonucu 23 farkl EEG kanal içerisinde en başarl eğitim
sonuçlarndan biri olan Lojistik Regresyon snflandrcdan gelen
veriler test edildiğinde %87.5 orannda doğruluk, %75.0
hassasiyet ve %100 orannda özgüllük değerleri elde edilmiştir.

result of the study, Logistic Regression classifier gave the best
training results for 23 different EEG channels and tested. In the
test results; 87.5% accuracy, 75.0% sensitivity and 100%
specificity values were obtained.
Keywords — EEG, Epilepsy, ML, Logistic Regression.

I.

GİRİŞ

Epilepsi, beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşr
ve anormal deşarjlarna bağl olarak ortaya çkan bir
durumdur[1]. Bununla birlikte epilepsi dünyann en yaygn 4.
Nörolojik rahatszlğ olarak da bilinmekte ve her yl 2.4 milyon
yeni tan konulmaktadr[2]. Beyin aktivitesini değerlendirmek
için
yaygn
olarak
kullanlan
yöntemlerden
biri,
Elektroensefalogram (EEG) sinyalleridir. EEG sinyallerini
kullanarak epilepsi nöbetlerinin tespiti, epilepsi tans için
oldukça önemlidir[3]. Hem tan hem de tedavide EEG
sinyallerindeki nöbetlerin tespit edilmesi gerekmektedir. EEG
sinyallerinden elde edilen parametreler, epileptik nöbetin
otomatik tespiti için önemli bir teşhis özelliği olarak
kullanlabilir[4]. Literatürde epilepsinin tespiti için ksa zamanl
Fourier dönüşüm[5], dalgack dönüşümü[6-7], çoklu dalgack
dönüşümü[8] gibi çeşitli metotlar kullanlmaktadr. Yine
literatürde epilepsinin tespiti için yetişkinlerde frontal ve
temporal bölgedeki sinyallerin incelenmesi de mevcuttur[9].

Anahtar Kelimeler — EEG, Epilepsi, Makine Öğrenme(ML),
Lojistik Regresyon.
Abstract— An electroencephalogram (EEG) is a recording of
the electrical activity of the brain. EEG signals are mainly used for
the detection and visualization of many neurological disorders.
It is also used for the diagnosis of epilepsy. Epilepsy is a chronic
disease and 1% of the world's population is affected.
Epilepsy results in seizures associated with loss of consciousness,
including long-term loss of consciousness and affecting patient
quality of life. It is possible to determine the detection of epilepsy
from EEG data. However, there are some difficulty to detect
epilepsy because of the length and complexity of EEG. There are
many studies for the classification and detection of epilepsy. Most
of these studies are realized with artificial neural networks and
machine learning. In this study, epilepsy detection was performed
by using machine learning over EEG data with the features
obtained by time-frequency domain analysis during seizure. As a

Bu çalşma kapsamnda güç spektral yoğunluğu ve ayrk
zamanl dalgack dönüşümü yöntemlerinden elde edilen çeşitli
öznitelikler kullanlarak epilepsinin iktal(nöbet) dönemde
makine öğrenim yöntemi ile snflandrlmas hedeflenmiştir.
İlgili epoklarn dalgack dönüşümü ile alt frekans bantlarna
erişilerek alfa, beta, teta ve delta frekanslar için güç spektral
yoğunluğuna baklmştr. Elde edilen güç spektral yoğunluk için
belirlenen öznitelikler; varyans, maksimum, minimum, standart
sapma ve toplam değeridir.
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II.

KULLANILAN SİNYALLER VE KAYIT ÖZELLİKLERİ

İncelenen epokta ise dalgack dönüşümü 5. Dereceden
Daubechies dalgack(db2) tercih edilerek gerçekleştirilmiştir.
Bunun sebebi tablo I’de görüldüğü üzere her bir alt frekans
bandn incelenebilmesidir.

Kullanlan sinyaller MIT veritaban https://physionet.org/
dan alnmştr. Sinyal verileri Boston Çocuk Hastanesinde
kaydedilmiş ve epileptik nöbetler uzman hekimler tarafndan
skorlanmştr. Alnan EEG verileri 23 kanaldan oluşmakta ve
Bununla birlikte 256 Hz örnekleme frekans ile örneklenmiştir.
Kullanlan 23 farkl kanallar; FP1-F7, F7-T7, T7-P7, P7-O1,
FP1-F3, F3-C3, C3-P3, P3-O1, FP2-F4, F4-C4, C4-P4, P4-O2,
FP2-F8, F8-T8, T8-P8, P8-O2, FZ-CZ, CZ-PZ, P7-T7, T7-FT9,
FT9-FT10, FT10-T8, T8-P8’dir.
III.

Tablo I. Alt bant frekanslarnn elde edilmesi
Derece
256 Hz Örnekleme Frekans
CA1
CD1
1
CA2
CD2
2
CA3
Beta
3
CA4
Alfa
4
Delta
Teta
5

YÖNTEM VE ANALİZLER

Çalşmada izlenen yöntemler ksaca şekil 1’deki gibi
özetlenebilir.
DWT ile alt bant
frekanslarnn
eldesi

Öznitelik
Çkartma

Dalgack dönüşümü sonras elde edilen Alfa, Beta, Delta ve
Teta alt bant frekanslar şekil 2 ve 3’deki gibidir.

Her alt bant
frekans için GSY
hesab

Snflandrma
Makine Öğrenme
(ML)

Şekil 1. Çalşmann blok diyagram
A) Öznitelik Öncesi Uygulanan Yöntemler
Öncelikle, skorlamas yaplmş EEG kaytlarndan epilepsi
nöbet evresini içeren sinyal ve normal sinyal seçilmiştir. Nöbet
evresini barndran ilgili epok değerine gidilerek o epoktaki
sinyal verisi normal ve epileptik sinyal için ele alnmştr. Daha
sonrasnda ilgili epok için ayrk zamanl dalgack dönüşümü ve
güç spektral yoğunluğu hesaplanmştr.
1) Ayrk Zamanl Dalgack Dönüşümü
Şekil 2. Alfa ve Beta alt bant frekanslarnn grafikleri

Dalgack dönümüşü yaygn olarak kullanlan sinyal işleme
teknikleri için kullanlan bir yöntemdir. Fourier dönüşümü bir
sinyal içerisindeki farkl frekans bileşenlerinden ne kadar
bulunduğunu gösterme konusunda oldukça başarldr ancak bu
frekans bileşenlerinin zamann hangi annda bulunduğu veya
tekrarlandğn gösteremez[10]. Bu sebeple dalgack dönüşümü
Fourier dönüşümünün aksine hem zaman hem de frekans
bölgesini kapsayan sinyaldeki küçük değişim ve
dalgalanmalarn incelenmesine uygun bir yöntemdir. Ayrk
zamanl dalgack dönüşümü denklem 1’deki gibi matematiksel
olarak integral dönüşüm ile ifade edilse de praktikte, analizde
kullanlan dalgacktan üretilen katsaylar kullanlarak dönüşüm
yaplr. Alçak geçiren ve yüksek geçiren filtreler, giriş sinyali
olarak analizi yaplan sinyali alr ve çkşnda katsaylardan
oluşan, Nyquist kuralna göre örneklerinin yars atlmş bir
sinyal üretir. Üretilen bu sinyal, girişteki sinyale ayrk zaman
dalgack dönüşümü uygulanarak elde edilmiştir[11,12].
�
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Şekil 3. Delta ve Teta alt bant frekanslarnn grafikleri
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5) Standart Sapma

2) Güç Spektral Yoğunluğu

Standart sapma, bir serisdeki saylarn, serinin aritmetik
ortalamasndan farklarnn karelerinin toplamnn dizinin
eleman saysnn bir eksiğine bölümünün kareköküdür.
Standart sapma ile verilerin ne kadarnn ortalamaya yakn
olduğunu bulunmaktadr. Standard sapma değeri denklem
3’deki gibi hesaplanabilmektedir.

Pwelch komutu kullanlarak Welch’in güç spectral
yoğunluğu tahmini 256 Hz örnekleme frekansnda elde
edilmiştir. Şekil 6’daki gibi epilepsy nöbet evresi ile sağlkl
sinyal arasnda büyük bir fark ortaya çkmştr.

�

�
� � ���� ∑�
������ � �̅ )

(3)

6) Toplam Değeri

Toplam komutu, oluşturulan her bir alt dizideki değerlerin
kedni içerisindeki toplam değerlerine ulaşmak için
kullanlmştr. Yani dalgack dönüşümü ile elde edilen alfa,
beta, teta ve delta alt frekans bantlarnn ilgili epoktaki güç
spektral yoğunluğu mutlak değeri dizisinde ayr ayr toplam
değerini elde etmek için kullanlmştr.
C) Snflandrma ve Başarnn değerlendirilmesi
Öncelikle dalgack dönüşümü yaplan ilgili epokta güç
spektral yoğunluğunun mutlak değeri alndğnda ve belirlenen
öznitelikler uygulandğnda belirgin farklar olduğu
gözlemlenmiştir. Daha sonrasnda bu özniteliklerden elde
edilen değerler alfa, beta, delta ve teta alt frekans bantlar için
epilepsi sinyali ve epilepsi olmayan sinyal verileri ile birlikte
bir matris oluşturulmuştur. Bu matrisin %50’si eğitim, %50’si
ise test için kullanlmştr. Sistem eğitilirken 5 katlamal çapraz
doğrulama kullanlmştr. Snflandrcda epilepsinin var
olduğu 1 epilepsinin olmadğ 0 olarak cevap niteliğinde
belirlenmiştir. Yaplan eğitim çalşmasnda en başarl
snflandrma yöntemlerinden biri %75’lik doğruluk oranyla
‘Logistic Regression’ olduğu görülmüştür.
Bununla birlikte eğitilen sistemin doğruluk tablosu şekil
7’deki gibi olup gerçek pozitif ve yanlş negatif oranlar da
görülmektedir.

Şekil 4. Alt bant frekanslarnn güç spektral yoğunluğu
Daha sonraki elde edilecek özniteliklerin daha elverişli
kullanlabilmesi için mutlak değeri alnarak kullanlmştr.
B) Seçilen Öznitelikler
1) Varyans
Varyans kavram, dağlma ait her bir değerin dağlmn
ortalamasndan ne kadar uzak olduğuyla ilgilidir. Varyans söz
konusu sapmalarn ortalama değerini ölçmektedir. Denklem (2)
ile ifade edilir ve X değişkeni, μ ortalamay ve N değer saysn
ifade etmektedir.
σ2 =
3) Maksimum Değeri

∑ (X-μ)2
N

(2)

Maksimum komutu, oluşturulan her bir alt dizideki
maksimum değerlerine ulaşmak için kullanlmştr. Yani
dalgack dönüşümü ile elde edilen alfa, beta, teta ve delta alt
frekans bantlarnn ilgili epoktaki güç spektral yoğunluğu
mutlak değeri dizisinde maksimum değerini elde etmek için
kullanlmştr.
4) Minimum Değeri
Minimum komutu, oluşturulan her bir alt dizideki maksimum
değerlerine ulaşmak için kullanlmştr. Yani dalgack
dönüşümü ile elde edilen alfa, beta, teta ve delta alt frekans
bantlarnn ilgili epoktaki güç spektral yoğunluğu mutlak değeri
dizisinde minimum değerini elde etmek için kullanlmştr.

Şekil 5. Eğitilen sistemin doğruluk tablosu
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Daha sonrasnda eğitimi yaplan sistemin doğruluğu,
özgüllüğü ve duyarllğ test verileri kullanlarak belirlenmiştir.
Sistemin etkinliğinin belirlenmesi için gerçek pozitif (GP),
yanlş pozitif (YP), gerçek negatif (GN) ve yanlş pozitif (YP)
değerleri belirlenerek sistemin doğruluk, özgüllük ve duyarllk
değerlerine denklem 4,5 ve 6’daki gibi ulaşlmştr.
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(4)
(5)
(6)

SONUÇ

Sonuç olarak yaplan çalşmada epilepsi nöbet evresi ve
sağlkl EEG verisinin ayrk zamanl dalgack dönüşümü
sonras güç spektral yoğunluğu belirlenen özniteliklerle beraber
ilgili epokta 23 farkl kanalda incelenmiştir. İnceleme srasnda
ayrk zamanlk dalgack dönüşümü için epok boyunca her bir
alt frekans bandnda frekans ve zaman düzleminde farkllklarn
meydana geldiği görülmüştür.
Daha sonrasnda snflandrma işleminde EEG verisinin
%50’si eğitim %50’si ise test için kullanldğnda denklem 4-56 kullanlarak yaplan hesapla tablo II’deki gibi bir sonuç elde
edilmiştir.
Tablo II.
Doğruluk
Duyarllk
Özgüllük
Eğitim
%75
%50
%100
Test
%87.5
%75
%100
Bilindiği üzere epilepsi dünya nüfusunun %1’lik bir dilimini
etkilemekte ve her yl 2.4 milyon yeni tan konulmaktadr. EEG
sinyalinin kompleks yaps ve uzunluğundan dolay birçok
nörolojik rahatszlk gibi epilepsinin de tespit edilmesi oldukça
zor bir durumdur. Bu sebeple epilepsinin teşhisi açsndan bu
tarz çalşmalarn doktor ve yetkili kişiyi destekleyecek nitelikte
bir uygulama olacağ ve objektif kararlarn verilmesinde katk
düşünülmektedir.
Yetişkin bireylerde epilepsi frontal-temporal bölgede
yoğunluk gösterirken yaplan çalşmada 23 kanal
incelemesinde çocuklarda ise central bölgede yoğunluk
gösterdiği görülmüştür. Farkl yöntemler ve yaklaşmlarn
belirtilen doğruluk ve hassasiyet parametrelerini arttrabilecek
nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Yaplan çalşmann kapsam daha fazla EEG verisi ile
genişletilerek doğruluk ve hassasiyet parametrelerinin de
yükselebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte epilepsinin
yoğunluk bölgesinin çocuklarda beynin hangi bölgesinde
olduğunu da belirleyebilecek nitelikte olacağ öngörülmektedir.
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