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I.

Özetçe —Bu çalışmada, Grup Görgül Kip Ayrışımı (GGKA)
yöntemi ile elde edilen Öz Kip Fonksiyonları (ÖKF) kullanılarak
epileptik EEG verilerinin epilepsi atağı öncesi ve atak anını
birbirinden en iyi şekilde ayırabilecek ÖKF’lerin seçilebilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmamızda çeşitli ÖKF seçme yöntemlerinden
yola çıkarak yeni ve hibrit bir yöntem önerilmiş ve ilk 3 ÖKF’nin
yüksek önceliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. ÖKF seçiminin
sınıflandırma başarısına katkısını tespit edebilmek amacıyla
çeşitli spektral öznitelikler hesaplanmış ve Destek Vektör Makinaları, Naive Bayes, K-En Yakın Komşu ve Dogrusal Diskriminant Analiz yöntemleri kullanılarak sınıflandırılma işlemi gerçekleştirilmiştir. İlk 3 ÖKF kullanılarak elde edilen sınıflandırma
sonuçları incelendiğinde, en yüksek önceliğe sahip olan 1.
ÖKF kullanılarak elde edilen öznitelikler ile gerçekleştirilen
sınıflandırma başarısının daha yüksek olduğu görülmüştür.

G İR İ Ş

Günümüzde non-invaziv oluşu, erişilebilirliğinin kolay olması ve diğer yöntemlere göre maliyetinin düşük olması nedenleriyle EEG ölçüm yöntemi araştırmacılar tarafından beyin
fonksiyonlarının incelenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır [1],
[2]. EEG kayıtlarının kullanılması bir çok avantaj sağlarken,
uzun süreli kayıtların incelenmesi zaman alıcı ve zahmetlidir.
Bu yüzden çeşitli sinyal işleme yöntemlerine başvurulması
zorunlu hale gelmiştir.
Fourier Dönüşümü veya Dalgacık dönüşümü, spektral kestirim amacıyla sinyal işleme çalışmalarında uzun süredir kullanılan yöntemlerdir [3]. Ancak, zamanla değişen genlik ve
frekans tepkileri üretecekleri için bu yöntemlerin durağan olmayan süreçlerin analizinde kullanılmaları çok uygun değildir.
EEG gibi biyolojik sinyaller durağan olmayan süreçlerdir ve
durağan olmayan süreçlerin analizinde Kısa Süreli Fourier
Dönüşümü (KSFD) ve Sürekli Dalgacık Dönüşümü (SDD) gibi
geleneksel zaman-frekans yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır.
KSFD, sinyalin hangi zaman aralığında hangi frekans bileşenine sahip olduğu hakkında bilgi veren durağan olmayan süreçlerin analizinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu yöntemde
sinyal küçük sabit pencerelere bölünmekte ve her parçanın
Fourier dönüşümü alınmaktadır [4]. Ancak belirsizlik ilkesi
nedeniyle, bu yöntemler zaman ve frekans salınım bileşenlerini aynı anda çözmek için temel olarak yetersizdir. Son
zamanlarda, Görgül Kip Ayrışımı (GKA), Grup Görgül Kip
Ayrışımı (GGKA) ve Çok Değişkenli Görgül Kip Ayrışımı
(ÇDGKA) gibi birçok yöntem bu sorunların üstesinden gelmek
için geliştirilmiş ve araştırmalarda büyük ilgi görmüştür [3]–
[5]. GKA yönteminde doğrusal ve durağan olmayan sinyaller
kendini oluşturan sıfır ortalamalı ve yaklaşık olarak durağan
Öz Kip Fonksiyonlarına (ÖKF) ayrıştırılmaktadır. Ancak bu
yöntemde elde edilen ÖKF’ler incelendiğinde kip karışımı
problemi olarak bilinen, birbirine benzer genlikteki salınımların farklı kiplerde gerçekleştiği ya da aynı kipte farklı genliklerde salınımların gözlendiği problem meydana gelmektedir
[5], [6]. Bu problemin üstesinden gelebilmek için geliştir-
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ilmiş olan GGKA yönteminde analiz edilecek olan sinyale
Gauss beyaz gürültü eklenmekte ve sonrasında bu sinyal GKA
yöntemi kullanılarak ÖKF’lerine ayrıştırılmaktadır. Böylece
beyaz gürültünün istatistiksel özelliklerinden dolayı sinyalin
sürekliliği farklı frekans bölgelerinde de sağlanmakta ve kip
karışımı problemi azaltılmaktadır [7], [8].

EOKFi =

t=0

(|OKFi |)2

(1)

Burada EOKFi i. ÖKF’nin enerjisini, OKFi ise i. ÖKF’yi
göstermektedir.

Yapılan çalışmada GGKA yöntemi kullanılarak epileptik EEG verilerinin epilepsi atağı öncesi ve atak anını birbirinden en iyi şekilde ayırabilecek Öz kip Fonksiyonlarının
seçilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmamızda öncelikle ÖKF seçme yönteminin uygulanması ardından da sınıflandırma başarısının farklı sınıflandırıcılar kullanılarak tespit edilmesi hedeflenmiştir.
II.

T


Sonrasında yine farlı bir yaklaşım kullanılarak her bir
ÖKF’nin korelasyon katsayısı denklem (2) ile gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. Bu yöntemde korelasyon katsayısı büyük
olan ÖKF’nin orijinal sinyali en iyi temsil eden ÖKF olduğu
düşünüldüğünden ÖKF’ler korelasyon katsayısı yüksek olan
ÖKF’den düşük olana doğru sıralanmıştır [15]. Bu işlem her
hastanın 10 kanalı için de tekrarlanmıştır.

MALZEME VE YÖNTEM

ρx,OKFi =

Çalışmızda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalında 16 epilepsi hastası bireyden yüzey
elektrotları kullanılarak, 18 kanaldan, 10ms örnekleme frekansı
ile kaydedilen epileptik EEG verileri kullanılılarak GGKA
yöntemi ile elde edilmiş olan Öz Kip Fonksiyonları için ÖKF
Seçme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu EEG verilerinin çalışmamız kapsamında kullanılabilmesi için İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvurulmuş ve 08.08.2019 tarihli ve 296 Karar numaralı Etik Onayı alınmıştır. Çalışmanın amacı epilepsi atağı
öncesi ve atak anını birbirlerinden en iyi şekilde ayrılabilecek
ÖKF’lerin seçimi olduğu için Epileptik atakların en sık rastlandığı Fp1-F7, F7-T1, T1-T3, T3-T5, Fp1-F3, Fp2-F8, F8-T2,
T2-T4, T4-T6, Fp2-F4 kanallarından kaydedilen EEG verileri
kullanılmıştır.

Cx,OKFi
σx σOKFi

(2)

Burada ρ korelasyon katsayısını, Cx,OKFi orijinal sinyal
ile i. ÖKF’nin kovaryansını, σx , σOKFi ise sırasıyla orijinal
sinyal ve i. ÖKF’nin standart sapmalarını göstermektedir.
Çalışmamızda yine başka bir ÖKF seçme yöntemi olan
Güç Spektral yoğunluğu (GSY) tabanlı ÖKF seçme yöntemi
kullanılmış ve orijinal sinyal ve ÖKF’lerin güç spektral yoğunlukları welch yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan
GSY’ler arasındaki mesafeler denklem (3) ile gösterildiği şekilde KLD yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal sinyal
ve ÖKF arasındaki mesafe ne kadar az ise o ÖKF’nin orijinal
sinyali en iyi temsil eden ÖKF olduğu düşünüldüğünden
ÖKF’ler GSY mesafesi küçük olan ÖKF’den büyük olana
doğru sıralanmıştır [10], [16], [17]. Bu işlem her hastanın 10
kanalı için de tekrarlanmıştır.

A. Öz Kip Fonksiyonlarının Elde Edilmesi
Çalışmamızda ilk olarak nöbet öncesi ve nöbet anı olmak
üzere belirli parçalara ayrılmış 10 farklı kanaldan kaydedilmiş
olan EEG sinyalleri ayrı ayrı GGKA yöntemi kullanılarak
ÖKF’lerine ayrıştırılmıştır. Bu işlem için MATLAB ortamında
yazılmış olan algoritma kullanılmıştır [7], [8].

dKLD (x, OKFi ) =



log

GSYx
GSYOKFi

(3)

Burada dKLD (x, OKFi ) orijinal sinyal ile i. ÖKF’nin
güç spektrumları arasındaki mesafeyi, GSYx orijinal sinyalin
güç spektrumunu, GSYOKFi ise i. ÖKF’nin güç spektrumunu
göstermektedir.

B. Öz Kip Fonksiyonu Seçme

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde İstatistiksel
olarak anlamlı ÖKF’lerin seçilebilmesi için t-testinin uygulanmış olduğu görülmüş ve her bir ÖKF’ye t-test uygulamıştır.
Burada elde edilen p değeri sinyalin istatistiksel olarak anlamlılık değerini gösterdiğinden ÖKF’ler p değeri büyük olan
ÖKF’den küçük olana doğru sıralanmıştır [18]. Yine bu işlem
her hastanın 10 kanalı için de tekrarlanmıştır.

GGKA sonrası elde edilen Öz Kip Fonksiyonlarının kimi
yüksek frekans bilgisine sahipken kimileri düşük frekans bilgisi taşımaktadır ve bu ÖKF’lerden hangisi ile çalışılacağına
karar vermek çalışmaya başlarken önemli bir adımı oluşturmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle yüksek frekans bilgisi taşıyan ilk 5 ÖKF ile çalışılmış
olduğu görülmektedir [9]–[12].

ÖKF sıralama işlemi her hastanın 10 kanalı için ayrı
gerçekleştirilmiştir ve matrislerde tutulmuştur. Elde edilen bu
matrisin bir hastanın tek bir kanalı için örneği Şekil (1)
ile gösterilmektedir. GGKA yöntemlerinde farklı sinyallerden elde edilen ÖKF sayısı değişmektedir. Bu yüzden elde
edilen en yüksek ÖKF sayısına göre oluşturulan matrislerin
boyutu eşitlenmiş ve her hastaya ait farklı kanallardan elde
edilen sıralama öznitelikleri tek bir matriste birleştirilmiştir.
Şekil (1)’de gösterilen örnek veride bir kanal için oluşan
tüm ÖKF’lerden toplam 4x12 boyutunda bir sıralama matrisi
oluştuğu görülmektedir. Bu hasta için tüm kanallara aynı işlem
uygulandığında 40x12 boyutunda bir matris oluşmuştur. Tüm

Yine literatür incelendiğinde farklı ÖKF seçimi için çeşitli
yöntemlerinin de önerilmiş olduğu gözlenmektedir. Çalışmamızda ilk olarak en sık tercih edilen enerji tabanlı ÖKF
seçme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak 16 hastanın nöbet öncesi ve nöbet anı EEG verilerinden GGKA
ayrışımı yöntemi ile elde edilen tüm ÖKF’lerinin enerjileri
denklem (1) ile hesaplanmıştır [13], [14]. Bu yöntemde en
yüksek enerjiye sahip olan ÖKF’nin orjinal sinyali en iyi temsil
eden ÖKF olduğu düşünüldüğünden ÖKF’ler enerjisi yüksek
olan ÖKF’den düşük olana doğru sıralanmıştır. Bu işlem her
hastanın 10 kanalı için de tekrarlanmıştır.
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Bayes, K En Yakın Komşuluk (KNN) ve Doğrusal Diskriminant Analiz (LDA) yöntemleri ile sınıflandırılmıştır. Elde
edilen sınıflandırma sonuçlarına göre yöntemlerin birbirlerine
göre başarıları değerlendirilmiştir [21]–[23].

hastalara ait sıralama öznitelik matris boyutları eşitlenip birleştirildiğinde nöbet öncesi ve nöbet anı verilerine ait 1280x16
boyutunda bir öznitelik sıralama matrisi elde edilmiştir.

E. Performans Değerlendirmesi
Bu çalışmada doğruluk (ACC), duyarlılık (SEN), seçicilik
(SPE), kesinlik (PRE) olarak ifade edilen performans ölçütleri
ve bunların kombinasyonu ile elde edilen F1-score değerleri
kullanılmıştır. [24], [25]
III.

Şekil 1: ÖKF’lerin faklı özniteliklere göre sıralanması

SONUÇLAR

Çalışmamızda ilk olarak Grup Görgül Kip Ayrışımı yöntemi ile nöbet öncesi ve nöbet anı olmak üzere parçalanmış Epileptik EEG sinyallerinden Öz Kip Fonksiyonları elde
edilmiştir. Sonrasında Enerji tabanlı, Korelasyon tabanlı, Güç
Spekturumu tabanlı ve İstatistiksel ÖKF seçme yaklaşımları
uygulanarak orjinal sinyali en iyi temsil eden ÖKF tespit
edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan yaklaşımlar sonucunda İlk
3 ÖKF’nin seçilmesine karar verilmiştir. Seçilen bu ÖKF lerin
sınıflandırma başarılarına katkısının değerlendirilebilmesi için
çeşitli spektral öznitelikler hesaplanmıştır. Hesaplanan öznitelikler SVM, LDA, KNN ve Bayes gibi sınıflandırıcılar kullanılarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen sınıflandırma sonuçları
tablo (I) ile gösterilmektedir.

Elde edilen bu matris kullanılarak tüm sinyaller için
1. Öncelikli olarak seçilen ÖKF belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu işlem için öznitelik sıralama matrisinin 1. sütununun
histogramı hesaplanmıştır. Elde edilen histogram Şekil (2)
ile gösterilmektedir. Bu histogram değerlendirildiğinde hesaplanan 1280 öznitelik içinden 559 tanesinde 1. ÖKF’nin,
135 tanesinde 2. ÖKF’nin, yine 172 tanesinde ise 3.ÖKF’nin
1.sırada yer aldığı görülmektedir. Elde edilen bu bilgiler
doğrultusunda 1., 2. ve 3. ÖKF’lerin çalışmamız kapsamında
değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Sınıf
F1Score
ACC
F1Score
ACC
F1Score
ACC
F1Score
ACC

Performans Değerlendirmesi
LDA
KNN
1
0
1
0
1
93
65
58
96
96
93
62
62
96
96
96
72
66
96
95
96
70
70
95
95
92
59
61
95
95
92
60
60
95
95
93
78
61
96
96
93
72
72
96
96

SVM

0
94
93
96
96
93
92
93
93

Tablo I: Elde edilen
sınıflandırma sonucu

%

Bayes
0
1
94
93
94
94
94
94
94
94
93
92
93
93
95
94
95
95

öznitelikler

ile

1., 2.,ve 3. ÖKF
1. ÖKF
1., 2. ÖKF
1., 3. ÖKF

gerçekleştirilen

Tablo (I) incelendiğinde GGKA algoritması ile elde edilen
ilk 3 ÖKF kullanılarak oluşturulan öznitelik veri setinin
sınıflandırılmasında nöbet öncesi veriler için %96, nöbet anı
veriler için %96 F 1_skor ve %96 doğruluk başarısı ile KNN
algoritmasının en başarılı sınıflandırıcı olduğu görülmektedir.
Yine nöbet öncesi veriler için %65, nöbet anı veriler için
%58 F 1_skor ve %62 doğruluk başarısı ile en başarısız
sınıflandırıcının LDA olduğu görülmüştür. Sonrasında ÖKF
seçme işleminin başarısının test edilebilmesi için sadece 1.
ÖKF, 1.ve 2. ÖKF, 1.ve 3.ÖKF’den elde edilen öznitelikler ile sınıflandırma işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.
Tablo (I)’de ilgili kısımlar incelendiğinde sadece 1.ÖKFden
elde edilmiş öznitelikler ile gerçekleştirilen sınıflandırmanın
SVM ve LDA algoritmalarındaki başarısı 3 ÖKF kullanılarak
gerçekleştirilmiş olan sınıflandırma başarısından daha yüksek
bulunmuştur. Yine KNN ve Bayes sınıflandırma başarılarının
ise değişmemiş olduğu görülmektedir.

Şekil 2: 1. Öncelikli olarak seçilen ÖKF’ler için histogram
C. Seçilen ÖKF’lerin Değerlendirilmesi için Öznitelik Veri
Seti Oluşturma
Öznitelik veri setinin oluşturulması için sinyallerin periyodogram yöntemi ile hesaplanmış spektrumları kullanılmıştır.
Bu spektrumdan yararlanarak Toplam güç, 1.moment, 2.moment ve 3.momentler [19] ve Spektral Entropi [20] sinyaller
için hesaplanmıştır.
Bu hesaplamalar sonucunda GGKA yöntemi ile elde
edilmiş her bir hastanın 3 ÖKF’si ve 10 farklı kanalı için
30x5 buyutunda, 16 hasta için nöbet öncesi 480x5, nöbet
sonrası 480x5, toplamda ise 960x5 boyutunda öznitelik veri
seti oluşturulmuştur.

IV.

D. Sınıflandırma
GGKA yöntemi ile elde edilen 3 ÖKF kullanılarak oluşturulan öznitelikler Destek Vektör Makinaları (SVM), Naive

TARTI ŞMA

Yapılan çalışmada Grup Görgül Kip Ayrışımı yöntemi ile
elde edilen ÖKF’ler kullanılarak Epileptik verilerde atak öncesi
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ve atak anı verileri birbirinden en iyi şekilde ayırabilecek
ÖKF’lerin seçilebilmesi amaçlanmıştır. Literatürde GKA ve
türevi olan GGKA gibi yaklaşımların kullanıldığı çalışmalar
incelendiğinde genellikle yüksek frekans bilgisi taşıyan ilk 5
ÖKF ile çalışılmış olduğu görülmektedir [9]–[12]. Yaptığımız
çalışmada literatürde sıklıkla kullanılan Enerji tabanlı, Korelasyon tabanlı, Güç Spektrumu tabanlı ve İstatistiksel ÖKF
seçme yaklaşımları kullanılarak yüksek öncelikli ÖKF’ler
seçilmeye çalışılmıtır. Çalışmalar incelendiğinde yaklaşımların
tek başına kullanılmış olduğu bazı çalışmalarda ise sadece
tecrübeye dayalı olarak yüksek frekans bilgisi taşıyan ilk 5
ÖKF’nin kullanılmış oladuğu görülmektedir [9], [18].

[7]

[8]
[9]
[10]

[11]

Çalışmamızda 4 farklı yaklaşım ile sinyallerden elde
edilmiş olan tüm ÖKF’lerden öznitelikler hesaplanmış ve
bu yaklaşımlar doğrultusunda ÖKF’ler sıralanmıştır. Sıralama
işlemleri sonrasında elde edilen 1280x16 boyutundaki öznitelik sıralama matrisinin ilk sütununun tüm sinyaller için
yüksek önceliğe sahip ÖKF’ye ait olduğu bilindiğinden
ilk sütunun histogramı hesaplanmış ve 1.öncelikli seçilen
ÖKF’lerin histogramı elde edilmiştir. Şekil (2) ile verilen
histogram incelenerek ilk 3 ÖKF’nin seçilmesine karar verilmiştir. Yapılan seçinin sınıflandırma başarısına katkısının
değerlendirilebilmesi için ise bu 3 ÖKF’den çeşitli öznitelikler elde edilerek sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Sınıflandırma sonucunda SVM için %93, LDA için %62, KNN
için % 96 ve Bayes sınıflandırıcı için % 94 sınıflandırma
başarısı elde edilmiştir. Sınıflandırma işlemleri sadece 1. ÖKF,
1. ve 2. ÖKF, 1. ve 3. ÖKF’den elde edilen öznitelikler için
tekrarlanmış ve sınıflandırma başarısının sadece 1. ÖKF’den
elde edilen öznitelikler ile gerçekleştirilen sınıflandırmada
daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu durum ÖKF seçme
işlemi sonrası en yüksek Histogram değerine sahip olan
1.ÖKF’nin öznitelik eldesinde yalnız başına kullanılabileceğini
göstermektedir.

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]
[18]
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