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Özetçe— Bu çalşmada sağlkl ve şizofrenik EEG zaman 
serilerinin lineer öznitelikler kullanlarak farkl snflandrma 
yöntemleri ile ayrt edilmesi amaçlanmştr. Bu amaçla 39 
şizofreni hastas ve 39 sağlkl kişiden 16 kanall EEG sistemi ile 1 
dakikalk kaytlar alnmş ve bu kaytlarnn minimum, 
maksimum, ortalama, standart sapma ve medyan öznitelikleri 
elde edilmiştir. Tüm kanallardan elde edilen öznitelik vektörlerine 
k- en yakn komşuluk (k-NN), çok katmanl alglayclar (MLP), 
destek vektör makinas (SVM) ve Rastgele Orman (RO) 
snflandrma algoritmalar uygulanmştr. Önerilen yöntem ile en 
yüksek başarm oran %99.95’e kadar çkmştr. MLP 
performans en iyi snflandrma algoritmas olarak görülürken, 
C4 kanal şizofreni EEG’sinin kontrol grubundan en iyi ayrt 
edildiği kanal olarak gözlemlenmiştir . İstatiksel analiz amacyla 
kullanlan bağmsz örneklem t-testi ve Mann-Whitney U testi 
sonucunda, tüm kanallarda istatiksel olarak anlamllk 
gözlemlenmiştir. Önerilen çalşmaya bakldğnda, elde edilen 
sonuçlar literatürdeki benzer çalşmalar destekler nitelikte 
olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler — EEG; şizofreni; snflandrma; istatistiksel 
analiz 

Abstract— In this study, discrimination of normal and 
schizophrenic EEG is aimed by using lineer features with different 
classifiers. Fort his purpose, 1 minutes of EEG records through 16 
channels were recorded from 39 normal and 39 schizophrenia 
patients and minimum, maximum, mean, standard deviation and 
median feautes were extracted from these records. k-neighbors, 
Multi-layer perceptron, support vector machines and Random 
forest classifier were applied to feature vectors extracted from 
each channel. Highest classification accuracy is reached to 99.95 
% in proposed work. While MLP seems to be best classifier, 
channel C4 is observed most relevant to discriminate 
schizophrenic EEG from healthy control group. As a result of 
independent sample t-test and Mann-Whitney U Test for the 
purpose of statistical analysis, there is a distinct statistical 
significance for whole channels.When considering proposed work, 
obtained results are so promising and make contributions to 
literatüre view according to related works. 

Keywords — EEG; schizophrenia; classification; statistical 
analysis 

I. GİRİŞ  
İnsan beyni nörolojik hastalklardan etkilenerek düşünme 

yetisinde ve genel davranşlarda aksaklklar yaşamaktadr [1]. 
Şizofreni hastalğ da bu tür bir kronik rahatszlktr. Dünya 

Sağlk Örgütüne (WHO) göre dünya çapnda yaklaşk 21 milyon 
insan bu hastalktan etkilenmektedir [2]. Bu hastalğn teşhisi ve 
tedavisi önem arz etmektedir; çünkü düşünme yetisine, hafzaya, 
alglama yetisine etkisi yadsnamayacak derecede fazladr. 
Hastalğn erken teşhisi, gerekli ilaç temini ile tedaviyi 
hzlandrr ve hastalğn ileri evrelere geçmesini engeller [3]. 
Birçok mental rahatszlk görüntü ve sinyal işleme teknikleriyle 
saptanr [4]. 

Elektroensefalografi (EEG) son zamanlarda beyin bilgisayar 
tabanl arayüzler (BCIs); beyin bilimi, nöral mühendislik ve 
rehabilitasyon çalşmalarnda oldukça popüler hale geldi [5]. 
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarl 
tomografi (CT), EEG’ ye karşn maliyeti yüksek ve kurulum 
gücü gerektiren yöntemlerdir [6]. EEG, çok kanall sensörler 
yardmyla beynin aktivitesi hakknda önemli bilgiler içerir [7]. 
Alzheimer, uyku apnesi, epilepsi ve Parkinson gibi nörolojik 
hastalklarn tespitinde EEG kaytlar kullanlr [8-9]. 

Kim ve ark. [10] çalşmalarnda 90 sağlkl, 90 şizofreni 
hastas ile EEG tabanl snflandrma gerçekleştirmiştir. 
Analizlerinde 5 farkl EEG alt band kullanlmştr. Hzl Fourier 
Dönüşümü (FFT) yöntemiyle bantlara ait güç spektrum 
değerleri hesaplanmştr. İki snfn ayrt edilmesinde ROC 
analizi tercih edilmiştir. En yüksek başarm oran delta bandnda 
%62.2 saptanmştr. Dvey-Aharon ve ark. [11] çalşmalarnda 25 
sağlkl, 25 şizofreni hastas ile snflandrma gerçekleştirmiştir. 
Şizofreni hastalarnn EEG sinyallerini incelemiş ve daha sonra 
elde edilen kaytlar görüntüye dönüştürerek özellik çkarm 
yapmştr. Elde edilen sonuçlar ile gelişmiş bir snflandrma 
işlemi gerçekleştirmiştir. Ölçüm sonuçlarndan en iyi beş 
elektrot saptanarak %92.0 ve %93.9 gibi ideal ölçümler rapor 
edilmiştir. En iyi sonucu veren elektrot ise F2 olarak 
gözlemlenmiştir. Johannesen ve ark. [12], 12 sağlkl ve 40 
şizofreni hasta kaytlarn inceleyip, 64 elektrot sistemini 
kullanarak Destek Vektör Makinalar (SVM) ve Çok Katmanl 
Alglayc (MLP) snflandrclar ile snflandrma 
gerçekleştirmiştir. Her katlmcdan 60 öznitelik çkarlmştr. 
Teta 1-2, alfa, beta ve gama frekans bantlar kullanlmştr. 
Frontal bölgeye ait teta ve alfa band kullanlarak şizofreni ve 
sağlkl bireylerin ayrt edilmesinde %87 başarm elde 
edilmiştir. Santos-Mayo ve ark. [13] 31 sağlkl ve 16 şizofreni 
hasta ile EEG-ERP sinyallerini analiz ederek snflandrma 
işlemi uygulamştr. Ön işlem aşamasnda EEGLAB 
kullanlarak 16 zaman frekans tabanl ve 4 frekans tabanl 
öznitelik çkarlmştr. MLP ve SVM snflandrclaryla sras 
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ile %93.42 ve %92.23 snflandrma başarmlar elde edilmiştir. 
İbanez ve ark. 17 sağlkl ve 18 şizofreni hastas ile Lempel-Ziv 
karmaşklk analizi kullanmşlardr. Sağ frontal bölgede sağlkl 
gruplarda daha yüksek karmaşklk değerleri saptanmştr. V. 
Jahmunah ve ark. [14], 14 sağlkl ve 14 şizofreni hastas ile 11 
katmanl evrişimsel sinir ağ kullanmşlardr. 10 fould 
çaprazkorelasyon ile snflandrma gerçekleşmiştir.  Kişi tabanl 
snflandrmada %81.26, kişi tabanl olmayan snflandrmada 
%98.07 başarm elde edilmiştir. V. Jahmunah ve ark. [15] 14 
sağlkl ve 14 hasta katlmc ile doğrusal olmayan öznitelikler 
kullanlmş ve t-test ile öznitelik seçimi yaplmştr. KNN, SVM, 
LDA snflandrclar tercih edilmiştir. En iyi sonuç %92.91 ile 
RBF tabanl SVM snflandrcsnda elde edilmiştir. 

Bu çalşmada 16 kanall 10-20 sistemine göre dizilmiş 
elektrot sistemi ile 39 sağlkl 39 şizofreni hastasndan alnan 
EEG kaytlaryla şizofreni hastalğnn kontrol grubundan ayrt 
edilmesi amaçlanmştr. Literatürdeki mevcut snflandrma 
başarm oranlarnn yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

II. MATERYAL VE METOD 

A. Materyal 
Yaşlar ortalama 12-13 arasnda değişen 39 sağlkl ve 39 hasta 
erkek çocuktan alnan EEG sinyalleri kullanlmştr. Tüm 
teşhisler Mental Health Research Center (MHRC) uzmanlar 
tarafndan doğrulanmştr. EEG kaytlar gözler kapal, uyank 
ve rahatlamş bir şekilde 16 elektrottan, uluslararas 10-20 
sistemine sadk kalnarak alnmştr. O1, O2, P3, P4, Pz, T5, T6, 
C3, C4, Cz, T3, T4, F3, F4, F7 ve F8 kanallar kullanlmştr. 
Bu çalşmada 128 hz. Örnekleme frekans kullanlmş, her 
kanaldan 1’er dakikalk EEG kaytlar elde edilmiş ve her biri 
için 2’şer saniyelik bölütler alnmştr. Her katlmcdan 30 tane 
bölüt, her bölütten 5 adet öznitelik vektörü, her katlmc 
grubundan (39x30) 1170 öznitelik çkarlmştr. Sonuç olarak 
her kanal için, her iki katlmc grubunu içeren 2340x6 
boyutunda öznitelik vektörü elde edilmiştir. Öznitelik 
vektörünün son sütunu etiket verilerine (0:sch, 1:norm) aittir. 
 

 
Şekil.1. Sağlkl (a) ve Hasta (b) EEG Kaytlar 

B. Metod 
Çalşma; ön işlem, özellik çkarm ve snflandrma olarak 3 

aşamadan oluşmuştur. Önişlem olarak artefakt kirleticiler olarak 
adlandrlan kas gürültüsü, göz krpma hareketleri ve bunun 
dşnda 50 hz. olan şebeke frekansnn sebep olduğu 
gürültülerden arndrlmştr. Öznitelikler MATLAB 
kullanlarak elde edilmiştir. Çkarlan öznitelikler min, mean, 
max, std ve median olmak üzere 5 farkl gruptur. Sonrasnda 
normalizasyon yaplarak veriler 0-1 aralğna indirgenir. 
Kullanlan snflandrma yöntemleri ise KNN, SVM, MLP ve 
Rastgele Orman olmak üzere 4 farkl snflandrcdr. Ayrca 
SPSS analizi ile istatiksel olarak sağlkl ve hasta gruplarn 
student t-test kullanarak anlaml bir fark olup olmadğna 
baklmştr. 

Katsaylarnn mutlak değerlerinin minimumu (min): 

              (1) 

Katsaylarnn mutlak değerlerinin maksimumu (max): 

                                                        (2)  

Katsay kuvvetlerinin ortalamas (mean): 

              (3) 

x(n), n= 1, 2, 3, …, N içindir. 

Standard sapma (std): 

             (4) 

Medyan: 

x(n), n=1,2,3,…,N için; 

             (5) 

min ve max değerleri denklem (1-2), EEG işaretine ait 
zaman serisi içindeki en küçük ve en büyük değerleri mean 
değeri denklem (3) serinin aritmetik ortalama değeri, medyan 
değeri denklem (4), sinyal işaretlerinin ortada kalan değeri 
standart sapma denklem (5) seri içindeki verilerin ortalamaya 
yaknlğ değeridir. 

Snflandrma uygulamalar WEKA kullanlarak yapld. 
KNN için 2-8 aras komşuluklar denendi. En yüksek k-
komşuluk 4 bulundu. MLP için öğrenme oran 0.7 alnd. SVM 
ve Rastgele Orman için ise default değerler sabit brakld. 

KNN: k-en yakn komşuluk, parametrik ve doğrusal 
olmayan temel snflandrclardan biridir. Bu metod basit olduğu 
için daha çok karmaşk ve yoğun data setlerde tercih edilir. Veri 
seti içindeki bir nokta kendine en yakn snfa aradaki uzaklğn 
yaknlğna oranla atanr. Aşağda bu mesafe türlerinden en çok 
kullanlan öklit mesafesinin formülize edilmiş hali denklem (6) 
‘da gösterilmiştir. 

             (6) 
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Eşitlik     hesaplanmadan     önce     her     özelliğin   
değerinin  normalizasyonu yaplabilinir. Alternatif olarak veri 
kümesinden en yakn tek komşuluğu almak için normal 
snflandrc en yakn k-komşudan çoğunluğu alr. k’nn değeri 
komşularnn says 2 seçilerek en küçük hata orann alr. [16] 

SVM: İstatiksel öğrenme üzerine kurulan destek vektör 
makinalar Cortes ve Vapnik tarafndan 1995 ylnda 
yaplmştr. İkili ve örüntü snflandrmada yaygn olarak 
kullanlr. Snflandrma kullanlacak öznitelik uzayn daha 
büyük bir boyuta taşyarak bu öznitelikleri ayracak hiper 
düzlemi çekirdek fonksiyonlar yardm ile üretir. Çekirdek 
fonksiyonlar doğrusal, polinom tabanl ve radial fonksiyon 
tabanl olarak sayabiliriz. Bu çalşmada radial fonksiyon 
tabanl çekirdek kullanlmştr [17]. Aşağda SVM’ nin temel 
formülize hali verilmiştir denklem (7). 

K(x, y, α)= exp(- )                                        (7) 

MLP: Çok katmanl alglayc en çok kullanlan ve en 
yüksek başarm orann veren yapay sinir ağ snflandrcsdr. 
Algoritma mantğ hatann geri yaylmna dayaldr. Tek giriş 
ve çkş katmanl, bir veya daha fazla sakl katmandan oluşan, 
girişe verilen değerler ile beklenen çkşlara göre en uygun ağ 
buluna kadar sürekli ağrlk güncellemesi yapan bir 
snflandrcdr [18]. 

Rastgele Orman: Breiman tarafndan ortaya atlmştr. 
Makina öğrenmesi konularndan biri olan karar ağaçlar 
snflandrmasnn doğruluk orann arttrmak amacyla 
uygulanan bir snflandrma yöntemidir. Birden fazla karar 
ağac kullanlarak, en iyi olan dallar hedef alnr. En düşük 
hataya sahip karar ağac en yüksek, en yüksek hataya sahip 
karar ağac ise en düşük ağrlğa sahip olur. Bu ağrlklara göre 
yaplan snf tahmininde oy verme işlemi gerçekleştirilir. 
Sonrasnda oylar toplanarak en son karar verilir. [19]. 

 
Şekil.2. Çalşmada Önerilen Metodun Gösterimi 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 
KNN’ de en iyi snflandrmay C4 (99.95); SVM’de C4 

(99.95);  MLP’  de  F8,  C4,  T5  (99.95);  RO’da  T3  (99.95) 
kanallar vermiştir. Frontal bölgede F8,  temporal bölgede  T6, 
central bölgesinde C4, parietal bölgede P2, oksipital bölgede O2 
kanallar en iyi sonucu vermiştir. Tüm snflandrma sonuçlar 
ve kanallardan elde edilen verilere baklnca en iyi kanaln C4, 
en iyi snflandrcnn ise MLP olduğu tespit edilmiştir. Yaplan 
snflandrma işlemi sonuçlar Tablo.1 de verilmiştir. MLP 
performans en iyi snflandrma algoritmas olarak görülürken, 
C4 kanal şizofreni EEG’sinin kontrol grubundan en iyi ayrt 

edildiği kanal olarak gözlemlenmiştir. Mevcut sonuçlarla 
önerilen yöntemin literatürdeki çalşmalardan üstün olduğu ve 
klinik uygulamalara katk sağlayacağ yorumunu getirmektedir. 

Bu çalşmada analiz edilen şizofreni ve sağlkl bireylere ait 
EEG kaytlarndan çkarlan öznitelik vektörlerini kullanarak iki 
gruptan elde edilen değerlerin ortalamalar arasnda istatiksel 
olarak anlaml bir fark olup olmadğn belirlemek için 
parametrik bir yöntem olan bağmsz örneklem t testi tercih 
edilmiştir. Bu testin ön şart verilerin normal dağlmas, gruplara 
ait varyanslarn eşitliği ve iki verinin birbirinden bağmsz 
olmasdr. Bu şartlar sağlamayan veriler için ise parametrik bir 
yöntem olmayan Mann-Whitney U testi kullanlacaktr [20]. 
SPSS’in hesapladğ p değerinin 0.05’ten küçük olduğu 
durumlarda şizofreni ve sağlkl EEG verileri arasndaki fark 
istatistiksel olarak anlamldr. Her kanaldan hesaplanan 5 farkl 
özniteliğe göre p değerleri Tablo 2.’de verilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde tüm kanallarda istatiksel olarak anlamllk 
gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar yüksek çkan snflandrma 
başarm oranlarn desteklemekte ancak başarmn yüksek 
olduğu kanallarda istatistiksel anlamllğn da arttğ çkarm 
tam olarak yaplamamaktadr. 

TABLO I. Snflandrma sonuçlar 
   Kanallar K-NN SVM MLP  Random Forest(RO)  
  F7 92.09 90.51 92.86  93.86  
  F3 97.94 98.16 98.84  97.64  
  F4 70.76 74.52 74.44  81.62  
  F8 99.87 99.91 99.95  99.65  
  T3 79.61 79.27 84.01  99.95  
  C3 98.24 98.24 98.67  98.16  
  Cz 98.84 98.63 99.40  98.29  
  C4 99.95 99.95 99.95  99.70  
  T4 97.05 96.58 97.56  96.32  
  T5 99.82 99.87 99.95  99.70  
  P3 94.05 94.05 95.00  93.63  
  Pz 99.65 99.65 99.70  99.35  
  P4 99.48 99.31 99.61  98.93  
  T6 97.82 97.73 98.63  97.77  
  O1 97.05 96.83 96.92  96.41  
  O2 99.87 99.78 99.87  99.70  

IV. SONUÇ 
Bu çalşmada, önerilen öznitelik çkarm yöntemleri ve mevcut 
snflandrma teknikleri ile şizofreni hastalar ve sağlkl kontrol 
gruplarna ait EEG kaytlarnn snflandrlmas ve istatistiksel 
analizi amaçlanmştr. 2 veri grubunun başarl şekilde 
ayrştrlmas, ilgili paradigmann klinik tedavilerde 
kullanlabileceğini, analiz edilecek EEG kaytlarndan 
hangisinin sağlkl veya hasta grubuna ait olduğu konusunda 
doğruluk tahminini arttrabileceğini göstermiştir. İlerleyen 
çalşmalarda şizofreni hastalğ ile ilgili en ilintili EEG marker 
belirlenip daha az kanal ile snflandrma işlemi 
hedeflenmektedir. Bir başka açdan baklrsa, güç spektrum 
tabanl, karmaşklk analizi ile ilgili, uyumlulukla (coherence) 
ilişkili markerlar ile kişi tabanl snflandrma önerilebilir. 
Çalşmada başarl sonuçlar veren çok katmanl alglayclarn 
 daha derin versiyonu olan evrişimsel sinir ağlar ile bir başka 
uygulama geliştirmek de planlanabilir. Önerilen çalşma mevcut 
hali ile de şizofreni hastalğ tespitinde literatüre katk sunmakta 
ve pratik uygulamalarda umut vadetmektedir.  
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TABLO II. SPSS Analiz Sonuçlar 
 

Kanallar Öznitelikler p value 
(sig 0.05) 

 Kanallar Öznitelikler p value 
(sig 0.05) 

 
 
 

F7 

min 0,005*  
 
 

T4 

min 0,009* 

mean 0,015* mean 0,000* 

max 0,000* max 0,000* 

std 0,043* std 0,032* 

median 0,018** median 0,001* 
 
 
 

F3 

min 0,000*  
 
 

T5 

min 0,047* 

mean 0,012* mean 0,000* 

max 0,037* max 0,000* 

std 0,044* std 0,009 

median 0,000* median 0,041* 
 
 
 

F4 

min 0,003*  
 
 

P3 

min 0,000* 

mean 0,021* mean 0,001* 

max 0,000* max 0,035* 

std 0,020* std 0,000* 

median 0,005* median 0,042** 
 
 
 

F8 

min 0,000*  
 
 

Pz 

min 0,005* 

mean 0,004* mean 0,000** 

max 0,010* max 0,033** 

std 0,003* std 0,019** 

median 0,033* median 0,000* 
 
 
 

T3 

min 0,000*  
 
 

P4 

min 0,011* 

mean 0,000* mean 0,000* 

max 0,011* max 0,011** 

std 0,028* std 0,003** 

median 0,024* median 0,019* 
 
 
 

C3 

min 0,022**  
 
 

T6 

min 0,000** 

mean 0,000* mean 0,024* 

max 0,006** max 0,009** 

std 0,014* std 0,021** 

median 0,049* median 0,000* 
 
 
 

Cz 

min 0,001*  
 
 

O1 

min 0,023* 

mean 0,000* mean 0,000* 

max 0,022* max 0,011** 

std 0,000* std 0,043* 

median 0,018* median 0,000* 
 
 
 

C4 

min 0,006*  
 
 

O2 

min 0,044** 

mean 0,000* mean 0,008* 

max 0,025* max 0,025** 

std 0,005* std 0,015** 

median 0,044* median 0,000* 

* : Mann-Whitney U Test; **: Independent Sample t Test. 
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