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Özetçe 

İnsanın beyin dalgaları, beyin aktivitelerinin bulunduğu 

duruma göre değişiklik gösterir. Bu nedenle insanın 

planlama ve rahatlama durumunda olma durumuna göre 

EEG sinyallerinde değişiklikler olabilmektedir. O zaman bu 

değişiklikler incelenerek, bireyin o anda planlama mı yoksa 

rahatlama durumunda mı olduğu ile ilgili karar verilebilir. 

Bu çalışmada EEG sinyallerine göre bireyin planlama ya da 

rahatlama durumlarından hangisinde olduğu ile ilgili sonuç 

çıkaran, eğitmiş olduğumuz sistemlerden bahsedilecektir. 

 

Abstract 

Brain waves vary according to the situation of human brain 

activities. Therefore, EEG signals may change between 

planning and relaxing states. Examining these changes, we 

can decide whether the person is in relaxing or planning state. 

In this study, we talk about trained systems which draw 

conclusions about, whether the person is in planning or 

relaxing state, according to the EEG signals. 

1. Giriş 

Beyin dalgaları EEG yöntemi ile ölçülebilmektedir. EEG 

kayıtlarındaki sinyaller düzenli olarak salınım yapmaktadırlar 

ve bu düzenli salınımların nöronlar arasındaki eşzamanlılığı 

gösterdiği düşünülmektedir. EEG örüntülerine göre birçok 

aktivite belirli frekans aralıklarında gerçekleşmektedir: Delta 

(0,5 - 4 Hz.), Theta (4 - 8 Hz), Alpha (8 - 13 Hz), Beta (13 - 

22 Hz), ve Gamma (30 - 40 Hz) . 7 - 13 Hz arasında bulunan 

dalgalar motor hareketlerle ilgili bölgelerin çalıştığı süreçlerde 

gözlemlenir. Bu frekans aralıkları gözetilerek insanın hangi 

durumda olduğu sonucuna ulaşılabilir (planlama ya da 

rahatlama). Alınan EEG verileri arasındaki ilişkileri tespit 

edebilmek için sınıflandırma algoritmalarından 

faydalanılmıştır. Başarı oranını artırabilmek ve verinin genel 

dağılımı hakkında bilgi edinebilmek için birden fazla yöntem 

üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 

verilerin doğrusal bir şekilde dağılmadığından dolayı karar 

destek makinelerinin (support vector machine-SVM) RBF 

çekirdeğinin ayırma işleminde daha başarılı olduğu 

görülmüştür. 

2. Araç ve Yöntemler  

 

2.1. Sınıflandırma 

Bu çalışmada genel problem, alınan EEG verilerine göre 

bireyin beyin fonksiyonlarının planlama durumunda mı, yoksa 

rahatlama durumunda mı olduğunu anlamaktır. İlgili örneğin 

hangi sınıfta olduğunu anlamak için makine öğrenmesi 

algoritmaları kullanılabilir. Bu yöntemlerin biyoloji ve diğer 

alanlardaki başarılarını gözeterek elimizdeki veri kümesine 4 

tanesini uyguladık: “K en yakın komşu” (K nearest neighbors- 

KNN), “Fisher Doğrusal Ayırıcı” (Fisher Linear 

Discriminant), “Naive Bayes”, “Karar Destek Makineleri” 

(Support Vector Machine-SVM). 

2.2. Özellik Seçimi 

Özellik seçimi, ilgili veri kümesinde bulunan 

özelliklerden, veriyi daha iyi ifade edebilecek şekilde bir alt 

küme bulmayı amaçlayan yaklaşımdır. Bu yaklaşım özellik 

sayısı fazla olan veri kümelerine uygulanıp genel başarı 

oranında artışa ve sınıflandırma algoritmalarının çalışma 

sürelerinde azalmaya imkân sağladığı için tercih sebebi 

olurlar. Özellik sayısındaki azalma, gürültü içeren özellikler 

bulunabileceği için sınıflandırma algoritmalarının veri 

üzerindeki başarısında etkili olabilir. Özellik azaltma işlemi, 

özelliği az olan veri kümelerinde de, kümenin doğasından 

kaynaklanan gürültü olabileceği durumunu değerlendirmek ve 

daha az özelliğin veri kümesini ifade edip edemeyeceğini 

görmek için uygulanabilir. Bu çalışmamızda Temel Bileşen 

Analiz-TBA (Principal Component Analysis-PCA) 

algoritmasını özellik seçimi için kullandık. 

2.3. Veri Kümesi 

Bu çalışmada “Planlama ve Rahatlama” (Planing and Relax) 

veri kümesini kullandık. Bu veri kümesi UCI’den elde 

edilmiştir.  Veri kümemizde 2 tane sınıf, 12 tane özellik (EEG 

sinyal verileri) ve 182 örnek mevcuttur. Bu veriler değişik 

günlerde 5 kez, sağ elini kullanan 25 yaşlarındaki bireylerden 

alınmıştır. Verilerin alınması için “Medelec Profile Digital 

EEG” makinesi kullanılmıştır. Verinin alınması aşamasında 

deneklerden rahatlamış bir şekilde uzanıp, göz kapaklarını 

kapatıp, göz hareketlerini minimum tutmaları istenmiştir. 

Planlama durumu olarak bireylerin sağ el başparmağını 

kaldırmayı hayali olarak düşünmeleri istenmiştir ama gerçek 

bir hareket yapılmamıştır. Planlama ve Rahatlama evrelerinin 

ikisi için de 5 saniyelik periyotlarla 5’er dakikalık kayıtlar 
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yapılmıştır. Bu verilerin alınma şekline benzer bir çalışma 

ALS hastaları üzerinde (Jayashree Santhosh vs., 2004) 

tarafından yapılmıştır. 

2.4. Deney Düzeneği 

Planlama ve Rahatlama veri kümesi üzerinde 4 tane makine 

öğrenme algoritması ile toplam 16 tane deney yaptık. Bu 

deneylerin 8 tanesi orijinal veri kümesi üzerinde, 8 tanesi de 

TBA algoritması kullanılarak oluşturulan veri kümesi üzerinde 

uygulanmıştır. Sınıflandırma algoritmalarının veri kümesi 

üzerinde doğruluk oranını test etmek amacı ile çapraz 

doğrulama (cross validation) yöntemini kullandık. Bu 

doğrulama yönteminde veri kümesinden  oranında veri 

sistemi eğitmek için seçilir ve geri kalanı eğitilen sistemin test 

edilmesi için kullanılır. Bu işlem  defa yeni test ve eğitme 

kümeleri ile tekrarlanır. Deneylerimizde  = 2 alınarak çapraz 

doğrulama yöntemi uygulanmıştır. Yani veri, eğitim amacı ile 

ikiye bölünmüştür. Ayrılan her iki veri kümesinde de eşit 

sayıda plan ve rahatlama sınıfında bulunan örnek 

bulunmaktadır. Birinci veri kümesi eğitim amacı ile 

kullanıldıktan sonra ikinci veri kümesi de test amacı ile 

kullanılarak eğitme oranının başarısı ölçülmüştür. Daha sonra 

ikinci veri kümesi eğitim amacı ile kullanıldıktan sonra birinci 

veri kümesi test amacı ile kullanılmıştır. Bu yöntemle yapılan 

deneylerde düzenli ve uygun eğitim yapılmazsa sistem veri 

kümesini ezberleyebilmektedir. Çapraz doğrulama tekniği ile 

böyle bir durumun olup olmadığını görebilmekteyiz. Bizim 

deneyimizde her algoritma için yapılan 2 eğitim aşaması 

sonucunda yapılan testlerde yaklaşık sonuçlar ortaya çıkmıştır, 

bu durum verinin ezberlenmediğini göstermektedir.

 

  
Planlama ve Rahatlama veri kümesi üzerinde özellik seçme 

işlemini yapmak için TBA algoritması çalıştırılmıştır. TBA 

algoritması sonucunda özellik sayısının kaça düşürüleceği 

aşağıda verilen formül ile hesaplanır. 

 

       (1) 

 : özdeğer (eigen value),  özellik sayısının kaça 

düşeceğini, : orijinal verideki özellik sayısını,  eşik 

değerini, yani düşürülen özellik sayısının veriyi % kaç ifade 

edebileceğini gösterir. Deneyimizde eşik değerini %95 kabul 

ettik (şekil-1 de görüldüğü gibi) ve özellik sayını 12den 7’ye 

düşürdük. 

 

Algoritmaların veri kümesi üzerindeki başarısını Şekil-2 de 

görüldüğü gibi karışıklık matrisi üzerinden değerlendirdik. 

 

 
 

Algoritmalar farklı platformlarda gerçekleştirilmiştir. KNN 

algoritması Java ile kodlanmıştır. KNN algoritmasında 

örnekler arasındaki uzaklık için Öklid uzaklığı formülü 

kullanılmıştır ve k değeri 11 seçilmiştir. Fisher algoritması 

Matlab ile kodlanmıştır. Naive Bayes algoritması .NET 

platformunda C# ile kodlanmıştır. Karar Destek Makineleri 

için çevrim içi site (gist) kullanılmıştır. Karar Destek 

Makineleri için çekirdek fonksiyonu olarak RBF seçilmiştir. 

3. Sonuçlar  

Deney sonuçları Tablo-1’de gösterilmektedir. Bu deneyde 

EEG sinyal verilerine göre bireyin planlama durumunda mı 

yoksa rahatlama durumunda mı olduğu anlaşılmaya 

çalışılmaktadır. 

Tablo-1’de TBA uygulanmış ve uygulanmamış veriler 

üzerinde bahsedilen algoritmalar çalıştırılmıştır. Görüldüğü 

üzere TBA ile özellik seçiminin “Planlama ve Rahatlama” veri 

kümesi üzerinde olumlu bir etkisi görülememiştir; aksine bu 

veri kümesi için her bir sınıflandırıcıda az da olsa olumsuz 

etkide bulunmuştur. 

Veri kümemiz üzerinde çalıştırılan algoritmalardan en 

başarısızı genel doğruluk oranı ile Fisher algoritmasıdır (TBA 

ile %50, orijinal veride %55 başarılıdır). Fisher algoritmasının 

başarı oranı düşük olmasına rağmen duyarlılık ve özgüllük 

değerleri en yakın olan algoritmadır. Yani Sınıf 1’i tahmin 

etme olasılığı ile Sınıf 2’yi tahmin etme olasılığı birbirine 

yakındır. Fisher algoritmasını TBA(-) %63 TBA(+) %57 ile 

Naive Bayes Algoritması izlemektedir. Bu algoritmanın veri 

kümesi üzerinde başarı oranı Fisher algoritmasına göre biraz 

daha yüksek olsa da duyarlılık ve özgüllük değerleri 

birbirinden çok uzaktır. KNN algoritması bahsedilen 2 

algoritmadan genel başarı oranı daha yüksek olsa da özgüllük 

ve duyarlılık değerleri birbirinden en uzak algoritmadır. Bu 

algoritma Sınıf 2’yi (rahatlama durumu) çok az tahmin 

edebilmiştir, başarı oranı yüksek olmasına rağmen sınıflardan 

birini tahmin etme başarısı düşük olduğu için bu veri kümesi 

üzerinde kullanılması çok uygun değildir. Veri kümesi 

üzerinde en uygun çalışan algoritma karar destek makineleridir 

(SVM). Özgüllük ve duyarlılık değerleri birbirine çok yakındır 

ve sınıf 2’yi %100 ayırt edebilmiştir. Genel başarı oranı ile de 

diğer algoritmalara göre çok daha başarılıdır. SVM üzerinde 

TBA olumsuz etki etmiştir ama bu oran %1 civarında 

seyretmiştir. SVM üzerinde farklı çekirdek fonksiyonları ile 

denemeler yapılmıştır ve en başarılı sonuç %95,6 ile RBF 

çekirdek fonksiyonunda alınmıştır. 



KNN, Fisher ve Naive Bayes algoritmalarında hassasiyet 

değeri yaklaşık aynı çıkmıştır (%73 civarı). Bu değer, ilgili 

verinin Sınıf 1’de (planlama durumu) dendiğinde, kesin Sınıf 

1’de olma durumunu ifade eder. Karar Destek Makineleri ise 

burada %100 başarı sağlamıştır. 

Bu veri kümesi üzerinde bulanık kaba sınıflandırma ağacı 

(fuzzy-rough classification tree) ve bulanık karar ağacı sonuç 

çıkarma (fuzzy decision tree induction) algoritmalarını (Rajen 

B. Bhatt ve M. Gopal. 2007) çalışmıştır ve başarı oranları 

sırası ile 57.65 ve % 71.42’de kalmıştır.  

Verilen bilgiler doğrultusunda “Planlama ve Rahatlama” veri 

kümesinde şu ana kadar en iyi sonucu Karar Destek 

Makineleri algoritması vermiştir. 

4.  Tartışma 

Görüldüğü üzere özellik seçme algoritması bu veri kümesi 

üzerinde bütün algoritmalarda olumsuz etki oluşturmuştur. 

Bunun nedeni olarak Şekil-1 incelendiğinde, özelliklerin 

veriyi ifade etmede homojen dağılımını görebiliriz. Bütün 

özelliklerin verinin hangi sınıfta olacağına katkısı olduğu için 

TBA uygulanarak hesaba katılmayan özellikler sonucu 

olumsuz etkilemiştir. 

TBA’nın sonucu olumsuz etkilemesindeki oran oldukça 

düşüktür. Oranın az olmasının nedeni 8-12 numaralı 

özelliklerin Şekil-1’de görüldüğü gibi verinin sonucuna olan 

etkilerinin az olmasından kaynaklanmaktadır. 

Karar Destek Makinelerinde RBF çekirdek fonksiyonun 

başarılı sonuç üretmesi ve Fisher gibi doğrusal ayırmaya 

çalışan bir algoritmanın başarı oranının düşük olması, verinin 

doğrusal bir şekilde ayrılamayacağını açık bir şekilde 

göstermektedir. Bu sonuca göre veriyi doğrusal ayırmaya 

çalışan algoritmaların, bu veri kümesi üzerinde alınan sonuç 

üzerinde iyileştirme yapmak için kullanılmasının başarılı 

olamayacağı görülmektedir. 
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