
 
 

707  

 مقاله پژوهشي 

 یتطابق يفاز -یستم استنتاج عصبیبا استفاده از س EEGگنال یدر س یحمله صرع بنديطبقه
  

  ٢وسفي, مهراد پور١يه قاسميمهد
 

  01/09/1397تاریخ پذیرش  14/06/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ه بروزمنجر ب توانديم يمارين بي. اکننديم افتيدر يعيرطبيغ يهااميپ يعصب يهاسلول آندر  که است يمغزاختالل  يصرع نوع يماريب :هدف و زمينهپيش
 EEG يهاگناليس بنديطبقهص و يتشخ. شوديمده ينامتشنج ا ي يصرع که حملهشود،  ياريرفتن هوش نيباز  ازجمله يعيرطبيو عالئم و احساسات غ هارفتار
  ت است.ياهم حائزان تشنج يشروع تا پا يزمان يهابازهمار در يت بيوضع يبدون حمله و بررس يهازمانتشنج از  يهازماندر 

شده استفاده، شدهثبتآلمان بن  در دانشگاهکه در مرکز صرع  پنج گروه مختلف در EEG گناليسنمونه  ١٠٠از  ن مقالهيار ن منظور ديا يبرا :کار مواد و روش
 شدهرفتهگ يجگاهيو لوب گپوکامپيدر ه يکاشتن يهاالکترود لهيوسماران بهيب يافراد سالم و برا يبرا يسطح يالکترودها لهيوسبه هاداده، ن مجموعهيادر  .است

کاهش بعد از  پس استخراج شده است. يآمار يهايژگيو ،EEGگنال يس يف اصليفرکانس در پنج ط-اطالعات زمان ن مقاله، ازيدر ا شدهارائهاست. در روش 
  ) انجام شده است.ANFIS( يفازبا استنتاج  يتطابق يهاشبکهه يبر پا بنديطبقه، يآمار يهايژگيو

ابد که يدرصد دست  ٠٢/٠صفر و  بيبه ترت بنديطبقهنوع اول و دوم  يکننده توانست به خطا بنديطبقهما در  يشنهاديب پيجه حاصل از ترکينت: هايافته
  مجموعه دادگان مشترک بوده است. يرو ن بريشيپمقاالت  جه نسبت بهين نتيبهتر

در  خصوصاًمشکوک به تشنج  ينيکه ظهور عالئم بال يص موارديتشخ در توانديمص بروز حمله، يجهت تشخ EEGگنال يس بنديطبقه: گيريبحث و نتيجه
  نوزادان، مؤثر واقع شود.

 يآمار يهايژگيو ,موجک ,يبا استنتاج فاز يتطابق يهاشبکه ,يصرع تشنج ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٧ يد، ۷۰۷-۷۱۵ ص، دهم شماره، نهميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۵۵۵۱۲۳۷۷، تلفن:يپزشک يشابور، گروه مهندسيبلوار جانبازان، بلوار نظام الملک، دانشگاه ن يانتها شابور،ين: آدرس مکاتبه

Email: m.ghasemi@neyshabur.ac.ir 

  
  مقدمه

 يهاسلولاست که در آن  ياختالل مغز يصرع نوع يماريب
 توانديم يماريب ني. اکننديم افتيدر يعيرطبيغ يهااميپ يعصب

از  ازجمله گذرا يعيرطبيغمنجر به بروز رفتارها و عالئم و احساسات 
. شوديم دهيتشنج نام اي يصرعشود، که حمله  ياريرفتن هوش نيب

صرع هستند که  يماريمبتال به بنفر در جهان  ونيليم ۶۰ حدوداً
خود تشنج را تجربه  يدر طول زندگ هاآندر صد از  کيباً يتقر

غز م رمنتظرهيغ گذرا وک اختالل ياز  يناش هاتشنج ني. ا)۱(کننديم
 هاتشنج نيا .استکوتاه  يدر بازه زمان ازحدشيب يعصب هيو تخل

او  يزندگ ايشود و  ماريب يسخت برا يطيشرا جاديباعث ا توانديم
مغز  يبررس يبرا١)EEG(يانسفالوگراف الکترو گناليس .کند ديتهد را

                                                             
  سنده مسئول)ينوايران (شابور، يشابور، ني، دانشگاه نيپزشک يار گروه مهندسياستاد١
 رانيشابور، ايشابور، ني، دانشگاه نيپزشک يشگاه مهندسيبرق، آزما يرشته مهندس يکارشناس يدانشجو٢

1ElectroEncephaloGraphy 

 يصرعصرع و تشنجات  مخصوصاً يمغز يهايماريب صيو تشخ
 . رديگيمقرار  مورداستفادهار يج بسيابزار را عنوانبه

 يعيرطبيغ يالگوهابيماران صرعي،  اغلب EEG گناليسدر 
 ييرا شناساماري صرع يب توانيمكه از روي آن وجود دارد گذرايي 
 حمله کيرخداد طول  در EEGگنال يس يهايژگيواز  ياريکرد. بس

 درواقع .کنديمر يي، تغمقايسه با حالت طبيعي بيمار در يصرع
ه باز حالت طبيعي  جيتدربه هانورونت يفرکانس فعال-اطالعات زمان

 سپس وارد حالت تشنجو  ابدييماز تشنج تغيير  قبل يانيمحالت 
  .)۲(شوديم

موارد  ياري، در بسEEGگنال يرات در سييتغين ا جاديرغم ايعل
گنال مربوط به يس ازجمله ياديز يهافکتيآرتوجود ل يبه دال
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ت يگنال مربوط به فعاليس، ين حمله صرعيدر ح ياچهيماهت يفعال
 عنوانبهرا صرع  يماريب تشخيص بصري ،چشم پلک زدنقلب و 

 ينيکه عالئم بال يدر موارد خصوصاً مطرح کرده است.يكي از چالش 
مشابه آنچه در نوزادان نارس وجود دارد،  يمشکوک به حمله صرع

  .است همراه بوده ياديز يبا خطاصرع  يماريخيص بتش
رودها ده به الکتيرس يهاگناليستضعيف  ليبه دلگر يد ياز سو

وجود در عبور از بافت استخواني جمجمه و همچنين  خصوصبه
در بافت مغز، سيگنالي که در هر  يکيان الکتريجرحجمي  يهاد

نواحي  يکيالکتر يهافعاليتدر حقيقت برآيند  شوديمالکترود ثبت 
ه ياطالعات ناح قاًيدقاست و ممکن است  موردنظرالکترود اطراف 

  در الکترودها منعکس نگردد. يدرستبهمرکز صرع 
 صيختشموارد  يرخو در ب يالکتروآنسفالوگراف يبررس اديزمان ز

بر  ناب .شوديمماران يب در ياديز ارينادرست باعث بروز مشکالت بس
ع صر يماريص خودکار بيگذشته تشخ يهاسال، از ذکرشدهل يدال

ت يمتخصصان را از وضع ن کاريارا يمتخصصان بوده ز موردتوجه
 واندتيمج يرا يشهود يهاراهاز  ترقيدقار يو بس کنديممار مطلع يب
 .)۴, ۳(دهدص يرا تشخ يماريب

 يصرع از روتشخيص حمالت که  دهديمنشان  هايبررس
 يهايژگيورات عمده در ييبا توجه به بروز تغ EEGسيگنال تحليل 

  .)۵(داشته است يدر پ يج مطلوبيآن، نتا يفيط
 يفرکانس ليوتحلهيتجز نهيدر زم يطالعاتم رياخ يهاسالدر 

جهت ل موجک يبا استفاده از تبد ينسفالوگرافا يهاگناليس
اطالعات  توانديمل موجک ي. تبد)۶(شده است شنهاديپ يبندطبقه
 يدلتا، تتا، آلفا، بتا، گاما يمختلف فرکانس يفرکانس باندها-زمان

 منظوربهار قرار دهد. يک کرده و در اختيرا تفک يمغز يهاگناليس
نج تش بنديطبقه يبرا نيشيمطالعات پ روند در نيا بنديطبقه
بردار  نيبه کمک ماش بنديطبقهموجک و  لياز تبد يصرع
 بنديطبقه يبرا )۱۰( يعصب يهاشبکهاز انواع  ايو  )۹-۷(بانيپشت

  .)۱۱(شده است.استفاده  يتشنج صرع
که در آن جهت  شدهارائه يديجد کرديرو ن مقالهيادر 

 يمبتناز شبکه  يوقوع حمله صرع يحاو يهاگناليس بنديطبقه
 بنديطبقهن ياستفاده شده است که در ب)٢ANFIS)۱۱بر

پرداخته شده است.  ترکمتاکنون به آن  EEGگنال يس يهاکننده
 يشنهاديصرع روش پشامل حمله  EEG گناليس يبندطبقه يبرا

به پنج  يالکتروآنسفالوگراف گنالياست که در ابتدا س گونهنيابه 

 است. ه شدهيتجزموجک  ليله تبديوسبهمختلف  يهافيطرباند از يز
ه شداستخراج  يآمار يهايژگيوها ربانديز نياز ا کيهر يبراسپس 
را به  اندشده فيرباند تعريز پنجرا که در  يهايژگيو نيا است.
گان دادوارد شده است. ANFIS يبا سرپرست يکننده بنديطبقه
EEG  ،يهادادهمقالهAndrzejak که در است )۱۲(و همکاران

 نيا يهاگروهداده شده است.دسترس قرار شان در يا تيساوب
)  يبا الکترود سطحداوطلب سالم چشم باز ( Aشامل مجموعه  هاداده

) مجموعه يبا الکترود سطح (داوطلب سالم چشم بسته Bمجموعه 
C )ه يالکترود کاشته شده در ناحاز  ماريب ۵از  بدون تشنج يهازمان
الکترود  مار ازيب ۵از  بدون تشنج يهازمان( D) مجموعه پوکمپيه

با تشنج  يهازمان( E) و مجموعه  يتوگرافياپه يکاشته شده در ناح
هر گروه داراي . باشديم) مذکور ياز الکترود کاشته شده در نواح

در  يکلدقت  زانيم نهايت در است.تك كاناله  EEGنمونه  ۱۰۰
 بنديطبقهدقت در ن يهمچنو  ANFISشبکه عملکرد  و يبندطبقه
مباحث مطرح در  .شده استمختلف ارائه داده  يهايژگيو توسط

بکار گرفته  EEGدادگان  يل است: بعد از معرفيمقاله به شرح ذ
 يفرکانس برمبنا-زمــان يهايژگيواستخـراج ق، ين تحقيشده در ا

جهت  يآمار يهايژگيو. سپس به شونديمح يب موجک تشريضرا
 يبعص ياستنتاج فاز يهاشبکه .شوديمپرداخته  يژگياستخراج و

ر انتها . دشونديم يکننده در ادامه معرف بنديطبقه عنوانبه يتطابق
ن خصوص يدر ا يقات قبليو با تحق شدهارائه سازيپيادهج ينتا
  سه خواهند شد.يمقا

  
  مواد و روش کار

شده  نشان داده ۱ق در شکل ين تحقيانجام کار در ا يمراحل کل
 يهافيطرباند از يبه پنج ز يالکتروآنسفالوگراف گناليس ابتدا .است

 ۷,۵تا  ۴محدوده  اب تتا ،هرتز ۳,۵تا  ۰,۱مختلف دلتا با محدوده 
هرتز و  ۳۰تا  ۱۴بتا با محدوده  ،هرتز ۱۳تا  ۸آلفا با محدوده  ،هرتز

موجک  ليله تبديوسبههرتز  ۳۰از  تربزرگامواج گاما با محدوده 
 مربوط يآمار يژگيو ۱۱استخراج مرحله بعد  در ه شده است.يتجز

ر، اين، انحراف معيانگيم شامل يفرکانس يرباندهايک از زيبه هر 
 يدگيدوم، کشانه، رنج، چارک اول، چارک يمم، مد، ميمم، ماکزينيم

 بهشده استخراج  يهايژگيوسپس  محاسبه شده است. يو چولگ
 انيگراد کاهشکه با روش  ANFIS، يکننده با سرپرست بنديطبقه

  شده است. وارد شده است،آموزش داده  يبرگشت
  
  

                                                             
2Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 
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  قيفلوچارت مراحل انجام تحق :)۱(شکل 
  

  :EEGدادگان 
 ۱۰۰مربوط به  EEG يهاداده شين آزمايامربوط به گان داد

 هدانشگا و افراد سالم بوده که در مرکز صرع در يصرع مارانيبنفر 
 است وانجام شده  ralph anderzjackآلمان توسط دکتر  بن
ن يادر  .)۱۲(است دسترسيقابلروي سايت  آنالين بر صورتبه

 هاداده Bو  Aدو گروه  وجود دارد: دردسته مختلف  ، پنجمجموعه
افراد سالم چشم باز و چشم بسته  يبرا يسطح يالکترودها لهيوسبه
و پوکامپيدر ه يتوسط الکترود کاشتن Eتا  Cسه گروه در و  باشديم

ه يثان ۲۳,۶ يزمان يطول سر .استگرفته شده  يجگاهيلوب گ
کاشت و محل نحوه هرتز است. ۱۷۳ يبردارنمونهو فرکانس  باشديم

  شده است. نشان داده۲شکل را در  الکترودها
  

 يابيارز يبرا يمربوط به الکترود کاشتن ريتصو :)۲(شکل 
. دانشدهکاشته  الکترودها يعمل جراح که بامبتال به صرع  ماريب

)۱۲(.  
  

  :ل موجکيتبد
 يبرا يالکتروآنسفالوگراف گناليدر س جادشدهيااختالالت 

 ستند.ين صيتشخقابل يراحتبهمانند صرع  يمغز يهايماريب
 نييارا پ صيتشخ تيفيک زانيکار م نيا يبرا يمعمول يهاکيتکن

 اريبس يهاروشاز  ديبا يصرع يهاتشنج صيتشخ ي. براآورنديم
 ييدقت باال تواند بايمکه  ييهاروشاز  يکي. استفاده کرد يقيدق

 ليتبدرا محاسبه کند،  يزمان يهايسراطالعات زمان فرکانس 
 محسوب يخط يفرکانس ليتبد کيکه  است موجک گسسته

ب يضرا هاآنک از يکه در هر يفرکانس يرباندهاي.ز)۱۳(شوديم
  .)۱۵, ۱۴(آمده است ۱ در جدول، اندشدهموجک استخراج 

 
 EEG گناليسشده از  هيتجز يهافيط ):۱جدول (

  استخراج شده يهاگناليس )Hz( يفرکانسمحدوده 

50-100 D1 

25-50 D2 

12.5-25 D3 

6.25-12.5 D4 

3.125-6.25 D5 

0-3.125 A5 
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 :يآمار يهايژگيواستخراج 
 ياز پارامترها EEGگنال ياز س يف فرکانسيه طيپس از تجز

 ۱۱ن مقاله از يدر ا استفاده شده است. يژگياستخراج و يبرا يآمار
د ارزشمن يپارامترها عنوانبهاستفاده شده است و  يآمار يژگينوع و

)، mean( نيانگيمشامل  يآمار يهايژگيون ياستفاده شده است ا
 مميماکز)، min( ممينيم)، standard deviation( اريمعانحراف 

)max ،() مدmode ،(انهيم )median ،() رنجrange اول )، چارک
)Quartile st1 دوم ()، چارکQuartile nd2 ،(يدگيکش )kurtosis (

طبقه  هاآنزان دقت يکه بر اساس م باشديم) skewness( يچولگو 
  .)۱۶(آورده شده است  ۶شکل در 

 
 :يتطابق يعصب ياستنتاج فاز يهاستميس

ن بار ي) اولANFIS( يتطابق يعصب ياستنتاج فاز يهاستميس
ستم يک سيANFIS. )۱۷(مطرح شد ۱۹۹۳توسط جانگ در سال 

 يسازمدلن نحوه ياست. ا يو سازگار يريادگيل يتسه يبرا يتطابق
ش يز پا يوابسته به دانش تخصص ترکمستم يکه س کنديمکمک 

 بنديتقسيم دودستهن شبکه به يا ين شده باشد. پارامترهاييتع
م دو يت و پارامترهاياول مربوط به توابع عضو يپارامترها: شونديم

، AFNISتم يک الگوريهستند . هدف  يمربوط به توابع خروج
 که تابع ايگونهبهاست  يو خروج يورود يپارامترها زمانهمم يتنظ
ستم را ين سيک شبکه ساده از اي ۳نه شود. شکل ينه شبکه بهيهز

ه اول شامل يال يهاگره. در هر شبکه از آن تنها دهديمنشان 
 يپارامترهاز شامل ين يهاهيال يهاگرهت و يتوابع عضو يپارامترها

  ستم هستند. يس يخروج
  

  AFNISستم يس يک کليشمات :)۳(شکل 
  

ه و در مقابل يال يشتريتعداد ب يشنهاديپ ANFISدر شبکه 
ود ج وجيرا ينسبت به شبکه عصب هيهر النورون در  يترکمتعداد 

د. داشته باش ياز اطالعات ورود يترکامل يان فازيب توانديمدارد که 
 يدقت باالتر يساده است ول يشتر از شبکه عصبيزمان پردازش ب

  .شوديمحاصل 
  

  هاافتهي
وجک م لياز تبد قيتحق نيگفته شد، در ا ترشيپآنچه  مطابق

شده مطابق جدول  نييتع يهابازهدر  فيط ۵به  گناليس هيتجز يبرا
 يهافيطاز  کيمربوط به هر  يزمان ياستفاده شده است. سر ۱

  ت.رسم شده اس ۴در شکل  يفرکانس

  شده توسط موجک هيتجز يهافيط :)۴(شکل 
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اده با استف يفرکانس فيمربوط به هر ط يآمار يژگيو ۱۱سپس 
استخراج شده  matlab افزارط نرميمحدر  شدهفيتعر ياز توابع آمار

 ورتصبه بنديطبقهآن در  ييو توانا يهايژگيواز  کياست. دقت هر 
که مالحظه  گونههماننشان داده شده است.  ۵شکل درصد در 

 ن،يانگيمربوط به م بيبه ترت بنديطبقهدر  هادقت نيباالتر شوديم
 يدگيدقت به کش نيترکماست و  گناليس فيط مميو ماکز ممينيم

  .اختصاص دارد يو چولگ

  

  بنديطبقهدر  يآمار يهايژگيواز  کيدرصد دقت هر  :)۵(شکل 
  

 متياز الگور يهايژگيوکردن تعداد  نهيمرحله بعد جهت به در
بکه شبه کمک  آمدهدستبه نهيبه يهايژگيواستفاده شده و  کيژنت

ANFIS درصد  ۹۹برابر  بنديطبقه. دقت اندشده بنديطبقه
 برابر است بيبه ترتنوع دوم  ينوع اول و خطا يمحاسبه شده و خطا

  .درصد ۰,۰۲و  ۰ با:
 يکه در ط باشنديم يآمار يخطا ينوع اول و دوم نوع يخطا

قرار  H_1 يعنيمقابل متمم خود  در H_0صفر آزمون فرض 

 ودشيم يدرست تلق ينوع اول (مثبت کاذب) فرض ي. خطارديگيم
کاذب) درست  ينوع دوم (منف ي. خطاکنديمو آزمون آن را رد 

  .کند دييتأنبودن فرض صفر را آزمون 
 يمعناست که در خطا نيبد آمدهدستبه جيمطالعه نتا نيا در

نمونه  ۲ باشديم يتشنج صرع يکه برا يگناليس ۱۰۰نوع اول از هر 
 يکه برا يگناليس ۱۰۰هر  يداده شده است و برا صياشتباه تشخ
  .داده شده است صيهمه سالم تشخ باشديمافراد سالم 

  
  

  آن سهيو مقا قيتحق نهيشيپ يبررس ):۲جدول (
  مقاالت  قيروش تحق  قتد

98.68 Classification of EEG signals using wavelet 

coefficients 
Inangular et al. (2005)(11) 

94 Linear prediction error energy Altunay et al. (2010) )۱۸(  

95.33 FLP error energy and signal energy and SVM 

classifier 
Joshi et al. (2014) )۱۹(  

97 Power spectral features, Petrosian fractal 

dimension and Higuchi fractal dimension, Hjorth 

parameters and PNN classifier 

Bao et al. (2008) )۱۰(  
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  مقاالت  قيروش تحق  قتد

97.75 95% Confidence area measure of SODP of IMFs 

and artificial neural network (ANN) classifier 
Pachori et al. (2014) )۲۰(  

98.67 95% Confidence area measure of 2D PSR of 

IMFs, IQR of Euclidian distances of 3D PSR of 

IMFs and LS-SVM classifier 

Rajeev Sharma et al. (2015)(9) 

97.19 Fragmented feature extraction and LS-SVM 

classifier 
Beharaet al. (2016) )۲۱(  

98.73 MRBF-MPSO, PSD, PCA, Support vector 

machines 
Yang Li et al(2017)(8) 

99 Statistical Feature Extraction from wavelet 

coefficients, ANFIS classification 

This work 

  
  گيرينتيجهبحث و 

 يمغز يهاگناليس يبررس ياز معضالت جامعه پزشک يکي
و  بودن برزمان ليبه دلروش  ني. اباشديم يبه روش سنت مارانيب

با خطا  EEG گناليس ياطالعات شهود يبر مبنا گيريتصميم
 يداروها مدتطوالنياد و استفاده يبا توجه به عوارض ز .همراه است

له مقا نيدر ات است. ياهم حائزار يق آن بسيص دقيضد صرع تشخ
 يشامل حمله صرع يمغز يهاگناليسخودکار  بنديطبقه يبرا

، EEG گناليسروش  نيا درشده است.  شنهاديپ يديراهکار جد
 يژگيو ۱۱ و ه،يتجز يفرکانس ربانديموجک به پنج ز ليتوسط تبد

ف يگنال به طيه ستجزي ليدل. شوديماستخراج  فياز هر ط يآمار
جاد يا تغييراتمختلف آن است که  يفرکانس يزيرباندهامربوط به 
 يراحتبهممكن است در سيگنال اصلي ، EEG گناليشده در س

دقت رات با ييتغزير باندها،  که در ينباشد در حال مشاهدهقابل
  .کنديمدا ينمود پ يباالتر

رباندها و يمربوط به ز ياطالعات آماربه کمک  درنهايت
 يحمله صرع يگنال دارايس يهابخش ،ANFISکننده  بنديطبقه

اول و دوم در  نوع يخطا. شونديمک يبدون حمله تفک يهابخشاز 
 دهيرس رصدد ۰۲/۰صفر و مقدار  نيبه بهتر کننده بنديطبقهن يا

 گرانيمجموعه دادگان، ب نيا يبر رو نيشيمطالعات پ ياست. بررس
درصد دقت  نيمقاله باالتر نيشده در ا شنهاديآن است که روش پ

  را داراست. بنديطبقهدر 

و همکاران  Andrzjakکه مجموعه دادگان  ۲۰۰۱سال  از
بر  يصرع مارانيب بنديطبقهجهت  ياديمقاالت ز تاکنون شدهارائه

 يبررس ميکرد يمجموعه دادگان انجام شده است. ما سع نيا يرو
 آمدهتدسبه جي. نتاميداشته باش قاتيتحق يسر نيا يبر رو يکامل

 ۲ در جدول نيشيمطالعات پ جيابا نت سهيمقاله در مقا نيحاصل از ا
از عمده  طوربه، شوديمکه مالحظه  گونههمانشده است.  يگردآور
نون بر و تاکاستفاده شده  بانيبردار پشت نيکننده ماش بنديطبقه

استفاده نشده  ANFISکننده  بنديطبقهن مجموعه دادگان يا يرو
ا بما  يشنهاديمربوط به روش پ جهينت نيبهترنکه ياست. کما ا

 نيترکينزددرصد است و  ۹۹دقت  با ANFISکننده  بنديطبقه
 Yangمربوط به مقاله  جهينت نيمطالعه مقاله دقت به ا نيمقاله به ا

Li باشديم )۸(و همکاران.  
وجود دارد آن است  هاروش اغلبکه در  ياشکال :هاتيمحدود

 شيابه کمک آزم نهيبه يهايژگيومطلوب،  جيبه نتا دنيرس يکه برا
ت که دق ياجهينتبه  دنيرس ن صورتيا. در شونديم نييو خطا تع

تعداد  ازآنجاکه. خواهد شد برزمانداشته باشد سخت و  ييباال
 يانتخاب شوند برا يدر چه زمان يهايژگيو نکهيو ا يهايژگيو

ه جهت بهبود نديآ يکارها در ،مهم است اريدرست بس بنديطبقه
 هنيبه يهايژگيوروش انتخاب  به دنبالزمان اجرا با حفظ دقت آن 

  م.يهست
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Abstract 
Background & Aims: Epilepsy is a brain disorder in which nerve cells receive abnormal inputs. This 
disease can lead to abnormal behaviors, feelings and symptoms such as loss of consciousness, which is 
called the seizure. Identification and classification of the epileptic seizure events in 
electroencephalographic signal against free seizure intervals plays an important role in clinical 
investigations. 
Materials & Methods: We used five groups of 100 EEG signals recorded at Bon University. EEG time 
series recorded in surface EEG recordings from healthy volunteers and intracranial EEG from epilepsy 
patients during the seizure-free interval within and outside the seizure. In the first step, statistical features 
were extracted from the time-frequency characteristics of EEG signals in five main spectra. Reduced 
dimension of the statistical features was fed to adaptive neuro fuzzy inference system as a strong 
classifier. 
Results: The results obtained in this study improved the accuracy of their pre-published researches. The 
first and second error in our method has reached zero and 0.02, respectively. 
Conclusion: This research is an effective way for diagnostic seizure events, specifically once there are 
suspected clinical symptoms of epileptic such as occurred in newborns. 
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