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Özetçe—Beyin bilgisayar arayüzleri (BBA), kullanclarn 
yalnzca beyin aktivitesi ile dş bir cihazla iletişim kurmasn 
sağlayan sistemlerdir. BBA teknolojisinin önemli amaçlarndan 
biri de hareket kabiliyeti kstlanmş veya felçli hastalar gibi 
kişilerin dünyayla iletişimini sağlamaktr. Bu iletişim genellikle 
elektroensefalografi (EEG) ad verilen beyin dalgalarnn 
aktivesini elektriksel yöntemle izlenmesini sağlayan yöntemle 
yaplabilir. Bu çalşmada, sağ veya sol el fonksiyon yetersizliği 
olan kişilerin, el hareket kavrama hayali esnasnda kaydedilen 
EEG verileri ile çalşlmştr. Sekiz farkl kişi için istatiksel 
tabanl özniteliklerle öznitelik vektörü oluşturulup yüksek 
snflandrma doğruluğu (SD) bulunmas hedeflenmiştir. 
Snflandrmada, k-En yakn komşu (k-EYK), destek vektör 
makineleri (DVM) ve doğrusal ayrma analizi (DAA) yöntemleri 
kullanlmştr. Çkarlmş özniteliklerle sekiz kişi için, ortalama 
olarak en yüksek SD %81.17 ile k-eYK algoritmas ile elde 
edilmiştir. Bulunan sonuçlar, önerilen öznitelik yöntemlerinin 
hareket hayali EEG işaretlerinin snflandrmas için 
uygulanabileceğini göstermiştir. 

  Anahtar Kelimeler — beyin bilgisayar arayüzü; motor 
hayali; EEG; hayali el hareketi; öznitelik çkarm; snflandrma.  

Abstract—Brain-computer interfaces (BCI) are the systems 
that enable to provide communication between users and an 
external device through only brain activities. One of significant 
purposes of BBA technology is to enable communication of the 
patients like who has motor disability or are paralyzed. This 
communication can be performed by 
electroencephalogram (EEG) that is a method providing to be 
followed brain activities through electrical system. In this study, 
the EEG data set recorded during brain imagination of right or 
left hand grasp attemtp movements of subjects having hand 
functional disability was used. It is aimed to have high 
classification accuracy (CA) for eight different subjects by 
creating feature vectors using statistical based features. k-nearest 
neigbors (kNN), support vector machines (SVM) and linear 
discriminant analysis (LDA) methods were used for classification. 
We obtained the highest average CA as 81.17% for eight subjects 
using kNN algorithm. The results indicate that these proposed 

features can be used for the classification of motor imagery EEG 
signals.    

Keywords — brain computer interface; motor imagery; EEG; 
motor imagery hand movement; feature extraction; classification. 

I. GİRİŞ 
  Beyin-bilgisayar arayüzü (BBA); tp, psikoloji, sinyal 
işleme, sinir bilim ve makine öğrenmesi gibi bir çok alanla iç 
içe olan ve son derece disipliner aras bir araştrma konusudur 
[1]. Bu arayüz, kullancnn aktivitesine bağl olarak 
Elektroensefalografi (EEG) sinyallerini hesaplar ve farkl 
uygulama alanlarnda kullanlmas için kaydedilmiş bu 
sinyalleri kontrol komutlarna çevirir [2]. Kullancnn beyin 
dalgalarn kaydederek, verilen görevi tamamlamak için bu 
sinyalleri bilgisayar sistemine gönderir. İletilen dalga veya 
sinyaller sayesinde fikir veya nesnenin kotrolü sağlanabilir [3].   

 BBA’nn en önemli uygulama alanlarndan biri de engelli 
bireyler için dş ortamla haberleşmelerini sağlayacak yeni 
tenkolojiler geliştirmektir [4]. Son yllarda yaplan çalşmalar, 
insan beyninin, kişinin herhangi bir hareket yapmasna gerek 
kalmadan, sadece hayal ederek cihazlar kontrol edebileceğini 
ve ayrca felçli hastalarnda hayatlarn kolaylaştracak 
sistemlerin oluşturulabileceğini göstermiştir. Hayal edilen 
hareketin otomatik çözümlemesi, robot-destekli tedavilerin 
veya destekleyici teknoloji ve rehabilitasyon amaçl ara 
yüzlerinin geliştirilmesine katk sağlayacaktr. 

 Literatürde sağ veya sol el, kol hareketlerinin veya hayal 
edilmesinin esnasnda kaydedilen EEG işaretlerinin 
snflandrmasyla ilgili birçok çalşmann yapldğ 
görülmektedir. Yaplan bir çalşmada; Bhattacharyya ve 
arkadaşlar, sağ-sol kol hareketinin meydana getirdiği EEG 
sinyallerinin, doğrusal ayrma analizi (DAA), karesel ayrma 
analizi (KAA) ve k-en yakn komşu (k-EYK) gibi algoritmalar 
kullanlarak bunlarn performansn analiz etmek 
istemiştirlerdir. En yüksek doğruluğu ise k-EYK ile ortalama 
güç band vektörünü  kullanarak %84.29 olarak elde 
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etmiştirlerdir [5]. Hajibabazadeh ve Azimirad, 6 kanaldan EEG 
sinyalleri topladktan sonra alçak geçiren filtre ile filtreleme 
işlemi gerçekleştirmiştirlerdir. Sonra, destek vektör makinesi 
yöntemi sayesinde sağ el veya sol el motor hayalini 
snflandrmştrlar ve %75 snflandrma doğruluğu elde 
etmiştirlerdir [6]. Diğer bir çalşmada ise; Liu ve arkadaşlar 
sol el ve sağ el hareketinin hayalini içeren bir görev için ortaya 
çkan EEG sinyallerini snflandrmay öneren bir yöntem 
sunmuşlardr. Bu iki görev için yüksek snflandrma oran 
bulmay hedeflemişlerdir. Yaplan çalşma sonucu destek 
vektör makinesi (DVM) ile ortalama %82.10 snflandrma 
doğruluğuna ulaşmşlardr [7]. Zhichuan ve arkadaşlar ise 
(2017) sağ ve sol el motor hayalinin EEG sinyalleri için, 
evrişimsel sinir ağlarna dayanan yeni bir yöntem 
önermişlerdir. Bu yöntem iki kişiden toplanan veri setleri 
üzerinde uygulanmştr ve diğer üç klasik snflandrc 
yöntemleriyle karşlaştrlmştr. Çalşmada yeni yöntemin 
diğer snflandrclar geçerek %86.41 orannda bir 
snflandrma doğruluğuna ulaştğ gösterilmiştir [8]. 

      Bu çalşmada, sadece beyin aktivitesi sağlanarak yaplan 
sol veya sağ elin kavramay deneme hareketlerinin 
kaydedilmesiyle ortaya çkan EEG verileri üzerinde 
çalşlmştr. Ham EEG verisine herhangi bir ön işlem de 
bulunulmadan, farkl kişilerde belirleyici sonuç veren baz 
istatiksel tabanl öznitelikler çkarlmştr. Kullanlan 
öznitelikler; entropi (E), çarpklk (Ç), karekök ortalama 
(RMS), sfr geçiş says (SGS), varyans (VAR) ve standart 
sapmadr (STD). 
 
  Sekiz farkl kişi için seçilen kanallar üzerinde 
snflandrma doğruluklar tespit edilmiştir. Farkl 
snflandrclarn, snflandrma doğruluğuna etkisini 
göstermek amaçl olarak k-EYK, DVM ve DAA olmak üzere 
üç farkl snflandrc sonuçlar ele alnmştr.  

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Veri Kümesi Tantm ve Analizi 
Çalşma el hareket ve fonksiyon yetersizliği olan 8 kişinin 

sağ veya sol elinin kavramay deneme hareketinin hayal 
edilmesiyle ortaya çkan ve ayrca Clinical BCI Challenge-
WCCI 2020 yarşmasnda kullanlan veri seti üzerinde 
gerçekleştirilmiştir.  

 
 Deneysel çalşma, iki aşamadan oluşan klasik bir 

sensörimotor ritim BBA yapsn izlemektedir. Birinci 
aşamada herhangi bir geri bildirimde bulunmadan, ilk 
snflandrc çkarlmş öznitelikleri kullanarak eğitilmektedir. 
Bu aşamada veri edinme, 40 denemenin 2 kez koşumunu içerir 
ve her biri yaklaşk 7 dakika 30 saniye sürmektedir. Sonra, 
snflandrc çevrim dş modda eğitilir ve bu da yaklaşk 30 
saniye sürer, devamnda 40 denemenin çevrim içi BBA modda 
bir geri bildirim koşusuyla takip edilmektedir. Her koşumda 
20 deneme sağ ve 20 deneme sol motor hayalidir. Eğitilme 
evresi 8 saniyedir ve bunun ilk 3 saniyesi de bilgisayar 
ekrannn ortasnda hazr ol mesaj içeren bir hazrlk 
aşamasdr. 2 saniyeden sonra, bir bip sesi oluşmakta ve 3. 
saniyenin sonunda, ekrann sol veya sağ tarafnda el-görüntüsü 
şeklinde bir işaret ortaya çkmaktadr. İşaretin belirmesine 

göre, katlmclardan sol veya sağ elin kavramas hareketi 
temelli bir görev yapmas istenmektedir. Eğitim aşamasnda 
beliren işaret 8.saniyenin sonuna kadar sürmektedir. 
Sonrasnda ekran diğer denemenin başlamasndan önce 2-3 
saniye kadar bir süre için kararmaktadr. Yaplan EEG 
verilerinin kaydedilme süreci Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil. 1.  Bir adet EEG verisinin kaydedilme süreci  

EEG verileri, uluslararas 10-20 sistemine göre 
yerleştirilmiş olan 12 elektrottan kaydedilmiştir. Sinyaller, 
veri edinme esnasnda 512 Hz frekansnda örneklendi ve 0.1 
den 100 Hz’e kadar bant-geçiren filtre ile, 50 Hz de ise bir 
bant-durduran filtre ile filtrelendi. 

 
Kullanlan veri analizi yöntemi Şekil 2’de ksa 

gösterilmiştir: İlk aşamada ham EEG verisinden, herhangi bir 
ön işlem aşamasnda bulunulmadan, sinyallerin özniteliğinin 
yani sinyalleri en iyi temsil eden parçalarn bulunmas 
sağlanr. Diğer aşamada ise çkarlan bu öznitelikler, farkl 
snflandrclar kullanlarak snflandrlr. Sonuç olarak EEG 
sinyalinden hangi elin hareketinin hayalinin düşünüldüğü 
tespit edilir.  

 

 
Şekil. 2.  EEG verisinin analiz şemas 
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B. Öznitelik Çkarm 

Bu işlem ksaca ham EEG verisini en iyi temsil eden 
özelliklerin belirlenmesi olarak tanmlanabilir. Kullanlacak 
olan EEG veri seti, matematiksel ve istatiksel yöntemlerle 
analiz edilip, öznitelik çkarma işlemi yaplacaktr. Yalnz her 
yöntem, her uygulama için iyi sonuç vermemektedir. Tüm 
kişilerden alnan EEG işaretleri de ayn olmayacağndan, 
çkarlan öznitelikler kişiden kişiye farkl sonuçlar 
vermektedir. Bu yüzden, EEG verisinde tüm elektrotlardan 
(kanallardan) elde edilen veriler yerine, yaplan uygulamaya 
uygun şekilde beyinsel aktivitenin yoğun olduğu bölgeleri 
kullanmak snflandrma için çkartlan en iyi özniteliğin 
bulunmasn kolaylaştrmaktadr. 

Bu çalşmada da, öznitelik vektörleri olarak, entropi (E), 
çarpklk (Ç), karekök ortalama (RMS), sfr geçiş says 
(SGS), varyans (VAR) ve standart sapma (STD) denenmiştir. 

 
1) Entropi (E): Sinyaldeki düzensizliği bir ölçüsüdür. E 

siyalin entropisi, N sinyalin uzunluğu ve P(X=xi) olaslk 
dağlm fonksiyonu ise  

 � = −∑ �(� =	���� ��)� �����(� = ��) (1) 

2) Çarpklk (Ç): Bir rastgele sürecin olaslk dağlmn 
asimetrisinin bir ölçüsü olarak ifade edilir. Bir x işareti için 
Denklem 2’de çarpklk verilmiştir. �̅ ortalama, σ standart 
sapma, n veri saysdr. 

 Ç = ∑ 	(����̅)��
���
(���)		�   (2) 

 
3) Karekök Ortalama (RMS): Kare fonksiyonunun 

ortalama değerinin karekökü veya anlk değerlerdir. N veri 
saysdr.  

 ��� = ��
�∑ ����

���  (3) 

4) Sfr Geçiş Says (SGS): İşaretin sfr noktasndan geçis 
saysdr. Denklem (4)’deki şekilde bulunabilir. N veri says, 
xi , i.veridir. 

 ��� = ∑ ����(−���� ������)	   ����(�) = ��� � � �
�� ����� (4) 

5) Varyans (VAR): Varyans, standart sapmann karesidir. 

 ��� = �
���∑ (�� − ��)�����  (5) 

6) Standart Sapma (STD): Verilerin ne kadar ortaya yakn 
olduğunu bulur. 

  ��� = 	 = � �
���∑ (�� − ��)��

���  (6) 

C. Snflandrma 
Snflandrma aşamasnda, elde edilen öznitelik vektörleri, 

snflandrc yöntemleri olan k-EYK, DVM ve DAA ile 
snflandrlmştr. 

k-EYK, k tane en yakn komşusunun durumuna göre 
etiketsiz denemelerin snfnn tayin edilmesi yöntemidir [9]. 
Snflandrlacak olan test verisinin, eğitim verilerine baklarak 
belli mesafe ölçüm yöntemleri kullanlarak, test verisinin snf 
belirlenir. Bu snflandrmada, mesafe ölçümü için bir kaç 
uzaklk metodu olsa da, bu çalşmada kullanlan Öklid uzaklğ 
metodudur. Rasgele alt örnekleme doğrulama yöntemi ile en 
ideal k parametresi seçilmiştir. Toplam 50 koşum olarak 
yaplan bu çalşmada, en çok seçilen k değeri bu yöntem için 
esas alnmştr. 

Destek vektör makineleri de, hiper düzlemler veya karar 
snrlar belirleyerek, iki snfa ait verileri birbirinden ayrt 
etmek için kullanlr. Bu yöntemde özellikle az sayda veri ile 
doğru snflandrma sonuçlar bulunabilir [10]. DVM’nin 
önemli avantajlar ise karmaşk yaplar modelleyebilme, 
yüksek doğruluk sağlamas ve çok sayda değişkenle 
çalşlabilmesi olarak sralanabilir.  

Doğrusal ayrma analizinde ise, veri snflandrmas ve veri 
boyutu azaltlmas için sklkla kullanlan bir yöntemdir. 
Snflarn dağlmn inceleyip, ortalama değerleri arasndaki 
farkllğ kullanarak snflar birbirinden ayrmak için kullanlr 
[11]. Analiz aşamasnda ise dşardan alnan bir verinin hangi 
gruba dahil edileceğini gösterir.  

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
          Bu çalşmada, sekiz kişi için sol veya sağ elin kavrama 
hareketinin düşünülmesiyle kaydedilen EEG işaretleri 
üzerinde çalşlmştr. Temel olarak, farkl özniteliklerin 
kullanldğ durumlarda kişiler üzerindeki snflandrma 
başarlar araştrlmştr. Bunun için k-EYK, DVM ve DAA 
gibi snflandrma algoritmalar denenmiştir. Çalşlan veri 
setinde, her kişi için alnan 80 EEG veri kayd kullanlmştr. 
Bu veri kayd ise 40 EEG verisi eğitim için ve 40 EEG verisi 
test için olmak üzere rastgele bir şekilde ayrlmştr. 

Kişi 1 için, bir ve ikinci kanal üzerinde yoğunlaşlmştr. 
Ayn öznitelik çkarm yöntemi ile ikinci kanalda k-EYK ile 
%82.60 SD elde edilmiştir. Kişi 2 için ise, DVM 
algoritmasyla %92,10’luk bir sonuç ile bu çalşmann en 
yüksek SD gerçekleştirilmiştir. Kişi 3 için de, E, Ç, RMS ve 
SGS gibi özniteliklerin beraber ve farkl iki kanalda 
snflandrlmasyla sonuçlar elde edilmiştir. Burada en yüksek 
SD, DVM yöntemiyle ikinci seçilen kanal üzerinden elde 
edilmiştir. Kişi 4 için, öznitelik çkarm esnasnda varyans 
tabanl öznitelik kullanlmştr. Tablo 1’de ilk sütunda 
görüldüğü üzere %45-49 bandnda bir sonuç başar 
sağlanmştr. Bu özniteliğin daha sonra türevinin alnmas ile 
k-EYK snflandrcsyla %30’un üzerinde bir SD artş 
sağlanmştr. 

 
Kişi 5-6-7-8 için ise, öncelikle varyans özniteliği tek 

başna işleme alnarak öznitelik vektörleri çkarlmştr. Bu 
vektörler kullanlarak elde edilen SD değerleri Tablo 1’de ilk 



425

19-20 Kasım 2020
ONLINE

sütunda yer almaktadr. Bunlara ek olarak, SD artrmak için ek 
olarak RMS ve STD öznitelikleri kullanlmştr. Tablo 1’de 
ikinci sütunda görüldüğü gibi Kişi 8 için k-EYK 
algoritmasyla yaklaşk %7’lik bir artş gözlemlenmiştir. Kişi 
6 için ise DVM yöntemiyle yaklaşk %3’lük bir yükseliş 
yakalanmştr.    

 
TABLO I.  TÜM KİŞİLER İÇİN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞU SONUÇLARI 

Kişiler  
Kullanlan Öznitelik ve SD (%) 

k-EYK DVM DAA 

Kişi1 VARa 

80,95 
VAR 
82,60 

VAR 
60,35 

VAR 
66,50 

VAR 
69,70 

VAR 
66,90 

Kişi2 VAR 
90,50 

VRSb 
90,95 

VAR 
91,75 

VRS 
92,10 

VAR 
91,60 

VRS 
91,85 

Kişi3 EÇRSc 
77,05 

EÇRS 
80,65 

EÇRS 
57,90 

EÇRS 
81,10 

EÇRS 
52,75 

EÇRS 
76,55 

Kişi4 VAR 
49,20 

VVd 
81,05 

VAR 
46,50 

VVd 
68,95 

VAR 
45,90 

VV 
70,40 

Kişi5 VAR 
77,45 

VRS 
77,70 

VAR 
48,35 

VRS 
47,90 

VAR 
51,65 

VRS 
50,35 

Kişi6 VAR 
78,60 

VRS 
81,85 

VAR 
66,90 

VRS 
69,65 

VAR 
60,20 

VRS 
60,30 

Kişi7 VAR 
85,30 

VRS 
84,95 

VAR 
85,90 

VRS 
86,70 

VAR 
84,65 

VRS 
85,70 

Kişi8 VAR 
62,80 

VRS 
69,60 

VAR 
60,65 

VRS 
59,85 

VAR 
60,20 

VRS 
61,05 

Ortalama 75,23 81,17 64,79 71,59 64,58 70,38 
a. VAR Özniteliği, b. VAR, RMS ve STD Öznitelikleri, c. E, Ç, RMS ve STD Öznitelikleri, d. VAR’n 

Türevi Özniteliği    

 
İki snfl olan bu veri setleri için, hangi elin hareket 

hayalinin düşünüldüğü farkl snflandrclar kullanlarak 
bulunmaya çalşlmştr. Ulaşlan sonuçlar sekiz kişi için de 
genel olarak değerlendirildiğinde, bu veri setleri için DAA 
snflandrcsnn, k-EYK ve DVM snflandrcsnn kişilerin 
çoğunluğu için SD olarak geride kaldğ görülmüştür. Kişiler 
için ortalama olarak en yüksek değerler k-EYK ile elde edilse 
de, bu çalşmann en yüksek snflandrma doğruluk oran 
DVM ile yakalanmştr.  

 
Elde edilen sonuçlara göre; tüm kişiler için ortalama 

%81.17 ve Kişi 5, Kişi 8 harici %80’i geçen tahmin oranlar 
veren k-EYK algoritmas verilen özniteliklerin bu 
çalşmalarda etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrca, 
kullanlan veri setinin güncel olmasnn yannda, çkarlan 
öznitelik vektörü boyutlarnn düşük olmas ve klasik öznitelik 
çkarma yöntemlerinin kullanlmas önerilen yöntemlerin 
uygulanabilir olduğunu ortaya koymaktadr. İlerleyen 
çalşmalarda diğer kişiler için de etkili olan öznitelikler 
belirlenip yüksek snflandrma doğruluğu elde edilmeye 
çalşlacaktr.  
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