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 Özetçe—EOG (Elektrookülografi), göz küresinin bir 

batarya gibi davranmas gerçeğine dayanarak göz 
hareketlerinin incelenebilir bir sinyal haline getirilmesini 
sağlayan bir ölçüm yöntemidir. Bu yöntem sonucu göz 
küresinin retina içerisinde yer alan pigment epiteli 
katmanndaki elektriksel potansiyel, gözün etrafna 
yerleştirilen elektrotlar yardmyla ölçülebilmektedir. Bu 
sayede göz hareketleri saysal olarak incelenebilir bir boyut 
kazanmaktadr.  Bu çalşmada yaz tipleri ve 
büyüklüklerinin kişilerin okuma hzlarnda nasl bir 
değişiklik oluşturduğu EOG sinyalleri ile analiz edilmiştir. 
Gönüllülerden elde edilen EOG sinyalleri filtrelenmiş, 
okuma hzlar ve sakkadlarn genlik değerleri öznitelik 
olarak çkarlmştr. Elde edilen öznitelikler yaz tipi ve 
büyüklüklerine göre istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 
Sonuç olarak yaplan çalşmada sağlkl bireyler için ideal 
punto ve yaz tipi bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler — biyomedikal sinyal işleme; 
elektrookülogram; font; punto 

Abstract— EOG is a measurement method that allows 
eye movements to be made into a testable signal based on the 
fact that the eyeball behaves like a battery. This method can 
measure the electrical potential of the pigmented layer of the 
eyeball in the retina through the instrument of electrodes 
placed around the eye. thus, eye movements get a 
quantifiable aspect. In this study, EOG was used for font and 
punto variation how change the reading speed of the 
volunteers. The EOG signals obtained from the volunteers 
were filtered, and the reading rates and the amplitude of the 
saccades were extracted as feature. Obtained features were 
statistically analyzed according to font and punto. As a 
result, in this study ideal font and punto  were found for a 
healthy individuals.  

Keywords — biomedical signal processing; 
electrooculogram; font; punto 

 

I. GİRİŞ 
Cisimlerden yansyan şnlar saydam tabakada 

krlarak göz bebeğinden, ardndan göz bebeğinden göz 

merceğine gelen şnlar ikinci kez krlarak cams cisim 
üzerinden geçmektedir. Cams cisimden ağ tabakaya gelen 
şnlar, sar leke üzerinde görüntü oluşturmaktadr. 
Alglanan görüntü beyindeki görme merkezine iletilerek 
görme olay gerçekleşmektedir [1].  

Elektrookülografi, negatif elektrik yüküne sahip 
kornea ile pozitif yük taşyan retina arasndaki dinlenim 
potansiyelini ölçen elektrofizyolojik bir yöntemdir. 
EOG’nin göz hareketlerini alglamada avantajlar olduğu 
kadar dezavantajlar da mevcuttur. En büyük dezavantaj 
korneaya ait retinal potansiyelin sabit olmayp, yavaş bir 
şekilde değişmesidir. Bu nedenle sürekli ölçülmesi 
gerekmektedir. Bir diğer dezavantaj ise göz çevresindeki 
kaslarn EOG sinyalleri üzerine girişim yapmasdr. 
Ölçümün yapldğ kişiye zarar vermemesi ve non-invaziv 
olmas ise pek çok çalşmada tercih edilmesini 
sağlamaktadr. EOG’nin şğn olmadğ karanlk bir 
ortamda veya bireyin gözünün kapal olduğu durumlarda 
da gözün hareketine ait potansiyel oluşturmas bu yöntem 
için büyük avantajdr [2]. 

Font, günümüzde dijital ortamda ve fiziksel ortamda 
kullanmakta olduğumuz yaz tiplerinin genişlik, uzunluk 
ve tipi açsndan tanmlanmasna denir [3]. Logolarda, 
afişlerde, gazetelerde, kitaplarda, web sitelerinde farkl 
duygu ve düşünceleri aktarmak için farkl yaz fontlarna 
ihtiyaç bulunmaktadr [4]. Milli Eğitim Bakanlğ 
tarafndan 2017-2018 eğitim-öğretim ylndan itibaren 
öğrencilerin yaşadğ zorluklar nedeniyle eğik yaz 
kaldrlarak dik yaz tipine geçiş yaplacaktr. Bu karar ile 
öğrencilerin eğitiminde yaz tipinin önemini olduğu 
anlaşlmaktadr [5]. Punto, karakterlerin harf 
yüksekliklerini belirtmekte kullanlan ölçü birimidir [6]. 
Milli Eğitim Bakanlğ’nn yaynladğ kitap mevzuatnda; 
başlklar, resimlerin altndaki yazlar, dipnotlar hariç 
metinlerde belirli punto standard vardr. Bunlar 
ilköğretim birinci snflar için yirmi, ikinci snflar için on 
sekiz, üçüncü snflar için on dört, dördüncü snflar için 
on iki, beşinci snflar için on bir, daha üst snflar için ise 
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on puntodan daha küçük harfler kullanlmaz şeklindedir 
[7]. 

Bu çalşmada, gönüllülerden daha önceden belirlenen 
ve sklkla kullanlan yaz tipi ve punto büyüklüklerini 
içeren dört satrlk bir metini ayr ayr okumalar istenerek, 
okuma srasnda göz hareketleri kayt altna alnmştr. 
Kayt için sekiz farkl yaz tipi ve beş farkl punto 
büyüklüğü kullanlmştr. Bu yaz tipleri ve puntolar 
metinlerde en çok tercih edilenlerdir. Çalşmada elde 
edilen öznitelikler istatistiksel olarak, yaz tipleri ve punto 
farkllklarnn özniteliklerde oluşturduğu değişiklikleri 
incelemek için analiz edilmiştir. Bu çalşmann temel 
amac, insan gözü için en ideal yaz tipi ve punto 
büyüklüğünün EOG sinyalleri ile belirlenmesini 
sağlamaktr. 

II. MALZEME VE YÖNTEM 

A. Elektrookülogram Kayd ve Veri Seti 
Çalşmada elde edilen EOG sinyalleri iki kanalldr. 

Bu iki kanal sinyal yatay ve dikey göz hareketleri 
hakknda bilgi vermektedir. Bir metni soldan sağa 
okumaya başlayan bir kişinin EOG sinyaline ait sfr 
noktas, kişinin okumaya başladğ nokta olan satr başdr. 
Okuma işlemi devam ettiği sürece kişinin baktğ nokta 
satr başndan satr sonuna kadar değişmektedir. Bu 
değişim EOG sinyalinde yatay göz hareketini 
oluşturmaktadr. Böylece gözün sağa veya sola hareketi 
elde edilen EOG sinyalinin yatay kanalna ait potansiyelde 
artşa neden olacaktr. Ayn şekilde gözün alt satra 
inmesi, gözde aşağ-yukar değişim oluşturacağ için 
dikeyde değişen potansiyellere ait bileşeni oluşturacaktr. 
Bu çalşmada EOG sinyallerinin yatay kanal bileşeni 
incelenmiştir. Şekil 1’de gönüllü bir bireyden Times new 
roman ve 12 punto büyüklüğündeki metni okumas 
srasnda elde edilen örnek EOG sinyali verilmektedir. 

Bu çalşmada, 20 sağlkl gönüllüden, daha önceden 
belirlenen ve sklkla kullanlan yaz tipi ve punto 
büyüklüklerini içeren dört satrlk metinleri okumalar 
istenerek, okumalar srasnda göz hareketleri kayt altna 
alnmştr. Kayt için 12 punto büyüklüğünde sekiz farkl 
yaz tipi, Times New Roman, Brushscript, Helvetica, 
Blackadder, Calibri, Harlow Solid italic, Verdana, 
Vivaldi; ayn yaz tipi (Times New Roman) için beş farkl 
punto büyüklüğü 9, 11, 12, 16, 20 kullanlmştr. Yani 
çalşmada ayn yaz tipinde farkl puntonlarn okutulmas 
ile punto farkllğnn oluşturduğu etki; ayn puntoda farkl 
yaz tiplerindeki metinin okutulmas ile de gönüllülere ait 
EOG sinyallerinde yaz tipinin oluşturduğu değişiklik 
incelenmiştir. Sonuç olarak EOG sinyalleri 4 satrlk 
metinin her bir satr için ayr ayr incelenmiştir. Bu 
nedenle 80 (20x4) farkl veri (her bir satra ait EOG 
sinyali) analiz edilmiştir.  

 
 

Şekil 1. Times New Roman ve 12 puntoluk metinin okunmas sonucu 
elde edilen EOG sinyali 

 

B. Metodoloji  
Bu çalşmada EOG sinyallerinin incelenmesi yaz tipi 

ve puntolara göre olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadr. 
EOG sinyallerine gözün çevresindeki kas hareketleri 
kolayca girişim yapabildiği için 3. dereceden 0.0146π Hz 
alçak geçiren “butterworth” filtre ile filtreleme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen özniteliklerin doğruluğu 
açsndan filtreleme işlemi gerekmektedir. Gönüllülerden 
yaz tipinin incelenmesi için ayn puntoda farkl yaz 
tiplerini içeren metinlerin normal okuma mesafesinden 
okunmasyla 20 EOG sinyali; ayn yaz tipinde farkl 
puntolarla yazlan metinlerin okunmasyla da 20 EOG 
sinyali elde edilmiştir. Toplam 40 EOG sinyali her bir 
satr için ayr olarak analiz edilmiştir.  

 
Şekil 2. EOG sinyaline ait pik noktalar  

 
Elde edilen öznitelikler aşağdaki gibidir: 

• Okuma hz 
• Pik noktalarnn genlik değeri 

 
Gönüllüler, EOG sinyali alnrken metni satr 

hizasnda okumaya başlamaktadr. Satr sonuna 
gelindiğinde gözün yatay hizada en uzağa bakmasndan 
dolay maksimum genlikli bir pik elde edilir. Böylece 
diğer satrlara geçişler kontrol edilebilmektedir. Pik 
noktalarnn genlik değerleri ve metinleri okuma hzlar, 
yaz tipleri ve punto değerleri arasnda değişikliği sağlayp 
sağlamayacağn belirlemek için öznitelik olarak kayt 
altna alnmştr. Şekil 2’de filtrelenmiş pik noktalarnn 
işaretlenmesi sonucu elde edilen örnek EOG sinyali 
gösterilmiştir. Gönüllülerden alnan EOG sinyalinde yaz 
tiplerine ve punto büyüklüklerine göre okuma hznn 
hesaplanabilmesi için bireylerin okuduğu metnin satr 
uzunluğu ve o satr için ulaştğ pik noktasnn (satr sonu) 
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bilinmesi gereklidir. Her satrn okunma hz ise ayr bir 
öznitelik değeri olarak elde edilmiştir. Şekil 3’te farkl 
yaz tipleri için her bir satrn okunma hz gösterilmiştir. 
Şekil 3’te verilen numaralar yaz tiplerini belirtmektedir: 
1:Times New Roman, 2:Brushscript, 3:Helvetica, 
4:Blackadder, 5:Calibri, 6:Harlow Solid italic, 7:Verdana, 
8:Vivaldi. 

  
Şekil 3. Yaz tipleri için satrlarn okunma hz 

 

III. SONUÇLAR 

A. Verilerin İstatistiksel Analizi 
Gönüllülere okutulan metinler farkl yaz tiplerinde ve 

farkl içeriklerdedir. Çünkü deneklerin ayn yazy 
okumalar sonucu metinleri öğrenmeleri nedeniyle okuma 
hzlarnda yanllk olacağ öngörülmüştür. Bu nedenle 
farkl yaz tiplerinde okutulan metinlerin içeriği; ayn 
şekilde farkl puntolarda okutulan metinlerin içeriği de 
birbirinden farkldr. EOG sinyallerinin işlenmesiyle elde 
edilen okuma hz ve pik noktalarnn genlik değerleri 
farkl yaz tipleri arasnda ve farkl punto gruplar arasnda 
istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu incelemede yaz 
tiplerine ait EOG sinyalleri kendi arasnda, farkl 
puntolara ait EOG sinyalleri ise kendi arasnda analiz 
edilmiştir.  

 
1) Okuma hzna ait istatiksel sonuçlar 
Veri setinde farkl yaz tiplerine göre her bir satr için 

hesaplanan hz değerleri mevcuttur. Bu değerlerin Tablo 
1’de minimum, maksimum, ortalama ve varyans değerleri 
gösterilmiştir. Tablo 2’de ise farkl puntolardaki 
metinlerin okunmasyla elde edilen hz veri setinin 
istatistiksel değerleri mevcuttur. 

Bağml örneklem t-testi (Paired Samples t-test), bir 
değişkenin, iki farkl durumda gözlemlenen değerlerinin 
ortalamalarn karşlaştrmaktadr. Bu iki durum genellikle 
uygulanacak bir yöntemin öncesi ve sonras şeklinde 
olmaktadr [8]. Bu çalşmada ayn gönüllülerden alnan 
EOG sinyalleri için yaz tipleri birbiri ile, punto 
büyüklükleri ise birbiri arasnda karşlaştrlmştr. 
Böylece yaz tiplerinin ve punto büyüklüklerinin EOG 
sinyallerinde oluşturduğu değişiklik istatistiksel olarak 

belirlenmiştir. Örneğin elde edilen özniteliklerin Times 
New Roman yaz tipi ile Calibri yaz tipindeki metinin 
okunmas sonucu farkllk oluşturup oluşturmadğ 
bağml örneklem t-testine göre yorumlanmştr. 
 

Yaz Tipi  Min. Max. Ort. Var. 
Times new roman 0.17 0.93 0.43 0.017 
Brushscript 0.14 0.84 0.32 0.016 
Helvetica 0.25 0.86 0.44 0.012 
Blackadder 0.18 1.13 0.34 0.022 
Calibri 0.20 0.86 0.41 0.016 
Harlow solid italic 0.22 0.96 0.41 0.015 
Verdana 0.25 0.97 0.49 0.020 
Vivaldi 0.14 0.68 0.39 0.018 

Tablo 1. Yaz tiplerinin istatiksel değerleri 
 

Punto Büyüklüğü  Min. Max. Ort. Var. 
9 0.15 1.05 0.4128 0.029 

11 0.19 0.73 0.3950 0.015 
12 0.17 1.05 0.4109 0.024 
16 0.25 1.33 0.5388 0.041 
20 0.26 1.20 0.6276 0.037 

Tablo 2. Punto büyüklüklerine ait istatiksel değerler 
 

Yaz Tipi Sig. Yaz Tipi Sig. Punto Sig. 
bir-iki 0.000 iki-sekiz 0.000 9-16 0.000 

bir-dört 0.000 üç-dört 0.000 9-20 0.000 
bir-yedi 0.000 üç-yedi 0.002 11-16 0.000 
bir-sekiz 0.029 üç-sekiz 0.018 11-20 0.000 

iki-üç 0.000 dört-beş 0.002 12-16 0.000 
iki-beş 0.000 beş-sekiz 0.034 12-20 0.000 
iki-alt 0.000 alt-yedi 0.004 16-20 0.000 
iki-yedi 0.000 yedi-sekiz 0.001   

Tablo 3. Yaz tiplerinin ve punto büyüklüklerinin BÖTT sonuçlar 
 

Tablo 1 incelenirse “Verdana” yaz tipi en yüksek 
ortalamaya sahiptir. Ortalama değere göre metinin en hzl 
okunduğu yaz tipi olduğu söylenebilmektedir. Ayn 
şekilde Tablo 2’de Times New Roman yaz tipinde farkl 
puntolardaki metinlerin okunmasnda punto büyüdükçe 
metini okuma hz arttğ görülmektedir. Tablo 3 ve Tablo 
4’te Bağml Örneklem t-testi (BÖTT) sonuçlar 
verilmiştir ve tablolardaki numaralar yaz tiplerini 
belirtmektedir: bir: Times new roman, iki: Brushscript, üç: 
Helvetica, dört: Blackadder, beş:Calibri, alt: Harlow solid 
italic, yedi: Verdana, 8: Vivaldi. Burada yaz tiplerinin ve 
punto büyüklüklerinin bireylerin okuma hznda anlaml 
bir değişikliğe neden olup olmadğ araştrlmştr ve 
gruplar (farkl yaz tipleri ve farkl punto büyüklükleri) 
ikili olarak analiz edilmiştir. Tablo 3 ve 4’deki Sig. değeri 
istatistiksel anlamllğ yani p değerini ifade etmektedir. 
Anlamllk değeri p<0.05 olduğu zaman iki durum veride 
anlaml farkllk oluşturmaktadr. Örneğin Tablo 3’te 
görülen bir (times new roman)-iki (brushscript) nolu yaz 
tipi gönüllülerin metini okuma hznda değişiklik 
oluşturmaktadr. Tablo 1’deki ortalama değer incelenirse 
times new roman 0.43; brushscript ise 0.32 ortalama metin 
okuma hzna sahiptir. Buradan Brushscript yaz tipinin 
Times New romana göre daha zor okunduğu 
görülmektedir. 
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2)  Pik noktalarnn genlik değerinden elde edilen 

istatistiksel sonuçlar 
Metinler okunurken veri setinden farkl yaz tiplerine 

ve punto büyüklüklerine göre her bir satr için hesaplanan 
satr sonundaki maksimum genlik değeri öznitelik olarak 
elde edilmiştir. Bu değerlerin yaz tipleri için BÖTT 
sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. Punto büyüklükleri için 
BÖTT testi sonucunda anlaml farkllk elde edilmemiştir. 
 

Yaz Tipi Sig. Yaz Tipi Sig. 
bir-üç 0.004 üç-beş 0.005 
iki-üç 0.020 üç-alt 0.002 
iki-alt 0.033 üç-yedi 0.046 
iki-yedi 0.001 beş-sekiz 0.034 
iki-sekiz 0.016 alt-yedi 0.004 
üç-dört 0.000 yedi-sekiz 0.001 

Tablo 4. Yaz tiplerinin pik noktalar t test sonuçlar 

IV. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Eğitimimiz boyunca veya günlük hayatmzda sürekli 

bir şeylerin okunmas ve vakit olarak okumaya çok fazla 
zaman harcanmas bu konunun ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Literatürdeki çalşmalarn çoğunluğu en 
çok tercih edilen ve kolay okumay sağlayan yaz tipini 
belirlemek adna yaplmştr. Bu çalşmada 20 sağlkl 
gönüllünün verilen metinleri okumasyla elde edilen EOG 
sinyallerinden okuma hz ve pik noktalar özellik olarak 
çkarlarak, bu özellikler ideal yaz tipi ve puntonun 
belirlenmesinde kullanlmştr. Amacmz ileride belirli 
yaş gruplarna, hastalk durumlarna, hatta cinsiyete ve 
kişiye özel yaz tipi ve puntonun belirlenmesinde yardmc 
olacak öznitelikleri elde etmektir. 1940’lardan itibaren 
çalşlmakta olan bu konu için literatürdeki baz çalşmalar 
belirtilirse, kâğt ortamndaki 10 puntoluk metinin 6, 8, 12 
veya 14 puntolarndan daha hzl okunduğu [9], bilgisayar 
ekranndaki 10, 12 ve 14 puntolardan oluşan metinlerden 
12 puntoluk metnin en hzl okunduğu bulunmuştur [2]. 
Yaptğmz bu çalşmann sonucunda, Tablo 2’deki 
istatistiksel değerler incelenirse punto değeri büyüdükçe, 
metinlerin daha hzl okunduğu görülmektedir. BÖTT 
analizine göre 16 ve 20 puntolar daha çok anlaml farkllk 
oluşturmaktadr. Buna göre 16 ve 20 punto büyüklüğü 
daha hzl okuma için ideal punto olarak belirlenmiştir. 

 Bernard ve ark. yaptklar çalşmada, yaz tiplerini 
karşlaştrmak için 12 puntodaki farkl yaz tiplerinden 
oluşan metinleri deneklere okutarak kronometre 
yardmyla okuma hzlarn incelemiştir. Yaz tiplerinin 
okunabilirliğini incelemek için kişilerden anket 
doldurmalar istenmiş ve elde edilen tüm özellikler 
ANOVA testi ile yorumlanmştr. Sonuç olarak 
okunabilirliği yaz tiplerinin değiştirmediğini, okuma hz 
olarak da Times New Roman ve Verdana’nn iyi olduğu 
elde edilmiştir [2]. Bir başka çalşmada ise daha yaşl 
yetişkinler için 14 punto, Arial veya Verdana yaz 
tiplerinin daha uygun olduğu bulunmuştur [10]. Beymer 

ve ark. göz izleme (eye tracking) ile yaptklar çalşmada 
okuma hz olarak serifli ve serifsiz fontlarda farkllğn 
belirgin olmadğ, fakat serifli yaz tiplerinin daha hzl 
okunduğu sonucuna varmşlardr. Ayn çalşmada yaş ve 
İngilizce'nin deneğin ana dili olup olmadğ gibi 
demografik değişkenlerinde önemli farkllk oluştuğu 
belirtilmiştir [11]. Yaptğmz bu çalşmada ise hangi yaz 
tipinin ideal olabileceğini bulmak için gönüllülerden 8 
farkl yaz tipindeki farkl metinleri (metinlerin 
öğrenilmesini ve çalşmann yanl olmasn engellemek 
için farkl metinler seçilmiştir) okumalar istenmiştir. 
Metinleri okuma hzlar ve EOG sinyallerindeki 
sakkadlarn genlik değerleri öznitelik olarak çkarlmştr. 
Bu öznitelik değerlerinin farkl yaz tiplerinde anlaml 
farkllk oluşturup oluşturmadğ BÖTT ile analiz 
edilmiştir. BÖTT analizine ve istatistiksel değerlere göre 
“Verdana” yaz tipinin diğer tüm yaz tiplerine göre 
farkllk oluşturduğu ve en hzl okumay sağladğ; 
“brushscript” yaz tipinin ise en yavaş okumaya neden 
olduğu sonucuna varlmştr. Bu çalşma ile elde edilen 
sonuçlar, literatürdeki sonuçlar desteklemektedir. Ancak 
gerçekleştirilen çalşmada hzl okuma için ideal yaz 
tipinin belirlenmesi ve punto analizi EOG sinyalleri 
kullanlarak gerçekleştirilmiştir. Bu açdan literatürde ilk 
kez ortaya konmuştur.  Çalşmann ilerleyen aşamasnda 
çeşitli hastalk gruplarnda ayn durumlarn etkisi analiz 
edilecektir.  
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