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Özetçe— Son yllardaki dalgack tabanl, Fourier
tabanl ve Hilbert tabanl zaman frekans yöntemlerine dayal
duygu durum snflandrma çalşmalar insan makine
etkileşimi araştrmalarnda önemli bir yer tutmaktadr.
Özellikle Hilbert tabanl Görgül Kip Ayrşm yöntemi ve
Ayrk Dalgack Dönüşümü duygu durum analizi
çalşmalarnda uygulama alan bulmuştur. Bu çalşmada
Çok Değişkenli Görgül Kip Ayrşm (ÇDGKA) kullanlarak
elde edilen Özgül Kip Fonksiyonlarna (ÖKF) Ayrk
Dalgack Dönüşümü(ADD) uygulandktan sonra elde edilen
dalgack katsaylarna ait özniteliklerle snflandrmann
yapldğ bir duygu durum analizi önerilmiştir. Buna göre,
kullanlan DEAP veri tabanndaki EEG verileri üzerinde
değerlik, aktivasyon ve basknlk boyutlar için düşük/yüksek
snflandrmalar yaplmş ve snflandrma aşamasnda 4
farkl snflandrc kullanlmştr. Değerlik, aktivasyon ve
basknlk boyutlarnda srasyla en iyi %70,1, %58,8, %60,3
snflandrma oranlar elde edilmiştir.

Empirical Mode Decomposition and Wavelet-based Discrete
Wavelet Transform have found applications in emotional
state analysis. In this study, a model of emotional elicitation
is proposed in which the classification is made by using the
features of the wavelet coefficients obtained after applying
the Discrete Wavelet Transform to IMFs achieved by using
Multivariate Empirical Mode Decomposition. Accordingly,
EEG data available in the DEAP database were classified as
low / high for valence, activation, and dominance dimensions,
and 4 different classifiers were used in the classification
phase. The best ratios of valence, activation and dominance
were obtained ideally 70.1%, 58.8%, 60.3% respectively.
Keywords — Emotional State Analysis ;EEG; Multivariate
Empirical Mode Decomposition; Discrete Wavelet Transform

I.

GİRİŞ

Duygu, fizyolojik ifadeler, biyolojik reaksiyonlar ve
zihinsel durumlarla karakterize edilen, kişiye özel bilinçli
ya da bilinçsiz deneyimlerdir. Son yllarda, gelişen beyinbilgisayar arayüzleri ve insan-makine etkileşiminin ortaya
çkmasyla, insanlar ve makineler arasndaki karşlkl
iletişim büyük önem taşmaktadr. Etkileşimli bir ara yüz
oluşturmak için, makinelerin insann duygularn
açklamaya ve alglamaya yönelik birimlerle donatlmas
gerekir.

Anahtar Kelimeler — Duygu Durum Analizi; EEG; Çok
Değişkenli Görgül Kip Ayrşm; Ayrk Dalgack Dönüşümü
Abstract— In recent years, wavelet-based, Fourierbased and Hilbert-based time-frequency methods attracted
attention in emotion state classification studies in human
machine interaction. In particular, the Hilbert-based
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Duygu snflandrmas, Ekman ve Friesen [1]
tarafndan ve de Parrot'un ağac yaps duygusu olarak [2]
önerilen mutluluk, üzüntü, korku, sevinç, öfke, şaşknlk
ve
tiksinti
dahil
alt
temel
duygu
olarak
gerçekleştirilebilir. Bu gibi ayrk duygu etiketleri ,genel
duygu etiketleri olarak çoğu dilde ayndr. Ancak duygular
sürekli bir olgu halinde olduğu için duygunun derecesi
veya gücü ayrk duygu etiketleri tarafndan ifade
edilemez. Duygular, duygu tanma için en çok kullanlan
boyutsal ölçek olarak bilinen Plutchick'in duygu
çarkndaki [3] ve Russell [4] önerdiği değerlik ve
aktivasyon düzlemi gibi sürekli etiketlerle de ifade
edilebilir. Bu düzlem ve çarklarda, aktivasyon etkin
olmayan (örn: kaytsz, sklmş) ile etkin olan (örn:
dikkatli, hevesli) bölge arasndaki alan kapsyorken,
değerlik hoşnut olunmayan (örn: üzgün, stresli) ile keyifli
bölge (örn: neşeli, eğlendirilmiş) arasndaki alan kapsar.
Üçüncü bir boyut, basknlk ise edilgenlik halden
hükmetmeye (yetkisinde olmak üzere) kadar olan mevcut
alan olmak üzere modele dahil edilir. DeğerlikAktivasyon olarak literatürde iki boyutlu (2B) [5] [6] [7]
[8] , Değerlik- Aktivasyon boyutuna ve Basknlk boyutu
da dahil edilerek literatürde üç boyutlu (3B) çalşmalar
mevcuttur [9]. Son yllarda, EEG'ye dayanan farkl türde
duygu tanma algoritmalar da getirilmiştir [5] [10] [6].
Bununla birlikte, farkl boyutlarn sürekli duygu durum
analizi olgusu üzerinde çok daha fazla çalşmaya ihtiyaç
vardr.
Bu çalşmada, ilk basamak olarak, duygu
oluşturabilecek nitelikteki müzik videolarna beyinin
tepkisi olarak kaydedilen EEG sinyallerine, Özgül Kip
Fonksiyonu (ÖKF) kümesi elde etmek için Çok
Değişkenli Görgül Kip Ayrşm (ÇDGKA) algoritmasn
uygulanmştr. Sonrasnda, daha iyi bir zaman frekans
çözünürlüğü elde etmek amac ile, ÖKF'lere Ayrk
Dalgack Dönüşümü (ADD) uygulanp, dalgack
katsaylar öznitelikleri çalşlmştr. ADD ayrşmasn
gerçekleştirmek için coif5, db4, db8, sym8 olmak üzere 4
farkl ana dalgack kullanlmştr. Farkl snflandrc ve
farkl ana dalgack kullanm performanslar sonuçlar ve
değerlendirme ksmnda sunulmuştur.
Bölüm II’de veri seti açklamas ve kullanlan elektrot
düzeni anlatlyorken, Bölüm III’te uygulanan yöntemin
aşamalar, öznitelik çkarm ve snflandrma yöntemleri
anlatlmştr . Bölüm IV’te bu araştrmalarn sonuçlar ve
değerlendirilmesine yer verilmiştir.
II.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

katlmclar her videodaki gerçek duygularyla ilgili bir
anket doldurmuştur (SAM). Her videoyu izlerken,
katlmclarn beyin (ilk 32 elektrot) ve periferik
sinyalleri(son 8 elektrot) olmak üzere 40 elektrot ile
kaydedilmiştir. Bu veritabannda, her kanal için 8064
örneklemiyle toplam 1280 (32*40) deneme bulunmaktadr.
DEAP veritabanndan, üç boyutlu veri kümesi olarak
(1280 × 8064), doldurulan anket değerleri sonucu elde
edilen uyarlma, değerlik ve basknlk boyut değerleri ile
duygu durum analizi çalşlmştr. Her boyutta, yüksek ve
düşük seviyelerden oluşan iki snf kabul edilmiştir.
Duygulanma alan, beynin ön lobunda bulunmas
nedeniyle bu bölgede bulunan EEG kanallar, duygu
durum analizi çalşmalarnda kullanlr.Bu çalşmada sağ
frontal lop (Fp2, AF4, F4, F8, FC2, FC6, T8, C4), sol
frontal lop (Fp1, AF3, F3, F7, FC1, FC5, T7, C3), sağ ve
sol frontal lop farklar (Fp1-Fp2, AF3-AF4, F3-F4, F7-F8,
FC1-FC2, FC5-FC6, T7-T8, C3-C4) ve 2 adet merkez
kanal (Fz, Cz), olmak üzere, giriş verisi olarak toplam 26
adet kanal EEG sinyaline ait veri kullanlmştr [5].
.
III.

ÖNERİLEN YÖNTEM

Önerilen duygu tanma yöntemi iki temel admdan
oluşur: öznitelik çkarm ve snflandrma. Önerilen
yöntemin basamaklar blok diyagram Şekil 1'de
gösterilmektedir.
ÇDGKA algoritmasnn veri güdümlü ve filtre bankas
yaps özelliği ile elde edilen ÖKF’ler farkl olmaktadr.
Buna göre, her ÖKF’nin bant aralğ farkl olup, en
yüksek frekansa sahip ilk ÖKF çktsndan, en düşük
frekansl ÖKF çktsna kadar elde edilen
bütün
salnmlar ÇDGKA’nn filtre bankas özelliği ile elde
edilir. Bu çalşmadaki temel dayanak, ÇDGKA
sonucunda algoritma sonucu olarak verilen ÖKF’lerin
farkl frekans aralklarnda osilasyona sahip olmasdr.
Diğer taraftan, ADD’de farkl dalgacklarn EEG
sinyalleri üzerinde farkl etkileri olabilmektedir.
Önerilen yöntemde çok kanall EEG sinyallerinin
ÇDGKA algoritmas kullanarak ÖKF’leri elde edilip her
ÖKF’nin ADD’leri alnarak farkl dalgacklarn farkl
özellikleri kullanlarak sinyallerin sürekli değişimlerinin
snflandrclar üzerinde katks değerlendirilmiştir.
Öznitelik çkarma işleminde kullanlan Çok Değişkenli
Görgül Kip Ayrşm (ÇDGKA) ve Ayrk Dalgack
Dönüşümü
(ADD)
yöntemleri
aşağdaki
gibi
özetlenmiştir.

VERİSETİ İÇERİĞİ VE EEG KANAL
SEÇİMİ

A. Çok Değişkenli Görgül Kip Ayrşm(ÇDGKA)

Veri seti olarak seçilen DEAP veritabannda [11],
duygular uyarmak için 40 adet birer dakikalk duygusal
videolar kullanlmştr. Yaşlar 19 ile 37 arasnda değişen
32 kişi deneye katlmştr. Her deneyin sonunda,

Görgül Kip Ayrşm (GKA), EEG gibi doğrusaldurağan olmayan sinyalleri analiz etmede avantajlara
sahiptir. GKA, primer sinyal için neredeyse ortogonal bir
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temel oluşturmak üzere fonksiyonlar filtreleyerek çalşr
ve algoritma sonucunda Özgül Kip Fonksiyonlar(ÖKF)
elde edilir. ÖKF’ler iki gereksinimi karşlamaldr:
1.

Ekstremum says ve sfr geçiş says en fazla
bir farkl olmaldr.

2.

Srasyla yerel maksimum ve yerel
minimumlar bağlayan zarflarn ortalamas
yaklaşk sfrdr [12].

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ÇDGKA'nin ayrntlar Algoritma 1'de özetlenmiştir
Çok değişkenli GKA ise, Rehman ve Mandic ’in
geliştirdiği [16] standart GKA ’nin uzantsdr. Standart
GKA, aşağ ve yukar zarflarn ortalamasn kullanarak
lokal ortalamay hesaplar. Ancak, n boyutlu bir sinyalin
lokal ortalamas direk hesaplanamaz ve sinyalin değişken
uzaylarda, farkl yönler boyunca yanstlarak çok boyutlu
zarflar üretilir, daha sonra lokal ortalamay elde etmek için
bu yanstmalarn ortalamas alnr. Çok değişkenli sinyalin
girişini yanstmak için kullanlan yön vektörleri kümesi
için, düşük tutarszlk Hammersley dizileri (low
discrepancy Hammersley sequences) yüksek boyutlu
küreler üzerinde yar düzenli (uniform) noktalar
edilebilmesi amacyla kullanlmştr [13].
B.

Ayrk Dalgack Dönüşümü(ADD)

Ayrk dalgack dönüşümü (ADD), zaman domenindeki
sinyallerinden zaman ve frekans lokalizasyonunu
çkarabilme özelliğinden dolay durağan olmayan sinyal
analizinde en önemli araçlardan biri olarak ortaya
çkmştr. Duygu durum analizi için ADD’nin zamanfrekans lokalizasyonu analizi başarsn kullanan literatürde
çalşmalar mevcuttur [14]. ADD, sinyalin bir taslak
yaklaşm (ci, j) ve ayrnt bilgilerini (di, j) temin eden tek bir
prototip fonksiyonunu (ana dalgack) genişleterek,
indirgeyerek ve kaydrarak EEG sinyallerini temel
fonksiyonlara ayrştrmaktadr. Buna göre, taslak yaklaşm
(ci, j) ve ayrnt bilgilerini (di, j) srasyla;

coif5, db4, db8, sym8

Şekil 1. Önerilen Yöntem Basamaklar

�
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(1)
(2)

Burada, ���� ana dalgack ve ���� temel
ölçeklendirme, j ölçek dizinidir ve k, çeviri parametresidir.
Ters ayrk dalgack dönüşümü;
�

���� � ∑� ��,� �����∅��

�� ����

�

� ∑� ��,� ��������

�� ����

(3)

Bu çalşmada, ADD ayrşmasn gerçekleştirmek için 4
farkl ana dalgack (coif4, db4, db8, sym8) kullanlmştr.
C. Snflandrma
Uygun öznitelikler belirlendikten ve öznitelik vektörü
oluşturulduktan
sonra
snflandrma
yaplr.
Snflandrclar ilk başta eğitilir ve daha sonra bilinmeyen
bir özellik vektörünün snfn belirler. Snflandrclarn
performansn belirlemek için, eğitim ve test veri setleri
Birini Dşarda Brak Çapraz Doğrulama kullanarak
belirlenir. Dolaysyla, veri kümesinden bir ksm test

28

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Biyomedikal Sinyal İşleme 1

12 Ekim 2017 - 14.50-16.00 - Salon A

verisi, geriye kalan diğer verilerde eğitim verileri olarak
kullanlr.
Bu
çalşmada
kullanlan
en
iyi
snflandrclardan bazlar sonuçlar ve değerlendirme
ksmnda açklanmaktadr. Çalşmamzda yüksek-düşük
değerlik, aktivasyon ve basknlk snflandrmasn
gerçekleştirmek amacyla, Matlab Classification Learner
içeriğindeki Destek Vektör Makinesi (İng. Support
Vector Machine), Karar Ağac (İng. Decision Trees), En
Yakn Komşu Snflandrcs (İng. Nearest Neigbor
Classifier), Topluluk Snflandrcs (İng. Ensemble
Classifier) yöntemlerinden performans en iyi olanlar
seçilerek değerlendirilmiştir. Kullanlan snflandrclarn
açklamasna ve performanslarna konferanstaki diğer
çalşmamzda yer verilmiştir.
IV.
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Değerlik
KNN (Cosine KNN)
Ensemle (Boosted Trees)
SVM (Fine
Gaussian SVM)
Tree (Complex Tree)

Coif5
%65,6
%70,1
%60,9

Db4
%63,7
%64,7
%60,6

Db8
%65
%63,1
%61,9

Sym8
%66,3
%60,9
%62,8

%62,2

%58,1

%62,2

%60,9

Tablo 1. Değerlik boyutu için kullanlan ana dalgaclar ve kullanlan
snflandrclara göre snflandrma oranlar.
Uyarlma
KNN(Cosine KNN)
Ensemle(Boosted Trees)
SVM(Fine
Gaussian SVM)
Tree(Complex Tree)

Coif5

Db4

Db8

Sym8

%57,8
%58,8
%51,6

%53,8
%54,7
%52,8

%54,4
%53,8
55,3

%57,2
%54,7
%51,6

%53,1

%52,5

52,8

%50,1

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Tablo 2. Uyarlma boyutu için kullanlan ana dalgaclar ve kullanlan
snflandrclara göre snflandrma oranlar.

Bu çalşmada, farkl dalgack fonksiyonlarn (Coiflets,
Daubechies ve Symlets) kullanmann duygu tanma
sisteminin performans üzerine etkilerini incelenmiştir.
Tablo 1, 2,
3’de srasyla Değerlik-Aktivasyon ve
Basknlk boyutlar için kullanlan ana dalgacklar ve
kullanlan snflandrclara göre snflandrma oranlar
sunulmuştur. Buna göre, beyin frontal bölgesi dahilinde 18
elektrottan göre kaydedilen EEG sinyalleri ile oluşturulan
26 kanallk giriş verisinde en iyi sonuç coif5
fonksiyonunda, ‘Ensemle Boosted Trees’ snflandrc ile
sağlanmştr. Genel olarak ise ortalama değerler göz önüne
alndğnda coif5 ve sym8 fonksiyonlar, db4 ve db8
Daubechies fonksiyonlarna göre, EEG sinyallerinden
sürekli değişimlerini tespit edip snflandrmak için daha
uygun görünmektedir. Bu çalşma, EEG sinyalleri
kullanarak yaplan duygu durum analizi çalşmalarnda
ADD ’de ana fonksiyonlarnn seçimi için de bir referans
sağlamaktadr. Çalşmamz, DEAP veritaban sonuçlar
[11] (yüksek/düşük uyarlma %62, yüksek/düşük değerlik
%57) ile karşlaştrldğnda ile karşlaştrldğnda
kullanlan yöntem ile daha başarl sonuçlar elde
edilebileceği görülmektedir.

Basknlk
KNN (Cosine KNN)
Ensemle (Boosted Trees)
SVM(Fine
Gaussian SVM)
Tree (Complex Tree)

Coif5

Db4

Db8

Sym8

%62,5
%60,3
%54,7

%60,6
%57,2
%55,6

%60,9
%63,7
%55,3

%60,0
%60,3
%52,8

%56,8

%51,2

%51,2

%50,9

Tablo 3. Basknlk boyutu için kullanlan ana dalgaclar ve kullanlan
snflandrclara göre snflandrma oranlar.
[7]

[8]

[9]

[10]

KAYNAKÇA
[1] Ekman, P., Friesen, W. V, O’Sullivan, M., Chan, A., Diacoyanni
Tarlatzis, I., Heider, K., Ricci-Bitti, P. E., “Universals and cultural
differences in the judgments of facial expressions of
emotion,,”Journal of personality and social , cilt 53, 1987.
[2] Parrott, W. G., Emotions in Social Psychology: Essential Readings,
Philadelphia, PA: Psychology Press, 2001
[3] Plutchik, R., Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis, New York:
Harper and Row, 1980.
[4] Russell, J. A. , “A circumplex Model of Affect”, Journal of
Personal and Social Pschology, cilt 39, pp. 1161-1178, 1980.
[5] Mert, A., Akan , A., “Emotion recognition from EEG signals by
using multivariate empirical mode decomposition”,
Pattern
Analysis and Applications, pp. 1-9, 2016.
[6] Liu,Y., Sourina, O., Nguyen, M.K., “Real-Time EEG-Based
Emotion Recognition and Its Applications”, Transactions on
Computational Science XII, Berlin, Springer, 2011.

[11]

[12]

[13]

[14]

29

Khosrowabadi , R., Quek, H.C., Ang,, K.K., “EEG-based
emotion recognition using self-organizing map for boundary
detection” , Istanbul, 2010.
Othmana ,M., Wahaba,A., Karima,I., Dzulkiflib, M.A.,
Alshaikli, I.F.T., “EEG emotion recognition based on the
dimensional models of emotions”, Procedia-Social and
Behavioral Sciences, cilt 97, pp. 30-37, 2013.
Verma, G.K., Tiwary, U.S., “Affect representation and
recognition in 3D continuous valence-arousal-dominance
space” , Multimedya Tools Appl, pp. 1-25, 2016.
Petrantonakis,
P.C., Hadjileontiadis , L.J., “Adaptive
Emotional Information Retrieval From EEG Signals in the
Time-Frequency Domain”, IEEE Transactions on Signal
Processing, cilt 60, pp. 2604-2616, 2012.
Koelstra, S., Mühl, C., Soleymani, M., Lee, J. S., Yazdani, A.,
Ebrahimi, T., Patras, I., “DEAP: A database for emotion
analysis; using physiological signals”, IEEE transactions on
affective computing,, cilt 3, pp. 18-31, 2012.
Huang, N.E, Shen,Z., Long,S.R., “The Emprical Mode
Decomposition and Hilbert Spectrum for Nonlinear and Nonstationary Time Series ”, Proceedings of The Royal Society,
cilt 454, pp. 903-995,1998
Rehman, N., Mandic, D.P., ”Multivariate Emprical Mode
Decomposition”, Proceedings of The Royal Society, cilt 466,
pp. 1291-1302, 2010
Ang,A.O., Yeong,Y.İ., Ser,W, “Emotion Classification from
EEG Signals Using Time Frequency-DWT Features and
ANN”, Journal of Computer and Communications, cilt 5, pp
75-79, 2017.

