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Özetçe—Uzuv hareketlerinin elektroensefalografik(EEG)
sinyaller üzerinden tespiti beyin-bilgisayar arayüz (BBA)
sistemlerinin
popüler
araştrma
konularndandr.
Günümüzde, kol, ayak, bilek gibi uzuvlarn hareketi üzerine
pek çok çalşma mevcut iken parmak hareketlerinin tespiti
üzerine yeni yeni yoğunlaşlmştr. Yaplan bu çalşmada
bağmsz parmak hareketlerinin ikili snflandrlmas
yaplarak en iyi ayrştrlabilen parmak çifti belirlenmeye
çalşlmştr. Bunun için beyin sinyalleri ölçüm tekniklerinden
EEG kullanlmştr. Arka arkaya süregelen görsel uyarml
deney senaryosunda tekli parmak hareketlerine dair EEG
işaretleri kayt altna alnmştr. Ayrca, kayt içerisinde
parmak hareket epoklarn yakalayabilmek için eşzamanl
kas sinyalleri de toplanmştr. Bu epoklar karmaşklk (K),
alfa ve beta bandndaki enerji (AE ve BE) yöntemleri
kullanlarak öznitelik uzayna taşnmş ve destek vektör
makinalaryla (DVM) snflandrlmştr. Dört gönüllüden
elde edilen sonuçlara göre puanlama yaplmş baş-serçe (B-S)
parmak çifti en iyi ayrştrlabilen parmak çifti olduğu ortaya
konmuştur. Ayrca, en zor ayrştrlabilenin ise orta-yüzük
parmak (O-Y) çiftinin olduğu görülmüştür.

vectors were obtained with complexity, alpha band energy
and beta band energy techniques and they were classified with
support vector machine (SVM). Results from the four
volunteers show thumb-little finger pair was determined as
the best identified finger pair. Also, the most difficult
identified finger pair was detected as the middle-ring finger
pair.
Keywords — Brain-computer interface; EEG; complexity;
band energy; finger movements.

I.

GİRİŞ

Beyin-bilgisayar arayüzleri (BBA) özellikle felçli
hastalarn yaşam kalitesini arttrmaya yönelik geliştirilen ve
her geçen yl daha da fonsiyenelleştirilen yardmc
teknolojilerdir. Bu yardmc teknolojiler, beyin aktivitesi
sonucu ortaya çkan sinyallerin işlenmesiyle ortez, protez
gibi harici bir cihazlarn kontrolüne olanak sağlar.
El, bilek, dirsek ve omuz, ayak gibi daha büyük vücut
hareketleri ve hayali üzerine EEG tabanl BBA’larda pek
çok çalşma bulunmakta iken parmak hareketleri gibi küçük
vücut
hareketleri
üzerine
yeterince
çalşma
bulunmamaktadr [1-5]. Önceki yaplan çalşmalara
bakldğnda, Quandt ve arkadaşlarnn baş, işaret, orta ve
serçe parmak hareketlerinin ayrştrlmasna yönelik EEG
tabanl bir çalşma yaptğ görülmüştür [6]. Dört snfl bu
çalşmada ortalama başarm %43 olarak bulunmuştur.
Spektral analiz tabanl yaplan başka bir çalşmada ise beş
parmak hareketinin snflandrlmas incelenmiş ve ortalama
başarm %45 olarak hesaplanmştr [7]. Sağ elin parmak
hareketlerini ikili gruplar halinde inceleyen diğer bir
çalşma ise Liao ve arkadaşlar tarafndan gerçekleştirilmiş
ve parmak çiftleri için ortalama başarmlar hesaplanmştr
[8]. Ayn elin parmak hareketlerine dair yaplan çalşmalar
dşnda farkl elin parmak hareketleri üzerine yaplmş
çalşmalar da mevcuttur [9]. Görüldüğü gibi yaplan
çalşmalar çoğunlukla snflandrma başarmn arttrmaya

Anahtar Kelimeler — Beyin-bilgisayar arayüzü; EEG;
karmaşklk; band enerjisi; parmak hareketleri.

Abstract—Nowadays, detection of limb movements from
electroencephalogram (EEG) signals is crucial issue to focus
on. Many studies on the movement detection of the limbs such
as arm, leg, wrist limbs exist, while there are few studies
regarding finger movements. Our study aims to determine the
best classified finger pairs using binary classification with
highest accuracy among individual finger movements. In this
study, EEG an invasive record technique was used to record
brain signals. In the visual stimulated based scenario, brain
signals that occurred during individual finger movements
were recorded. Muscle signals were also recorded
simultaneously to capture EEG epoch the duration of the
finger movements in the continuous EEG signal. Feature
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yöneliktir. Bu çalşmada genel amaç önceki çalşmalarn
ulaştğ başarm seviyelerine ulaşmak veya onlar aşmak
olmamakla birlikte başarm sonuçlarna göre parmak
çiftlerini kendi aralarnda sralayarak ve de puanlayarak en
iyi ayrştrlabilen parmak çiftini bulmaktr. Buna yönelik
gönüllülerden EEG ve elektromiyogram (EMG) kaytlar
alnmştr. Eş zamanl kaydedilen kas sinyali, hareket
epoklarn belirlemek için kullanlmştr. Hareket veya
hareketin hayali esnasnda beynin motor korteksinden
ortaya çkan beyin sinyallerinin örüntüleri, uzuv
hareketlerinin veya hayalinin snflandrlmasnda daha
etkili olduğu bilinmektedir. Çalşmamzda, kanal seçimi bu
bilgiye dayanlarak motor korteks bölgesine göre
yaplmştr. Bu bölge üzerinde bulunan kanallardan
çkarlan epoklar, karmaşklk (K), alfa ve beta bandndaki
enerji (AE ve BE) yöntemleri kullanlarak öznitelik uzayna
taşnmş ve snflandrmalar DVM ile yaplmştr.
II.
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D. Öznitelik Çkarma ve Snflandrma
Epoklardan
etkin öznitelikleri çkarabilmek için
karmaşklk ve band enerjileri metotlar kullanlmştr.
Karmaşklk (K): Hjorth parametrelerinden bir tanesidir.
Zaman domeninde sinüs dalgasna benzerliği gösteren
istatistiksel niceliktir. i. kanal (i=1, 2, 3, 4) için karmaşklk
parametresi aşağdaki gibi hesaplanr;

K� = �
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(1)

Alfa ve Beta Bandndaki Enerji (AE ve BE):
Bilindiği gibi genel kabul gören EEG band 0.1-50 Hz
arasndadr. Ayrca, alfa (8-12 Hz) ve beta(12-30 Hz) band
motor korteksin etkinliği büyük ölçüde yansttğ
ispatlanmştr. i. kanal için bandlardaki enerjiyi
hesaplayabilmek için ilk olarak eşitlik (2) kullanlr ve
ayrk Fourier dönüşümü yaplr. Böylece epoklar zaman
domeninden frekans düzlemine taşnmş olur.

MATERYAL VE METOT

A. Gönüllüler
Deneylere, neurofizyolojik rahatszlğ bulunmayan dört
sağlkl erkek gönüllü (Gönüllü 1, Gönüllü 2, Gönüllü 3 ve
Gönüllü 4 ) katlmştr. Bu gönüllülerin, yaş aralğ 2127’dir ve yaş ortalamas da 24.5’tir. Deney öncesinde, tüm
gönüllülere deney prosedürleri hakknda bilgi verilmiş ve
gönüllülerden yazl onay alnmştr.

�
X� (k) = ∑�
��� x � (n)
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�

(2)

k = 0, 1, … , N − 1 n = 0, 1, … , N − 1

N, veri uzunluğu, f frekans olmak üzere alfa ve beta
bandlarndaki normalize enerji aşağdaki formüller
yardmyla hesaplanr.

B. Kayt Protokolü
Kaytlar loş şkl bir odada gerçekleştirilmiştir.
Gönüllüler ekran karşsnda rahat bir sandalyeye
oturtulmuştur. Kişilerden vücut hareketlerini minimize
etmeleri istenmiştir. Yaklaşk yarm metre uzağa
yerleştirilen ekrandan görsel uyarm verilmiştir. Ekranda
gösterilen kelimeye bağl olarak gönüllü sağ elin ilgili
parmağyla ekstansiyon hareketini yapmştr. Bu kelimeler
parmaklar tanmlayan “baş” (B), “işaret”(İ), “orta”(O),
“yüzük”(Y) veya “serçe”(S) sözcükleridir. Bunlardan
rastgele herhangi biri ekranda siyah zemin üzerine beyaz
renkte 2 sn gösterilmiştir. İki görsel uyartm arasnda 3sn ile
6 sn arasnda rastgele değişen boşluklar mevcuttur. EEG’de
ilgilenilen epoklar, EMG yardmyla hareket önü 0.5 sn
hareket esnas 1.5 sn olmak üzere toplamda 2 sn
uzunluğunda seçilmiştir.

�
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Yukardaki yöntemlerle elde edilen öznitelik vektörü
başarm yüksek olan DVM kullanlarak snflandrlmştr.
III.

SONUÇLAR

Çalşmamzda en iyi ayrştrlabilen parmak çiftini
belirleyebilmek için bir parmaktan 50 adet olmak üzere her
bir gönüllüden 5 parmak için 250 adet deneme kayd
alnmştr. Veriler, eğitim ve test verisi olmak üzere eşit
olarak ikiye ayrlmştr. Eğitim verisi, birini dşarda
brakma çapraz doğrulama kullanlarak eğitilmiş ve DVM
ile snflandrlmştr. 20 defa olmak üzere veri karştrlarak
eğitim ve test verisi olarak ikiye ayrlmştr. Test başarmlar
standart sapma değerleriyle hesaplanmş ve tablo 1’de
verilmiştir. Gönüllü 1, gönüllü 2, gönüllü 3 ve gönüllü 4
için en yüksek başarmlar srasyla B-S, İ-S, Y-S, İ-O
parmak çiftlerinde elde edilmiştir. Tablo 2’de başarmlara
göre sralama yaplmş ve 1-10 aras değerler verilmiştir.
Or, ortalama sralama olmak i. parmak çifti için 10
üzerinden yaplan puanlama değeri Pi=10- Ori formülü ile
hesaplanmştr.

C. Veri Kayd ve Önişleme
Beyin ve kas sinyalleri Brain Qick-32 cihazyla alnmştr.
Örnekleme frekans 256 Hz seçilmiştir. Şebeke gürültüsü
kayt esnasnda çentik süzgeçle bastrlmştr. Cihazda
10/20 ölçüm sistemine göre Fp1, Fp2, Fpz, F3, F4, F7, F8,
T3, T4, C3, C4, Cz, T5, T6, P3, P4, Pz, O1 ve O2 olmak
üzere 19 adet EEG kanal mevcuttur. Genel referanslama
yöntemiyle referanslanan EEG kanallarndan motor
korteks bölgesi civarnda olan C3,C4,Cz,Fz kanallar
seçilerek bu çalşma gerçekleştirilmiştir. EEG’de
ilgilenilen epoklar, EEG ile eş zamanl olarak ekstensör
digitorum kas üzerinden kaydedilen kas sinyali üzerinden
belirlenmiştir.
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[4]

Gönüllü 1

Başarm
Gönüllü 2 Gönüllü 3

Gönüllü 4

0.51±0.05

0.49±0.05

0.50±0.05

0.56±0.05

B-O

0.62±0.06

0.54±0.05

0.50±0.06

0.53±0.06

B-Y

0.62±0.06

0.52±0.05

0.59±0.05

0.56± 0.08

B-S

0.76±0.05

0.58± 0.07

0.56±0.06

0.58±0.05

İ-O

0.62±0.05

0.56±0.07

0.48±0.06

0.62±0.07

İ-Y

0.61±0.05

0.57±0.06

0.57±0.03

0.56±0.07

İ-S

0.74±0.04

0.64±0.06

0.58±0.04

0.51±0.05

O-Y

0.54±0.05

0.47±0.06

0.55±0.03

0.55±0.07

O-S

0.64±0.04

0.53± 0.06

0.54±0.07

0.55±0.06

Y-S

0.62±0.05

0.55±0.04

0.61±0.05

0.50±0.03

Parmak
Çifti
B-İ

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

Tablo 1. Parmak Çiftlerinin Başarmlar
Parmak Çiftine göre Sralama

Ortalama
Puan
Parmak Gönüllü Gönüllü Gönüllü Gönüllü Sralama
1
2
3
4
Çifti
B-İ

10

9

8

3

7.5

2.5

B-O

6-7

6

9

8

7.2

2.8

B-Y

6-7

8

2

5

4.6

5.4

*B-S

1

2

5

2

2.5

*7.5

İ-O

4-5

4

10

1

4.8

5.2

İ-Y

8

3

4

4

4.75

5.25

İ-S

2

1

3

9

3.75

6.25

* O-Y

9

10

6

7

8

*2

O-S

3

7

7

6

5.75

4.25

Y-S

4-5

5

1

10

5

5

Tablo 2. Parmak Çiftlerini Puanlama

Tablo 2’de görüldüğü gibi en yüksek puan 10 üzerinden
7.5 ile B-S, en düşüğü ise 10 üzerinden 2 ile O-Y almştr.
Yaplan bu çalşmada elde edilen sonuçlar, en iyi
ayrştrlabilen parmak çiftinin B-S olduğunu, ayrştrlmas
en zor parmak çiftinin ise O-Y olduğunu göstermiştir.
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