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Özet 
 

Beyin aktiviteleri Elektroansefalografi (EEG) sinyalleri şeklinde kaydedilebilir. Kaydedilen bu sinyaller epilepsinin tespiti ve 
epileptik ataklarının ayrıştırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, EEG sinyallerinden frekans tabanlı öznitelik çıkarımı 
yapılmış ve En küçük Kareler Destek Vektör Makinası (EKK-DVM) kullanılarak epilepsi tespiti amaçlanmıştır. Önerilen yöntem 
ile sağlam bireye ve epilepsi nöbetinde olan bireye ait EEG sinyallerini sınıflamada % 100 başarımı elde edilmiştir. 
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Classification of epileptic EEG signals using frequency based features 
 
Abstract 

 
Brain activity can be recorded in the form of Electroencephalography (EEG) signals. The recorded signals help to distinguish 

epileptic seizure sand diagnose the epilepsy. In this study, frequency based feature extraction for EEG signals are performed and 
detection of epilepsy is carried out via Least Squares Support Vector Machine (LS-SVM) through frequency based feature. The 
proposed method achieves 100% accuracy in classification for healthy and epileptic seizures persons. 
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1. Giriş 
 

Beyin sinir hücrelerinin elektriksel aktivitesinin harici 
elektrotlarla kayıtlayan Elektroensefalografi (EEG) beyinin 
anormal aktivitesinin tespiti için önemli bir araçtır. EEG 
kayıtları kafa derisinde belirli noktalara yerleştirilen 
elektrotlarla elde edilmektedir [1]. Epilepsi tekrarlayan 
nöbetlerle karakterize edilen kronik bir hastalıktır. Nöbetler, 
beynin elektriksel aktivitelerindeki geçici anormalliklerdir. 
Bu anormalliklerden dolayı bilinç kaybı, dengesiz vücut 
hareketleri, anormal duygusallık veya kas kasılmaları 
meydan gelmektedir. Bu hastalığın teşhisinde EEG 
sinyallerinin analizi en iyi yöntemlerden biridir. 

EEG sinyallerine ait farklı öznitelikler çıkartılarak ve 
sınıflandırıcılar kullanılarak, daha iyi analizler için doğrusal 
ve doğrusal olmayan bir takım teknikler geliştirilmiştir. Bu 
tekniklerde zaman, frekans veya zaman-frekans uzayında 
öznitelik çıkarma yöntemleri uygulanmaktadır. Güç 
spektrum yoğunluğu analizi EEG sinyallerinin 
karakteristiğini frekans düzleminde incelemek amacıyla 
kullanılan en kolay yöntemlerden birisidir [2]. Epileptik 
EEG sinyallerinin frekans içeriği nöbet öncesinde ve nöbet 
sonrasında farklı olduğundan, zaman-frekans uzayında 
analiz yapan Dalgacık Dönüşümü (DD) diğer dönüşümlere 
göre epileptik EEG sinyalinin karakteristiğinin tespitinde 
ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Nöbet tespit ve 
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sınıflandırılmasında DD ideal bir bant geçiren filtre gibi 
kullanılmaktadır [3-5].  

Bu çalışmada Bonn Üniversitesi Epileptoloji bölümünün 
araştırmacılara açtığı ve A, B, C, D ve E olmak üzere 5 sete 
bölünmüş epilepsi veri seti kullanılmıştır. Bonn veri setleri 
ile literatürde yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmalardan bazıları; Kaya ve arkadaşları 1-D yerel 
ikili desen özelliği ile A-E, A-D, D-E sınıflamalarda %99,5, 
E-CD sınıflamada %97, AB-CDE sınıflamada %93 ve A-D-
E sınıflama için %95,67 sınıflama performansı elde 
etmişlerdir [6]. Srinivasan ve arkadaşları, zaman-frekans 
düzlemi öznitelikleri ve yapay sinir ağlarıyla A-E 
sınıflamasında %99,6 sınıflama performansı elde etmişlerdir 
[7]. Tzallas ve arkadaşları, zaman-frekans analizi ile A-E 
sınıflama için %100, A-D-E sınıflamada %100 ve A-B-C-D-
E sınıflamada %89 sınıflama performansı elde etmişlerdir 
[8]. Orhan ve arkadaşları, dalgacık dönüşümü ile k-en yakın 
komşuluk ve yapay sinir ağlarıyla, A-E sınıflamada %100, 
A-D-E sınıflama için %96,67, AB-CD-E sınıflama için 
%95,6, AB-CDE sınıflamada %98,8 ve ABCD-E 
sınıflamada ise %100 sınıflama performansı elde etmişlerdir 
[9]. 

Bu çalışmada, epileptik nöbetler içeren EEG 
sinyallerinin belirlenmesi için frekans analizi ele alınmıştır. 
Önerilen yaklaşım, her bir EEG sinyalinin güç spektrum 
yoğunluğunun elde edilmesi ve oradan özniteliklerin 
çıkartılması için frekans analizi temellidir. Çünkü EEG gibi 
sinyallerin frekans bilgileri, zaman düzlemi çözümlerinden 
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