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Farkl Dikkat Tiplerinin Uyarlmş Potansiyeller
İle Snflandrlmas
Classification of Different Attention Types With
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getirdiği yaklaşmlar doğrultusunda dikkati sürekli dikkat,
seçici dikkat ve bölünmüş dikkat olmak üzere üç başlkta ele
almak mümkündür. 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].

Özetçe—Dikkat yllar süren çalşmalar neticesinde çeşitli
mekanizmalar ve tipler ile tanmlanmştr. Bu tanmlamalar
ile dikkat durumlar aras geçiş ve dikkate bağl farkl bilişsel
faaliyetlerin değişen çevre şartlarna tepkisi incelenmektedir.
Bu çalşmada üniversite öğrencisi gençlerde dikkat tiplerini
belirlemek amacyla işitsel uyaranlar üzerine ek bozucularn
tespiti snflandrma yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Ayrk
dalgack Dönüşümü ile filtrelenen Uyarlmş Potansiyel
sinyallerinden P300 ve dalgack katsay entropi değerleri
özellik olarak alnmştr. Yaplan snflandrma işleminde
Destek Vektör Makinelerinin en başarl snflandrmay
yaptğ görülmüştür.

Uyaran veya olaya reaksiyonda beyinde oluşan ve başn
saçl derisinden kaydedilen elektriksel değişikliklere
Uyarlmş Potansiyeller (UP) denir. Örnek bir UP sinyali
Şekil 1’de görülmektedir. Yaplan çalşmalarda; psikiyatrik
problemi olan hastalarda, işitsel uyaranlar ile ilköğretim
öğrencilerinde cinsiyete göre, müzik eğitim durumuna göre
dikkatle ilişkisi bilinen P300 isimli UP bileşeni üzerinde
farklar aranmştr. Baz çalşmalarda P300 zayf bulunmuş
kullanlan uyaran konfigürasyonu ve süresi gibi özelliklerin
farklara sebep olduğu belirtilmiştir. Bu bakmdan sağlkl tp
fakültesi öğrencilerinde yaplan bir çalşmada: görsel UP
üzerinden cinsiyet etkisi P100, N75 gibi bileşenler ile
değerlendirilmiştir. Uyaran ilişkisi ele alndğnda; görsel
dikkat durumunda baz seslerin alglanamadğ, görsel
uyaranlarda işaret etme ve karmaşklk durumunun, renk
farkllklarnn dikkat durumuna etkisi ile aşk ve arkadaşlk
olgusunun dikkat ve hafzaya etkisinin incelendiği
çalşmalar son dönemde görülmektedir [2]–[10].

Anahtar Kelimeler — uyarlmş potansiyeller; destek vektör
makinesi; snflandrma; dikkat tipleri.
Abstract—Attention is described with different types and
mechanisms after years of work. These descriptions help us to
detect cognitive transitions over different attention cases and
effect of different environmental situations. In this study,
classification methods are applied to detect additional
disruptive stimulators on auditory stimulus to select different
cases over young university students. Evoked Potential signals
are filtered with Discrete Wavelet Transform. P300 features
and wavelet coefficient entropies are taken as the feature set.
After classification process, Support Vector Machines has
been seen to provide the best performance.
Keywords — evoked potentials; support vector machine;
classification; types of attention.

I.

GİRİŞ

Günlük
hayatlarnda
maruz
kaldklar
bilgi
bombardman insanlarn dikkatlerinin çok fazla kanala
bölünmesine, yaplmas gereken işlerin ve gerçekten gerekli
olan bilgilerin unutulmasna ve öğrenme süreçlerinde
oluşan bu yoğun girişim ve aşr yükleme kaynakl
motivasyon bozukluklarna neden olmaktadr. Dikkatin
yapsnda, beynin uyarlmas ve bu uyarlardan seçme işlemi
vardr. Dikkat kavramna ilişkin nörolojik modellerin

Şekil 1. Orijinal UP verisi için bir örnek
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UP sinyallerinde yaplan işaret işleme uygulamalar;
filtreleme, özellik çkarma ve snflandrma olarak
gruplandrlabilir. İşaret işleme ile gürültüden arndrlan
sinyallerin başarl bir şekilde snflandrlmas için veriyi
iyi temsil edecek özelliklerin elde edilmesi gerekmektedir.
Dikkat ile ilgili çalşmalar incelendiğinde UP’in belli bir
zaman veya frekans bileşenine odaklanmadan bir bütün
halinde değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Yaplan
çalşmalarda ise genel manada sinyallerin zaman
domeninde belli pik noktalarnn (P300, N100 vb.) genlik ve
latans bilgilerinin değerlendirilmesi şeklinde olmaktadr
[11]. UP’in frekans ekseninde değerlendirildiği çalşmalar
da sadece EEG’nin frekans bileşenlerinin incelenmesi
şeklinde olmuştur [12]. Çalşmamzn amac görsel ve işitsel
uyaranlarn birlikte incelendiği bir deney düzeneği
yardmyla dikkat ile ilgili bilinen özellikler ve verinin
tamamna gizlenmiş olan ek özellikleri otomatik olarak elde
ederek kişilerin dikkat durumlarn snflandrclar
vastasyla tespit etmektir.
II.

odaya alnarak rahat bir koltukta oturtulmuş ve gözlerini
açk tutmalar istenmiştir. Srasyla Oddball uyaran
modelleri kullanlarak UP kaytlar alnmştr. Örnekleme
frekans 2,5 kHz’dir. Katlmcya önce işitsel uyaran
verilmiş (İ) ve ilgili butona hedef uyaranlar duyduğu anda
basmas istenmiştir. Daha sonra eş zamanl olarak hem
işitsel hem görsel uyaranlar verilerek farkl durumlar için
işitsel uyarann etkisine oranla oluşan farkllklar
incelenmiştir. Uygulamann bu admnda çalşma iki
aşamadan oluşmuştur; birinci aşamada odaklanmş dikkati
belirlemek amacyla görsel ve işitsel hedef uyaranlar
katlmcya ayn anda verilmiş (A), ikinci aşamada ise
bölünmüş dikkat incelemesinin yaplabilmesi için
katlmcnn farkl zamanlarda gelen görsel ve işitsel
hedeflere göre (F), farkl ellerindeki butonlara basmalar
istenmiştir.

KAYITLARIN ALINMASI

Çalşmada kullanlan kaytlar Erciyes Üniversitesi
Fizyoloji Anabilim Dal’nda gerekli etik izinler dâhilinde
uzmanlar gözetiminde alnmştr. Biopac Systems MP 150
modülü ve bu modüle entegre olarak tarafmzca oluşturulan
standartalara uygun uyaran sistemi kullanlmştr [13].
Deney grubu sağlkl ve 18-25 yaş aralğnda 27 üniversite
öğrencisinden oluşmaktadr. Yaptğmz çalşmada yaşn
dikkat üzerine etkisinin engellenmesi amacyla yakn yaş
gruplarndaki bireyler deney grubu olarak tercih edilmiştir
[14]. Katlmclarda görme-duyma bozukluklar, nörolojik
veya psikiyatrik bir rahatszlk bulunmas, nöropsikiyatrik
ilaç alm, metabolik başka bir bozukluk veya malignite
dşlama ölçütü olarak belirlenmiştir. Sinyaller, uluslararas
10-20 sistemine göre beynin frontal (Fz), santral (Cz),
parietal (Pz) ve oksipital (Oz) bölgelerinden kaydedilmiştir.

Şekil 2. Görsel uyaran örneği

III.

FİLTRELEME VE ÖZELLİK ÇIKARIMI

EEG verilerinden UP bileşenlerinin çkarlmas için her
bir uyaran cevabnn ortalamas alnmş ve filtreleme işlemi
olarak birçok çalşmada kullanlan Ayrk Dalgack
Dönüşümü (ADD) yöntemi kullanlmştr. P300 değerleri
için genlikler, latanslar, P300 genişlikleri ve sinyalin
üzerinde oluşan pik says; hedef, tüm (hedef ve standart)
ve standart uyaran cevaplar olmak üzere üç grup altnda
özellik olarak alnmştr. Ayrca sinyalde ADD katsaylar
üzerinden entropi değerleri de özellik olarak ele alnmştr.

A. İşitsel Uyaranlar
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 ‘klik’
sesinden oluşan paradigma uygulanmştr. Uyaranlarn
arasnda 1500 msn aralk bulunmaktadr. Hedef uyaran olan
ince tonlu sesler, standart uyaran olan kaln tonlu seslerin
arasna rastgele yerleştirilmiştir [15].
B. Görsel Uyaranlar
Şekil 2’de verilen örnekte görüldüğü gibi, siyah zemin
üzerine beyaz uyaranlardan oluşan görsel bir test
hazrlanmştr [16]. Görsel uyarlar arasndaki geçişler
işitsel uyaranlar ile eş zamanl olarak 1500 ms aralklarla
değişmektedir. Yuvarlak şeklinde olan hedef uyaranlar (40
adet), art şeklinde olan standart uyaranlarn (120 adet)
arasna rastgele dağtlmştr.

A. Ayrk Dalgack Dönüşümü
Bu yöntem çok iyi zaman-frekans kararllğ sağlayan
yelpaze kavramn içerdiği için EEG gibi durağan olmayan
sinyallere oldukça uygundur. Bu sebeple ADD yöntemi
farkl frekans bantlar içeren EEG sinyalinin analizi ve
buna bağl UP sinyalleri için kullanlabilir. Bu yöntemle
dokulara ait farkl bilgiler taşyan her alt banttan elde
edilen özellikler işareti snflandrmada değerlendirilebilir.
ADD’de işaret her bir admda alçak geçiren ve yüksek
geçiren filtrelerden geçirilerek, yüksek frekansl ve alçak
frekansl bölgeleri ayr ayr elde edilmiş olur. Daha sonra
bir önceki admda elde edilen alçak frekansl bölge alnr
ve filtreler tekrar uygulanr. Bu işlem belirlenen bir
seviyeye gelinceye kadar tekrarlanr. Dalgack
katsaylarndan orijinal sinyali elde etmek için yeniden
yaplanma işlemi, ayrşma işleminin tam tersidir [17].

C. Uyarlmş Potansiyel Kaytlar
Kayt srasnda kişiler 2,5x3x3 m boyutunda hafifçe
aydnlatlmş, elektromanyetik ve ses yaltm bulunan bir

B. Entropi değerleri
EEG sinyallerin analizinde skça kullanlan entropi
işaretteki düzensizliğin bir ölçüsüdür. Karmaşk sinyaller
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bütünüdür. Grup içi ve gruplar aras değişimleri
incelenmesinde kullanlan ANOVA, ikiden fazla gruplu
verilerin incelenmesinde standartlaşmş bir yöntemdir.
Özellik çkarm yöntemleri ve hesaplamalarla elde edilen
özellikler snflandrlmada kullanlmadan önce çok aşamal
bir inceleme sürecinden geçirilmiştir. Çalşmada, özellikler
ele alnan üç deney türü açsndan (İ, A, F) değerlendirilerek
anlaml fark oluşturanlar tespit edilmiştir (� � ���� olarak
alnd).

daha yüksek entropiye sahiptirler. Sonlu uzunlukta saysal
bir rastgele değişkenin olaslk dağlm fonksiyonu �� ile
simgelendiğinde, bu değişkenin entropisi Shannon
modeline göre (1)’deki gibi hesaplanmştr:
�
�
���� = − ∑���
��� �� ��� ���� ��� ����

(1)

Denklem (1)’de verilen �� ��� veri setinde i. sradaki
olaslk dağlm fonksiyonu değeri, N ise olaslk kütle
fonksiyonu değerlerinin saysdr [18]. UP sinyallerinin
şekil bilgisinden faydalanlarak elde edilen entropi
değerleri öznitelik olarak dikkat durumlarn ayrt etmede
kullanlmştr.

Çalşmada gruplar aras anlaml fark olan P300
özellikleri; Cz bölgesine ait tüm uyaran latans, standart
uyaran latans, Oz ve Pz bölgelerine ait hedef ve tüm uyaran
genliği, Fz, Oz ve Pz bölgeleri standart uyaran genlikleri
olarak ele alnmş ancak snflandrma başarmlar çok zayf
kalmştr. P300 genişliği ve pik saysnda anlaml fark
görülmemiştir. İlgili özelliklerle farkl özellik seçim
yöntemleri ile de başarl bir snflandrma performans
sağlanamamştr. Entropi değerlerinde 11 kademe
ayrştrlan ADD katsaylarndan d11 ve d10 üzerinden
hesaplanan entropi değerlerinde anlaml fark bulunmuş ve
snflandrlma başarsn da ciddi oranda artrmştr.

Şekil 4’de bir UP sinyalinden elde edilen 11 kademe
ADD katsay örnekleri verilmiştir. Bu katsaylardan
monoton artan ve azalan karakteristik nedeniyle bozucu etki
yapan A11 dşnda UP frekans sahasna uyan D11, D10, D9,
D8 ve D7 katsaylar seçilmiştir. Bu katsaylar hem sinyalin
filtrelenmesinde hem de entropi değerleri hesaplanarak
özellik olarak alnmasnda kullanlmştr (Şekil 3).

B. Özellik Seçimi
CfsSubsetEval paketi kullanlarak denetimsiz olarak
elde edilen özelliklerin seçimi esas alnr. Bu yöntemde her
özellik bireysel olarak ele alnr. Snflar ile korelasyonu en
yüksek ve diğer özellikler ile korelasyonu en düşük olan
özellikler belirli skorlar ile ifade edilerek seçilirler [18].
Uygulanan bu ön işlem yöntemi snflandrmada yaplacak
hatalar en aza indirgemek ve işlem yükünü azaltma
konusunda veri setimiz için iyi bir performans göstermiştir.
C. Snflandrclar
1) Destek Vektör Makineleri (DVM): verileri belirli
çekirdek fonsiyon türleri ile uzayda birbirinden ayrma
üzerine kurulu makine öğrenme tekniğidir. Elde edilen
fonksiyon parametreleri ile veri gruplarnn arasnda farkl
veri gruplarn farkl taraflarda brakacak ve kendine en
yakn elemanlardan mümkün oldukça uzak olacak snrlar
elde edilmeye çalşlmaktadr [19]. Denetimli olarak
yaplan bu öğrenme faaliyeti sonras yeni veriler başarl bir
şekilde alt düzlemler üzerinde snflandrlmaktadr.
2) Çok
Katmanl
Perseptron
(ÇKP):
ÇKP,
matematiksel bağntlarn elde edilmesinin zamann
şartlarna göre imkansz olduğu veya maliyetinin yüksek
olduğu durumlarda sklkla kullanlan bir tekniktir. Bir ve
daha fazla gizli katman ile giriş ve çkş katmanlar aras
ilişkiyi farkl öğrenme metodlar ile kuran ağlar daha sonra
oluşan bu yap vastasyla yeni girişlerden çkş bilgileri
üretmektedir. Snflandrma işlemi bu yaps nedeniyle
ÇKP’nin doğal çalşma alanlar arasnda yer almaktadr
[20].
3) Radyal Temelli Snflandrc (RTS): Bu ağlar tek
gizli katman bulunduran Yapay Sinir Ağlar arasnda
karakter olarak fonksiyon yapsna uyumlu durumlarda
yüksek başarmlar vadeden bir ağ yapsdr. Snflandrma

Şekil 3. ADD ile filtrelenmiş UP verisi

Şekil 4. UP sinyalinen elde edilen örnek ADD katsaylar

IV.

ÖZELLİK SEÇİMİ VE SINIFLANDIRMA

A. İstatistiksel Analiz
Varyans Analizi (ANOVA) grup ortalamalar açsndan
verileri incelenmekte kullanlan istatistiksel araçlar
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işlemi ise tespit edilen merkez nokta ve radyal fonksiyona
uyan verilerin ilişkili snfa dahil edilmesi şeklinde
oluşmaktadr [21].
V.

[6]

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

[7]

Çalşmamzda üç dikkat tipine ait kaytlarn ayn anda
snflandrlmas çabas bölünmüş ve seçici dikkat
durumlarnn snflandrclar tarafndan ayrt edilememesi
nedeniyle başarszlkla sonuçlanmştr. Ancak bu iki dikkat
durumunun sürekli dikkat ile birlikte ele alnmasnda
başarm entropi değerlerinin de özellik olarak alnmasyla
ciddi bir şekilde yükselmiştir. İstatistiksel karşlaştrmalar
ve özellik seçim yöntemlerinin anlaml fark bulduğu P300
tabanl özelliklerin veri setimizde başarl bir snflandrma
yapamamalar, ilgili özelliklerin dikkati değerlendirmede
yeterli olmadğn açk bir şekilde göstermektedir. Bu
durum UP sinyallerinde dikkat değerlendirmesinde sinyalin
tamamna ait bilgileri içeren entropi gibi özelliklerin
alnmasn zorunlu klmaktadr. A-İ ve F-İ gruplarnn kendi
içinde snflandrclara ait başarm durumlar Tablo 1’de, 10
fold cross validation sonuçlar da Tablo 2’de görülmektedir.

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

Bulunan Snflar
DVM

Gerçek
Snflar

F
23
2
A
23
3

F
İ
A
İ

İ
4
25
İ
4
24

ÇKP

F
23
5
A
23
5

RTS

İ
4
22
İ
4
22

F
23
3
A
22
5

İ
4
24
İ
5
22

[13]

[14]

Tablo 1. Farkl snflandrclar için snflandrma başarm durumlarnn
karşlaştrlmas

[15]

Snflandrclar
DVM

Doğruluk (%)
Hassasiyet (%)

F-İ
88,8
92

ÇKP

A-İ
87,0
88

F-İ
83,3
82

A-İ
83,3
82

RTS

F-İ
87,0
88

A-İ
81,4
81,4

[16]

Tablo 2. Farkl snflandrclar için snflandrma sonuçlar
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