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yoğunlaşma (dikkatin devam etmesi) admlar ile
açklanabilir. Sürekli dikkat, uyarlmşlk durumunun
sürdürülmesi ve belli bir görev üstünde ara vermeden
odaklanabilme yeteneğidir. Seçici dikkat diğer uyarclarn
ihmal edilip dikkatin belli bir uyarcya yönelmesi, bölünmüş
dikkat ise iki veya daha çok uyarc ile ayn anda ilgilenilmesi
durumudur [1, 2] .
Çoklu ortam öğretim tasarmlarnda kullanlan görsel ve
işitsel öğeler, dikkat bölünmesine neden olabilir. Baz çoklu
ortam tasarmlarnn ise öğrenme üzerinde olumlu etkileri
olduğu görülmektedir. Mayer ve ark. bilginin sözel olarak
sunumunun görsel olarak sunumundan niteliksel olarak farkl
olduğunu belirtmişler ve öğrenenin görsel ve işitsel bilgiyi
farkl biçimlerde ve birden fazla kanalla işlediğini
göstermişlerdir [3]. Literatürde görsel ve sözel sunumlarn
etkisinin dikkat testleri ile değerlendirildiği birçok çalşma
bulunmaktadr. Bu çalşmalarn bir ksmnda görsel ve sözel
sunumlarn birlikte verilmesinin başary ve dikkati artrdğ
belirtilirken [4, 5], diğer baz çalşmalarda görsel ve sözel
sunumlarn birlikteliğinin dikkat bölünmesi sebebi ile başary
düşürdüğü gözlenmiştir [6]. Yaplan çalşmalarda bilginin
görsel ve sözel olarak ayr ayr verildiği durumlardaki
başarlar da değerlendirilmiştir [7]. Ayrca bilginin verilme
süreleri de ayr bir değerlendirme konusu olmuştur [8]. Dikkat
düzeyinin belirlenmesinde genellikle yukardaki örnek
çalşmalarda belirtildiği gibi baz dikkat testleri uygulanrken,
aşağda belirtilen çalşmalarn bir ksmnda da beyinden
alnan uyarlmş potansiyeller (UP) değerlendirilerek daha
objektif sonuçlar elde edilmiştir.
Uyaran veya olaya reaksiyonda beyinde oluşan ve başn
saçl derisinden kaydedilen elektriksel değişikliklere
uyarlmş potansiyeller denir. Temelde bu yöntemde, denekler
bilişsel görevlerle meşgul edilirken EEG kayd alnmaktadr.
EEG’nin bölümleri spesifik uyarlara eş zamanl oluşur ve
ortalamas alnr. Bunlar beynin bir olaya veya uyarya
reaksiyonunu temsil eder ve UP’ye karşlk gelirler. Uyarnn
yokluğunda devam eden EEG’yi oluşturan spontan
potansiyellerden ayrt edilirler. UP’ler için kullanlan harici

Özetçe
Zihinsel faaliyetler insan yaşamnn her evresinde sürekli bir
şekilde devam eden bir durumdur. Belirli bir anda beynin o
anki zihinsel faaliyete odaklanmas işlemi dikkat olarak
tanmlanmaktadr. Dikkat, uzun yllardr belirli testlerle
incelenmekte olup son yllarda bu konuda yaplan
çalşmalarda
uyarlmş
potansiyel
(UP)
sinyalleri
kullanlmaya başlanmştr. UP’ler daha objektif ve daha
derinlemesine bilgi içermesi bakmndan sağlk alannda ciddi
bir ilgi görmektedir. Çalşmamzda 4 farkl Oddball uyaran
sistemi ile bu uyaranlarn UP üzerindeki P100 dalgalarnda
yaptklar değişimler homojen bir deney grubu üzerinde
incelenmiştir.

Abstract
Mental activity is an ongoing case in a continuous manner at
every stage of human life. Attention was defined as the process
of focusing on specific mental activity by brain. Attention is
analyzed with specific tests for many years and evoked
potential (EP) studies from a more recent era started to work
using the signals. EPs has great reputation in the health sector
as it includes more objective and more in-depth information.
During experiment 4 different Oddball model used, P100 wave
in visual stimulation and difference with auditory stimulation
interference was examined over homogeneous experimental
group.

1. Giriş
Dikkat, beynin zihinsel bir faaliyet üzerine odaklanmasdr.
Dikkatin yapsnda, beynin uyarlmas ve bu uyarlardan
seçme işlemi vardr. Beyin, dş dünyadan gelen uyaranlar
duyu organlar ile alr ve çok sayda uyarandan işe yarayanlar
seçer. Bu aşamada çalşan dikkat mekanizmas genel
uyarlmşlk hali (sürekli olarak dş dünyadan uyaran alma),
seçicilik (dş dünyadan gelen uyaranlar seçme) ve
978-1-4673-7765-2/15/$31.00 ©2015 IEEE
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uyarlar temelde görsel, işitsel ve somatosensör uyaranlardr.
Gözlerin görsel uyaranlar ile uyarlmas ile görsel uyarlmş
potansiyeller (GUP), periferik sinirlerin uyarlmas ile
somatosensör uyarlmş potansiyeller (SUP) ve işitsel
uyaranlarn kullanldğ işitsel uyarlmş potansiyeller (İUP)
rutinde sklkla kullanlan sinyallerdir. Tipik bir UP, bir dizi
negatif ve pozitif sapmalardan oluşur. UP sinyallerinin erken
bileşenleri uyarandan sonra kendiliğinden oluşan eksojen
komponentleri, geç bileşenler ise daha çok uyarya karşlk
psikolojik olarak oluşan endojen komponenetleri içerir. UP
lerde meydana gelen erken bileşenlerin duyusal sinirler, beyin
sap ve primer duyusal korteksten kaynaklanan aktiviteyi
yansttğ, geç bileşenlerin ise bilgi işleme yönünü, dikkatin
oluşumunu, karar vermeyi ve yakn belleği yansttğ
bildirilmiştir [9, 10].
Bir uyarandan sonra oluşmas beklenen belli dalgalar
vardr. Örneğin negatif bir pik olarak oluşan N100
komponenti beynin uyary tanmas olarak değerlendirilir. Bu
uyaranlarn iletildiği sinir yollarnda bir bozukluk olmas
durumunda N100 komponentide bozulacaktr. Görev ile ilgili
UP çalşmalarnda 300ms civarnda beklenen pozitif bir dalga
olan P300 dalgas veya N400 olarak bilinen ve daha çok sözlü
veya yazl dilsel bir bozukluk beyin tarafndan alglandğnda
400ms ciyarnda negatif bir pik olarak görülen komponenetler
UP sinyallerinin birer bileşenidir. Bu bileşenler pasif bir
görevde uyar ile sağlanrken, aktif bilişsel görevlerde bu
dşardan gelen dalgalar, erken bileşenlerin açğa çkmasyla
üst üste binerler [11]. Her bileşenin beyinde farkl üreticileri
vardr. Erken UP bileşenleri birçok bilişsel görevde işlem
görebilir ve bu bilişsel işlemlerin zenginliğini temsil eder.
P100 dalgas latans 100ms ile 300ms arasnda değişim
gösteren açkça gözlemlene bilen pozitif bir pik ile karakterize
edilir. Literatürde yaplan çalşmalarda görsel uyaranlarn
P100 üzerine etkileri ve merkezi duyma yollarnn kontrolü ile
bu yollara yaşn etkisinin araştrlmasnda de kullanlmştr.
P100 dalgasnn latansnn bebeklikte 300ms’den yaş
ilerledikçe 95ms’ye düştüğü görülmektedir [12, 13].
Son yllarda görsel ve işitsel uyaranlar ile elde edilen UP
sinyalleri, davranşsal olarak belirlenemeyen kognitif
durumlarn değerlendirmede sklkla kullanlmaktadr [14 –
17]. Özellikle UP’lerde, hedef olan veya hedef olmayan
(standart) bir uyaranla ilgili karar vermenin kognitif süreç
sonunda oluşan ve hafzann güncellenmesi ve dikkat etmeyi

yanstan P300 dalgas altnda dikkat eksikliğinin araştrldğ
çalşmalara skça rastlanlmaktadr. Baz çalşmalarda ise
P300 dalgasnn genlik ve latans değerleri ile hastalklarn ve
dikkatin değerlendirilmesi klinik olarak zayf bulunmuş ve
dikkat ile ilgili P300 tabanl çalşmalarda problemler olduğu
görülmüştür [18, 19]. Dikkat ile ilgili UP çalşmalarnda
P300, P100, N100, N170 gibi UP komponentlerinin
korelasyon oluşturduğunu ve bu komponentlerinde
incelenmesi gerektiğini belirten çalşmalar yaplmştr [20,
21]. Öte yandan sağlkl tp fakültesi öğrencilerinde yaplan
bir çalşmada: cinsiyetler arasnda, görsel UPlerin (dama
tahtas paterni) P100, N75 gibi komponentlerde anlaml bir
fark bulunmadğ belirtilmiştir [22].
Çalşmada oluşturulan özel Oddball paradigmalar ile
görsel, görsel-işitsel eş zamanl ve görsel-işitsel farkl zamanl
üç tip uyarm ele alnmştr. 13 gönüllüde uyaranlara standart
ve hedef olarak verilmiş cevaplarn P100 değerlerine ait genlik
ve latans bilgileri elde edilmiştir. P100 dalgas üzerinde
değerlendirme yaplmş ve farkl deney modelleri için sonuçlar
incelenmiştir.

2. Yöntem
Çalşma, 18 ile 25 yaş arasndaki 13 sağlkl gönüllü üniversite
öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Elektrofizyolojik kaytlar,
Erciyes Üniversitesi Tp Fakültesi Fizyoloji AD’da bulunan
MP150 sistemi (Biopac, ABD) ve bu sisteme uyumlu
EEG100C amplifikatörleri ile alnmştr. Kaytlar için
gönüllülerin saçl kafa derisine uluslararas 10/20 sistemine
göre yerleştirilen Ag/AgCl elektrotlar kullanld. Elektrotlar;
asl elektrotlar (Fz, Cz, Oz, Pz), referans elektrot sol kulak
memesi, toprak elektrotu ise sağ kulak memesi bölgelerine
yerleştirilmiştir. Çalşma öncesinde Erciyes Üniversitesi Etik
Kurulu tarafndan onay alnmştr ve çalşma Helsinki
Deklarasyonu’na uygun olarak yürütülmüştür.
Kayt srasnda 4 farkl Oddball uyaran sistemi uygulanmş
ve hepsi için ayr ayr kaytlar alnmştr (Şekil 1). Uygulanan
uyaran sistemleri işitsel, görsel, görsel-işitsel eş zamanl ve
görsel-işitsel farkl zamanl şeklindedir. Uygulanan uyaran
sistemleri ile görsel uyaranlarda P100 dalgalar ve işitsel
uyaranlarn görsel uyaranlardaki P100 dalgalarnda yaptklar
değişimler incelenmiştir.

Şekil 1: Tam uyarlmş potansiyel kayd
İşitsel uyaran sistemi, Oddball işitsel uyaran modeline
göre 40 ince ses tonu (hedef uyaran 2000Hz, 70 dB) ve 120

kaln ses tonu (hedef olmayan- standart uyaran, 1000 Hz, 70
dB) olan ‘bip’ sesinden oluşan paradigma olarak
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uygulanmştr. Uyaranlarn arasnda 1500 msn aralk
bulunmaktadr. Hedef uyaran olan ince tonlu sesler, standart
uyaran olan kaln tonlu seslerin arasna rastgele
yerleştirilmiştir. Katlmcya sessiz bir ortamda hoparlör
araclğyla uyaranlar dinletilmiş ve hedef uyaran duyduğunda
sağ elindeki butona basmas istenmiştir.
Görsel uyaran sistemi için Şekil 2 ve Şekil 3’de verilen
örneklerde görüldüğü gibi, siyah zemin üzerine beyaz
uyaranlardan oluşan görsel bir test hazrlanmştr [23]. Görsel
uyarlar arasndaki geçişler işitsel uyaranlar ile eş zamanl
olarak 1500 msn aralklarla değişmektedir. Yuvarlak şekil olan
hedef uyaranlar (40 adet), yldz şekil olan standart uyaranlarn
(120 adet) arasna rastgele dağtlmştr. Katlmcya yuvarlak
şekil olan hedef uyaran gördüğünde sol elindeki butona
basmas istenmiştir.

işitsel-görsel (dağnk hedefler) uyaran modelleri kullanlarak
UP kaytlar alnmştr (Şekil 4).

Şekil 4: Kayt odas ve deney düzeneği
Uyaran sistemleri deneye uygun şekilde Java JDK 8 with
JavaFX ile NetBeans 8 programlama ortamnda JavaFX
programlama dili ile gerçekleştirilmiştir. Biopac sitemi ile
senkronizasyon RXTX kütüphanesi ile seri olarak
gerçekleştirilmiş ve sinyali USB port üzerinden okumak ve
değerlendirmek için Arduino Uno bütünleşik kart
kullanlmştr. Tüm elektrotlarn dirençlerinin yaklaşk olarak
5 kOhm değerinde olmasna dikkat edilmiştir. Test süresi
elektrotlarn yerleştirilmesi ve kayt yönteminin anlatlmas,
kaydn alnmas ve elektrotlarn çkarlmas ile birlikte
yaklaşk yarm saattir. Literatürde Oddball görevli UP
çalşmalarnda gönüllülerin dikkat seviyeleri incelenirken
verilen görevi yerine getirebildiği (bizim çalşmamz için
butona basabildiği) UP sinyalleri dikkate alnmaktadr. Eğer
görevi yerine getiremedi ise elde edilen UP sinyali dikkate
alnmamaktadr.

Şekil 2: Görsel standart uyaran

3. Bulgular
Uyaran modellerine deneklerin yantlarndan oluşan UP
kaytlar herhangi bir filtreleme işlemine tabi tutulmadan
rastgele gürültüden kurtulmak için sklkla başvurulan
ortalama işlemi ile her farkl durumda tek bir sinyal haline
getirilmiştir (Şekil 5). Bu işlem yaplrken kayt srasnda
uyaranlarn düzenekteki ek devre ile işaretlenmesinden
faydalanlmş böylece insan kaynakl zamanlama skntlar
sistemin otomatize edilmesiyle aşlmştr.

Şekil 3: Görsel hedef uyaran
Görsel-işitsel uyaran sistemlerinde, katlmcya eş zamanl
olarak hem işitsel hem görsel uyaranlar verilmiştir.
Uygulamann bu admnda çalşma iki aşamadan oluşmaktadr.
Birinci aşamada odaklanmş dikkati belirlemek amacyla
görsel ve işitsel hedef uyaranlar katlmcya ayn anda verilmiş
hedef uyaranlar algladğnda tercih ettiği elindeki butona
basmas istenmiştir. İkinci aşamada ise bölünmüş dikkat
incelemesinin yaplabilmesi için katlmcnn dağnk görsel ve
işitsel hedeflere göre, ince ses tonunu duyduğunda sağ elindeki
butona, görsel hedef şekli gördüğünde ise sol elindeki butona
baslmas istenmiştir. Teste başlamadan önce verilecek
uyarlar kişilere tantlmş ve uyumu sağlamak amacyla önce
bir deneme yapldktan sonra asl olan teste başlanmştr. Kayt
srasnda kişiler 2,5x3x3 m boyutunda hafifçe aydnlatlmş,
elektromanyetik ve ses izolasyonu bulunan bir odaya alnarak
rahat bir koltukta oturtulmuş ve gözlerini açk tutmalar
istenmiştir. Elektrotlar uygun şekilde yerleştirilerek, ilk önce
spontan elektroensefalografi (EEG), ardndan srasyla
Oddball işitsel, görsel, işitsel-görsel (eş zamanl hedefler) ve

Şekil 5: Ortalamas alnmş UP sonuçlar
Elde edilen sonuçlarda P100 dalgas genlik ve
latanslarnda işitsel, görsel, görsel ve işitsel eş zamanl ve
görsel ve işitsel farkl zamanl durumlar için anlaml bir
farkllk elde edilememiştir (Tablo 1, p>0.05).
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Tablo 1: P100 dalgalarnn frontal bölgedeki genlik ve
latanslarnn görevlere göre hedef uyarlarda ortalamalar
(ort.±S.D.)
n=13
İşitsel uyar
Görsel uyar
Görsel-işitsel eş
zamanl
Görsel-işitsel
farkl zamanl

[10]

P100 latans
98.9846±17.37939
100.0308±15.62772
107.6308±22.85867

P100 genlik
9.2556±6.05172
6.0825±3.45516
8.4531±5.22084

[11]

96.5538±20.03766

8.0515±5.37979

[12]

Diğer bölgelerle istatistiksel olarak anlaml fark
bulunmadğndan sadece frontal bölgenin bulgular
sunulmuştur.

[13]
[14]

4. Tartşma ve Sonuç
[15]

Çalşmamzda P100 dalgas için farkl dikkat durumlarnda
anlaml bir sonuç bulunamamştr. “İşitsel ve görsel
uyaranlarn bölünmüş dikkate etkisinin P300 dalgas ile
analizi” isimli çalşmamzda [24] P300 dalgasnn farkl
uyaran modellerinde farkl durumlar için anlaml sonuçlar
verdiği görülmüştü. Ancak bu çalşmamzda P100 dalgas için
farkl dikkat durumlarnda anlaml bir sonuç bulunamamştr.
Literatürdeki çalşmalarda da P100 dalgasndan daha çok P300
bileşenlerinin dikkat durumlarnda ele alnmas üzerine
öneriler çalşmamzla desteklenmiş olmaktadr [12, 13].
Literatürde P100 dalgasnn uyaran alglamann ilk
başlangc olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple deney srasnda
kullanlan homojen grup için uyaranlar farkl olsa bile
alglama cevabnn her zaman yakn genlik ve latans
değerlerini göstereceği sonucuna varlmştr.
Bilgilendirme: Bu çalşma TÜBİTAK tarafndan 114E440
koduyla desteklenmektedir.

[16]

[17]

[18]
[19]
[20]
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