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I.

Beyin elektriksel aktivitesi temelde, nöronlardaki
dentrintlerin sinaptik uyarımları sırasında elektrik akımlarının
akışından kaynaklanan veri şeklinde gözlenmektedir [1].
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II.

verir. Bu çıktılar arasında yapılan oylama sonucunda ağaçlar
arasında en çok oyu alan çıktı, tahmin edilen çıktı olarak
belirlenmiş olur [11].

MATERYAL VE METOD

A. Veri Seti
Bu çalışma kapsamında, sekiz katılımcı deneylere
katılmıştır. Mutlak olarak, 100 mikrovolttan yüksek olan
sinyallerin 200 milisaniye sonrası olan bölümler otomatik
olarak, göz hareketleri kaynaklı artefaktlar ise el ile işaretlenmiş
ve ileri analizlerden çıkarılmıştır. Elde edilen EEG veri seti,
Brain Products actiCAP ile 1000 Hz örneklem frekansıyla
toplanmıştır. EEG kaydı FP1, FP2, F3, Fz, F4, P3, P4, Pz, C3,
C4, Cz, O1, O2 Oz, T7 ve T8 elektrotlarından olucak şekilde,
16 kanaldan ölçümler gerçekleştirilmiştir. Olaya ilişkin
potansiyel ölçümleri (OİP), iki farklı tip uyaran kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Deneyde kullanılan uyaranlar, MATLAB
ortamında hazırlanan sunum programı ile katılımcılara
sunulmuştur. Deneklerden elde edilen verilerin analizleri için
Brain Products Analyzer paket programı kullanılıp, verilerin
sınıflandırılmasında ise R programı kullanılmıştır. Bu çalışma,
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu
tarafından 23.02.20 15-14 onay tarihi ve onay sayısı ile
onanmıştır.

F. Lojistic Regresyon
Lojistik fonksiyona dayanan popüler bir sınıflandırma
modelidir [12]. Lojistik fonksiyon, herhangi bir giriş x değerini
alıp, 0 ve 1 arasında bir değere eşleyebilen s şeklinde bir eğridir.
Bağımlı veya bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki
olduğunu varsayarak sınıflandırma yapılır. Bu nedenle, bir
lojistik regresyon, gerçek problemi aşırı basitleştirecek ve
yüksek bir önyargı ile sonuçlanan çok esnek olmayan bir
sınıflandırma algoritması olarak kabul edilir [12].
G. Aşırı Gradyan Arttırma (XGBoost)
Aşırı Gradyan Arttırma (Extreme Gradient Boosting),
Friedman tarafından önerilen boosting metodunun bir çeşididir
[13]. Gradyan ağaç arttırma, güçlü bir sınıflandırıcı oluşturmak
için zayıf sınıflandırıcılar kümesini birleştiren bir ağaç
topluluğu artırma yöntemidir [14]. Hem Gradyan artırma hem
de XGBoost aynı parametreyi takip eder. XGBoost
sınıflandırma metodu ile ağaçların karmaşıklığını kontrol
edilerek daha iyi performanslar elde edilir [14].

B. Problemin Tanımlanması
Deneklere go/nogo testi yapılmıştır. Bilgisayar ekranında
deneklere X ve O harfleri uyaran olarak gelmiştir. 0,925 msn
yanıp sönen harfler ve 0,75ms farenin sol tuşuna basma
süresidir. Deneklerden harfi gördüklerinde, farenin sol tuşuna
basması istenmiştir. Toplam 8 kişiden 501 no/go, 173 go
deneme alınarak 1 sn’lik süre zarfında zaman serisi ölçümü
yapılmıştır. Temin edilen veriye dayanarak 1 veya 2 olarak
sınıflandırılan bir model kurulması istenmiştir.

III.

DENEYSEL SONUÇLAR

Çok kanallı 1 saniye boyutundaki pencereler bir epok olarak
belirlenmiş ve etiketlenmiştir. Gürültü işaretleme ve belirleme
işlemi sonrasında 674 adet epoka ulaşılmıştır 674 adet EEG
trasesisinden ile elde edilen zaman-frekans bileşenlerinden
sınıflandırıcının performansını ölçmek için, hata matrisi
kullanılmıştır. Hata matrisi; model başarılarını değerlendirirken
kullanılan temel kavramlardan olan doğruluk, duyarlılık,
seçicilik, kesinlik ve F1 ölçütü gibi değerler hata matrisi
yardımı ile elde edilir. Modelin başarısı, doğru ve yanlış
sınıflara atanan örnek sayıları ile ilgilidir. Test sonucunda elde
edilen sonuçların başarı oranı hata matrisi ile ifade edilir [15].

C. Karar Ağaçları(Decision Tree)
Karar ağacı algoritmaları, özellik değerlerine bakarak
verileri kategorize eden ağaçlardan oluşmaktadır. Belirli
kümelerdeki örneklerin ait olduğu sınıflar alınıp, karar ağacı
yaprağına eşit bir şekilde atanır. Yüksek karar düğümü kök
düğümü olarak adlandırılır. Verileri en etkili şekilde
sıralayabilen özellik kök düğüm olarak seçilir. Bu yol ile,
eğitimin her alt bölümü için veriler çoğaltılır ve tüm veriler
belirli sınıf partilerine bölünene kadar sınıflandırılır [7].

TABLO I. Hata Matrisi
Öngörülen Sınıf

D. Destek Vektör Makinesi(DVM)
Destek vektör makineleri (DVM) regresyon ve
sınıflandırma problemlerinde sıklıkla kullanılan makine
öğrenme tekniklerinden biridir [8, 9]. DVM’leri iki aşamada
çalışır, etiketli verilerin bir DVM modeli oluşturmak için
kullanıldığı bir eğitim aşaması ve eğitimli modelin yeni bir veri
kümesinin ait olduğu sınıfı belirlemek için kullandığı bir
sınıflandırma aşamasıdır [9, 10].

Doğru
Sınıf

Hayır
Evet

E. Rastgele Orman(Random Forest)
Rastgele orman algoritmasında karar ağacı algoritmasının
tersine pek çok karar ağacı bir arada bulunur. Karar ağaçlarında
tek bir ağaç oluşturulurken burada pek çok tekli ağaç
oluşmaktadır. Bu denli çok ağaç bulundurması ve rastgele
değişkenler seçerek oluşturduğu tekli ağaçlar yüzünden rastgele
orman adını almıştır. Oluşturulan her ağaç sonuç olarak bir çıktı

Hayır

Evet

TN
(Doğru
Negatif)
FN
(Yanlış
Negatif)

FP
(Yanlış Pozitif)
TP
(Doğru Pozitif)

Tablo I.’de görüldüğü gibi, FP (Yanlış Pozitif) ve FN
(Yanlış Negatif); İkili bir sınıflandırma yaparken modelin
yapabileceği iki tür hata vardır. Yanlış Pozitifler (FP) yani
sınıflandırıcının hayır cevabı vermesi gerekirken evet cevabı
vermesidir ve FN (Yanlış Negatifler) cevabın evet olması
gerektiği durumda hayır cevabı almamızdır [16, 18].
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verileri oluşturmak anlamına gelmektedir[17]. Sentetik veri
üretiminden sonra bağımlı değişken veri dağılımı TABLO III
görülmektedir.

TP (Doğru Pozitif) ve TN (Doğru Negatif); İkisi de gerçek
pozitif ve negatif cevaplardır. TP(Doğru Pozitif) modelin
tahmini ve gerçekte doğru olan durumdur, TN (Doğru Negatif)
ise, modelin tahmini gerçekte negative olan doğru durumdur
[16].

TABLO III. Smote Bağımlı Değişken-Veri Dağılımı

Doğruluk; sistemin doğru tahminde bulunduğu, Doğru
Pozitif ve Doğru Negatif sayılarının veri kümesindeki değerlere
bölünmesi ile elde edilir [8].
Doğruluk (Accuracy) =

�������

0(=1)
276
%50

Veri dağılımı ve normalizasyon işleminden sonra R
kullanılarak, hata matrisi yardımıyla Doğruluk, Duyarlılık,
Kesinlik, Seçicilik ve F1 metrikleri elde edilmiştir.

(1)

�������������

Duyarlılık; sistemin doğru tahmin ettiği pozitif örnek
sayısının, doğru tahmin edilen pozitif ve yanlış pozitif sayısına
oranıdır. Duyarlılık olarak da adlandırılan geri çağırma değeri,
tüm gerçek örnekler arasında gerçek sınıflandırılmış örneklerin
göreceli miktarı olarak tanımlanır.
Duyarlılık(Precision)=

��

TABLO IV. Eğitim Verisi Sonuçları
Eğitim Doğruluk Duyarlılık Kesinlik
Data
Set
Lojistik
0.86
0.88
0.85
Regresyon
Karar
0.82
0.81
0.81
Ağaçları
Rastgele
0.91
0.95
0.96
Orman
Karar
0.76
0.74
0.71
Destek
Makinesi
Karar
0.89
0.87
0.86
Destek
Makinesi
Tuned
XGBoost
0.91
0.9
0.9
XGBoost
0.57
0.5
0.6
Tuned

(2)

�������

Kesinlik; Sistemin doğru pozitif örnek sayısının, sistemde
doğru ve yanlış tahmin edilen pozitif değerlere bölünmesidir.
Elde edilen sonuç ise, doğru durumların ne kadarının doğru
tahmin edildiğini bize vermektedir.
��
(3)
Kesinlik(Recall/Sensivity))=
�������

Seçicilik (Specificity); Sınıflandırmanın gerçek
değerleri ne kadar doğru tahmin ettiği ile ilgilidir.
Seçicilik(Specificity)=

negatif

��

(4)

�����

F1 Değeri; Kesinlik ve duyarlılık sonuçlarını beraber
değerlendirip, bir değer hesaplamaktadır. Daha yüksek F1
değeri elde etmemiz daha başarılı modeller yakalamamızı
sağlamaktadır.
F1=��

����������������

����������������

Seçicilik F1
0.88

0.86

0.84

0.82

0.86

0.91

0.82

0.75

0.91

0.88

0.92
0.54

0.91
0.64

R yardımı ile elde ettiğimiz eğitim verisi sonuçları TABLO
IV de görüldüğü üzere, eğitim verimizin doğruluk oranı karar
ağaçları %82, lojistik regresyon %86, rastgele orman %91,
karar destek makineleri tuned %89 ve xgboost %91 olarak
bulunmuştur. Rastgele orman ve xgboost sınıflandırma
tekniklerinin eğitim verisi değerlendirilirken, %91 doğruluk
oranını yakaladığı görülmektedir. Sınıflandırma sonuçları
değerlendirirken modelin ne kadar başarılı olduğunu
söyleyebilmek için yanlızca doğruluk değerlerine bakmak
yeterli değerdir. Modelin doğru ve yanlış tahminleri ne kadar
doğru tahminleyebildiğine bakmak için, kesinlik ve seçicilik
değerleri ele alınır. Kesinlik(Sensitivity), makinenin doğru olan
durumları yakalayabilme başarısı, xgboost da %90’ı bulurken,
rastgele orman sınıflandırma metodun da %96’yı sağlamıştır.
Makinenin yanlış durumları ne kadar doğru tahmin ettiğine
bakacak olursak xgboost ile %92 bir başarı oranı sağlanmıştır.
Genel olarak bakıldığında eğitim verisi için en iyi sonuçları
rastgele orman algoritması ikinci olarak da xgboost
sınıflandırma metotunda sağlanmıştır

(5)

Bu çalışmada veri seti içindeki en büyük ve en küçük
değerler ele alınarak verilere Min-Max Normalizasyonu
uygulanmıştır. Elde edilen veri setinin %80-%20 dağılımı
uygulanarak bağımlı değişkenler için TABLO II de ki sonuçlar
elde edilmiştir.
TABLO II. %80-%20 Bağımlı Değişken Veri Dağılımı
0=(1)
401
%74

1(=2)
276
%50

1=(2)
138
%26

Tabloda da görüldüğü üzere, test verisinin kısıtlı olmasından
dolayı veriye SMOTE(Sentetik Azınlık Aşırı Örnekleme
Tekniği) suni veri temin edilmiştir. SMOTE gerçek veriler
üzerinde belirli işlemleri gerçekleştirmek için ekstra eğitim
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TABLO V. Test Verisi Sonuçları
Test
Doğruluk Duyarlılık
Data
Set
Lojistik
0.34
0.1860
Regresyon
Karar
0.41
0.22
Ağaçları
Rastgele
0.4
0.19
Orman
Karar
0.4
0.28
Destek
Makinesi
Karar
0.53
0.17
Destek
Makinesi
Tuned
XGBoost
0.4
0.18
XGBoost
0.62
0.38
Tuned

Kesinlik

International Conference on Mechatronics and Automation, 2007. ICMA
2007, 2007, pp. 795 –799.

Seçicilik

F1

0.3

0.45

0.4

0.38

0.51

0.49

0.39

0.42

0.49

0.44

0.53

0.54
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[7]

[8]

[9]

0.66

0.17

0.66
[10]
[11]

0.41
0.67

0.37
0.48

0.5
0.71

[12]
[13]

Test verisi sonuçlarına bakıldığında ise, kurulan tüm
modellerin içerisinde en iyi sonucu XGBoost_tuned metodunun
verdiğini görmekteyiz. Test kümesinin doğruluk oranı %62
olarak bulunurken, doğru durumları tahmin etme oranı da %67
olarak elde edilmiştir. En iyi ikinci yöntem ise %53 doğruluk
oranı ile Destek Vektör Makinesi_tuned olmuştur.
IV.

[5]

[14]

[15]

[16]

TARTIŞMA

Çalışmada, elde edilen EEG kayıtları, literatürde geçerliliği
olan popüler sınıflandırma metotları kullanılarak, doğruluk,
duyarlılık,kesinlik, seçicilik ve F1 performans metrik değerleri
elde edilmiştir. TABLO IV ve TABLO V de görüleceği gibi
modellerin çoğu eğitim datasıyla iyi sayılabilecek hata değeri
ve tahmin gücü yakalamalarına rağmen test verisine aşırı uyum
yaşamakta ve test verisi tahmin etmekte güçlük çekmektedir.
Bu durumun en önemli sebebi ise elde edilen eğitim verisinin
kısıtlı olmasıdır. Performans metriklerinin iyileştirilmesi adına,
farklı sınıflandırma metotları kullanılarak EEG işaretlerinin
sınıflandırılmasına
yönelik
çalışmalar
yapılması
amaçlanmaktadır.

[17]
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