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Abstract 

In this thesis we introduce a novel algorithm to inspect and evaluate 

electroencephalogram exams (EEG). The EEG Segmentation Search (ESS) 

algorithm is based on the theory of Kolmogorov complexity; in particular we 

explore this notion over the EEG tracings using compressors as the 

measurement technique to express the data complexity of its time-series 

values. 

For this work, a total of N=40 exams were used to test the accuracy of 

the proposed method. This dataset represents EEG records of different 

patients, all collected at the same place with personal data previously 

removed to keep patient privacy. These samples were prior classified by an 

expert as “Normal”, “Absence” or “Rolandic”.  All epileptic exams (N=14) 

were correctly classified and their seizures crisis, if existed, were noticed by 

the system using the exact moment (in seconds) of occurrence. 

The anonymous dataset used in this study as well as the ESS 

algorithm can be evaluated online at: http://www.eegonline.org/. 
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Resumo 

Nesta tese apresentamos um novo algoritmo para inspecção e 

avaliação de exames de eletroencefalograma (EEG). O algoritmo nomeado 

EEG Segmentation Search (ESS) é baseado na teoria da complexidade de 

Kolmogorov através da exploração desta noção ao longo dos traçados dos 

EEGs utilizando compressores como técnica de medição para expressar a 

complexidade presente nas séries temporais de valores destes exames. 

 Para este trabalho um total de N = 40 exames foram usados para 

testar a precisão do método proposto. Este conjunto de dados representa 

registos de distintos utentes, todos colectados no mesmo lugar e com os 

dados pessoais removidos para manter-se a privacidade dos utentes. Estas 

amostras foram previamente classificadas por um especialista com as 

respectivas classificações: "Normal", "Ausência" ou "Rolândica". Todos os 

exames epilépticos (N = 14) foram correctamente classificados e suas crises, 

quando presentes, foram apontadas pelo sistema usando o momento exacto 

(em segundos) da ocorrência. 

O conjunto de dados anónimos utilizados neste estudo, assim como o 

algoritmo ESS, podem ser avaliados na internet em: 

http://www.eegonline.org/. 

 


