
12-14 Ekim 2017 / TRABZON
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği12-14 Ekim 2017 / TRABZON

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

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

339

14 Ekim 2017 - 10.45-12.15 - Salon ABiyomedikal Sinyal İşleme 5

P300 Tabanlı Senkron ve Asenkron Beyin 
Bilgisayar Arayüzünün Karşılaştırılması 

Comparision of P300 Based Synchronous and 
Asynchronous Brain Computer Interface  

 
Eda AKMAN AYDIN, Ömer Faruk BAY, İnan GÜLER 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
{edaakman, omerbay, iguler}@gazi.edu.tr 

 
 

Özetçe—Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BBA’lar) insan 
beyni ve dış dünya arasında doğrudan bir iletişim kanalı 
sağlayan sistemlerdir. Senkron BBA’lar kullanıcıların 
sürekli olarak kontrol durumunda bulunduklarını 
varsayarak, önceden belirlenen tekrar sayısı sonunda 
mutlaka bir çıkış komutu üreten BBA sistemleridir. 
Asenkron BBA’lar ise, kullanıcının seçim yapmak üzere 
BBA sistemine odakladığı anları belirleyerek, yalnızca 
kullanıcıların seçim yapmak üzere odaklandığı anlarda çıkış 
komutu üretilmesini sağlayan sistemlerdir. Dinamik 
durdurma fonksiyonu, P300 tabanlı bir sistemde, seçim 
yapmak için gerekli tekrar sayısını seçim işlemi sırasında 
belirlenmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, dinamik 
durdurma fonksiyonu ile birleştirilmiş P300 tabanlı bir 
asenkron denetim algoritması kullanılmıştır. Önerilen 
senkron ve asenkron denetim algoritmaları ortam kontrolü 
uygulamasına yönelik geliştirilmiş P300 tabanlı bir BBA 
sistemi üzerinde test edilmiştir. Senkron ve asenkron BBA 
sistemlerin performansları kullanıcıların görev tamamlama 
süreleri üzerinden karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, 
asenkron BBA sisteminin senkron BBA ile 
karşılaştırıldığında görev tamamlama süresi açısından daha 
üstün performansı gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler — Beyin Bilgisayar Arayüzü (BBA); 
Senkron BBA; Asenkron BBA; P300 potansiyelleri. 

Abstract— Brain Computer Interfaces (BCIs) provide a 
direct communication channel between human brain and 
environment. Synchronous BCIs assume that BCI users are 
always at control state and definitely produce a control 
command after a predetermined number of flashes. On the 
other hand, asynchronous BCIs determine the moments that 
BCI users focus on the BCI system to make command 
selection and produce control commands only at these 
moments. At a P300 based BCI system, dynamic stopping 
function enables to determine the required number of flashes 
to make command selections, during the command 
selections. In this study, a P300 based asynchronous control 
algorithm combined with dynamic stopping function is 
employed. The proposed synchronous and asynchronous 
control algorithms are tested on the P300 based BCI system 
designed for an environment control application. 
Performance of synchronous and asynchronous BCIs is 

compared according to task completion duration. According 
to the results of the study, compared to the synchronous BCI, 
asynchronous BCI has a superior performance in terms of 
task completion duration. 

Keywords — Brain Computer Interface (BCI); 
Synchronous BCI; Asynchronous BCI; P300 potentials. 

I. GİRİŞ 
Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BBA) kullanıcının niyeti ya 
da harici uyaranlarla birlikte beyin aktivitesinde meydana 
gelen değişimlerin çözümlenmesi yoluyla, beyin ve çıkış 
birimleri arasında doğrudan iletişim kanalı sağlayan 
sistemlerdir. Olaya ilişkin potansiyellerin P300 bileşenleri 
BBA sistemlerinde kullanılan ve elektroensefalogram 
(EEG) ile kaydedilebilen sinyallerdir. P300 potansiyelleri, 
insan beyninin nadir olarak karşılaştığı görsel, işitsel ya da 
dokunsal bir harici uyarana karşılık, uyaranın verilmesini 
takip eden 250-500 ms arasında görülen pozitif genlikli 
sapmalardır [1].  

P300 tabanlı BBA’ların performansları çeşitli 
uygulamalarda hem sağlıklı hem de engelli kullanıcılar 
üzerinde incelenmiş, uzun dönem kullanımındaki 
performansının ise umut verici sonuçlar gösterdiği ortaya 
konmuştur [2-4]. Ancak BBA tabanlı sistemler henüz 
gerçek yaşama adapte edilememektedir. Senkron BBA 
tasarımı bu ilerlemenin önündeki problemlerden biridir [5]. 
Senkron bir BBA, kullanıcıların devamlı olarak kontrol 
durumunda bulunduğunu varsayar ve tasarımcı tarafından 
önceden belirlenmiş tekrar sayısı sonunda, kullanıcının 
seçim yapmak üzere uyaran arayüzüne odaklanıp 
odaklanmadığını ayırt etmeksizin, mutlaka bir çıkış 
komutu üretir. Bu durum, BBA sisteminin çıkışında 
kullanıcı tarafından istenmeyen, rastgele çıkış komutları 
üretilmesine neden olmaktadır. Asenkron BBA’lar, 
senkron BBA’lardan farklı olarak kullanıcıların kontrol 
durumunda olup olmadığını belirleyerek, sadece 
kullanıcının kontrol durumunda bulunması halinde çıkış 
komutlarının üretilmesini sağlamaktadır.  
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P300 potansiyellerine dayalı ilk asenkron BBA tasarımı 
Zhang ve arkadaşları tarafından önerilmiştir [6]. Aloise ve 
arkadaşları, ROC eğrisine dayalı bir asenkron yaklaşım 
önermişlerdir [7]. Bu çalışmada, kullanıcının sistemi 
kontrol etmediği durumlar yüksek doğrulukla 
belirlenirken, kontrol durumunda komut belirleme 
doğruluğunun düşük olduğu görülmüştür. Önerilen diğer 
asenkron tasarımlar ise, sabit bir tekrar sayısında çalışma 
sınırlılığına sahiptir. Ancak, P300 tabanlı bir BBA’da 
kullanıcıların seçim yapmaları için gerekli tekrar sayıları 
oturumlar arasında değişebileceği gibi, aynı oturumun 
ardışık seçimlerinde bile kullanıcıların, ilgi, motivasyon, 
yorgunluk gibi durumlarına bağlı olarak farklılık 
gösterebilmektedir.  

Dinamik durdurma algoritmaları, bir BBA sisteminde 
kullanıcının seçim yapması için gerekli tekrar sayısını 
seçim işlemi sırasında belirleyerek, seçim yapmak için 
gerekli tekrar sayısına ulaşılması durumunda seçim 
işlemini tamamlayarak çıkış komutu üretilmesini sağlayan 
algoritmalardır. Literatürde, P300 tabanlı BBA 
uygulamalarında kullanmak üzere çeşitli dinamik 
durdurma algoritmaları önerilmiştir [8-12]. Bu çalışmalarla 
önerilen dinamik durdurma fonksiyonu hedef sembolün 
seçilmesi için gerekli tekrar sayısını belirlese de asenkron 
denetim yeteneğinden yoksundur. 

Bu çalışmada, P300 tabanlı bir BBA sistemi, senkron 
ve asenkron denetim algoritmaları ile birlikte bir ortam 
kontrol uygulaması üzerinde görev tamamlama süreleri 
açısından karşılaştırılmıştır. Asenkron denetim amacıyla 
Aydın ve arkadaşları [13] tarafından önerilen dinamik 
durdurma fonksiyonu ile birleştirilmiş asenkron BBA 
algoritması önerilmiştir. Deneylere 10 sağlıklı kullanıcı 
katılmıştır. Sistem performansı kullanıcıların kendilerine 
verilen görevleri doğru bir şekilde tamamlamaları için 
gerekli süreler belirlenerek değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın bundan sonraki bölümleri şu şekilde 
düzenlenmiştir: İkinci bölümde, bu çalışmada kullanılan 
asenkron BBA algoritması açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, 
deney düzeneği, veri kaydı ve kullanılan yöntem 
anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise deneysel çalışmalar 
sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

II. ASENKRON BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ 
Bu çalışmada önerilen asenkron BBA algoritması, 

kontrol/kontrol yok durumlarını belirlemek amacıyla 
sınıflandırıcı çıkışındaki sınıf etiketi örüntülerini; dinamik 
durdurma fonksiyonu için ise ROC eğrisinin optimum 
çalışma noktasını kullanmaktadır.  

Sistem ilk olarak, BBA sisteminin çıkışında her tekrar 
sonunda her sembole ilişkin sınıf etiketlerini 
değerlendirerek kullanıcının kontrol durumunda olup 
olmadığını belirler. Bu kontrol, çıkış örüntüsünün BBA 
sistem çıkışının kontrol durumundaki ideal çıkış örüntüsü 
ile uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi yoluyla 
yapılmaktadır. Şekil 1.a’da verilen bir öznitelik matrisi 
için (𝐹𝐹𝑚𝑚

𝑛𝑛, m.uyaran ve n. tekrar sayısını göstermek üzere) 
kontrol ve kontrol yok durumlarındaki ideal çıkış örüntüsü 

Şekil 1.b ve c’de verilmiştir (Δm
n  𝑣𝑣𝑣𝑣 Ѳm

n  sırasıyla hedef ve 
hedef değil olarak atanan sembolleri göstermektedir). 
İdeal bir kontrol örüntüsünde hedef uyarana ilişkin giriş 
sinyali her tekrar için “Hedef” olarak atanırken, hedef 
olmayan uyarana ilişkin giriş sinyallerinin sınıflandırıcı 
çıkışında “Hedef Değil” olarak atanması beklenir. Kontrol 
yok durumunda ise, sınıflandırıcı girişindeki tüm öznitelik 
vektörlerinin sınıflandırıcı çıkışında “Hedef Değil” olarak 
sınıflandırılması beklenmektedir. Ancak sınıflandırıcının 
ikili sınıflandırma performansı göz önüne alındığında, 
Şekil 1.b ve c’de tanımlanan kontrol ve kontrol yok 
örüntülerini elde etmek mümkün değildir. Bu nedenle 
düşük ve yüksek tekrar sayıları için ideale en yakın çıkış 
örüntüleri tanımlanarak kontrol durumunun belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

Kullanıcının kontrol durumda olduğunun belirlenmesi 
halinde ise seçim yapmak için yeterli tekrar sayısına 
erişilip erişilmediği kontrol edilir. Bu amaçla, her bir 
sembol için hesaplanan kümülatif sınıflandırıcı skorları 
ilgili tekrar sayısına ilişkin eşik değer ile karşılaştırılır. 
Eşik değerler ise her tekrar için ROC (Receiver Operating 
Characteristic) eğrisinin optimum çalışma noktası olarak 
belirlenmiştir. Çalışmada minimumum tekrar sayısı 2 ve 
maksimum tekrar sayısı 7 olarak belirlenmiştir. 7 tekrar 
sonunda herhangi bir sembolün seçilememesi durumda, 
süreç yeni bir sembol seçimi için yeniden tekrar eder [13]. 

III. MATERYAL VE METOT 

A. Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemi 
Bu çalışmada kullanılan senkron ve asenkron BBA 

sistemine ait blok diyagram Şekil 2’de görülmektedir. 
Buna göre, EEG sinyalleri, uyaran paradigması tarafından 
üretilen senkronizasyon sinyalleri ile eşzamanlı olarak 
EEG cihazı kullanılarak kaydedilmektedir. Kaydedilen 
EEG sinyalleri sinyal işleme ve sınıflandırma aşamaları 
sonrasında kontrol komutlarına dönüştürülmektedir. 
Senkron BBA sisteminde, üretilen kontrol komutları 
doğrudan internet üzerinden ortam kontrol modülüne 
iletilerek ilgili cihaz ya da uygulamanın çalışması 
sağlanmaktadır.  

Şekil 2’de görülen asenkron BBA sisteminde, senkron 
BBA sisteminden farklı olarak, sınıflandırma işlemi 
sonunda elde edilen veriler, kontrol durumu belirleme ve 
dinamik durdurma algoritmaları tarafından 
değerlendirilerek öncelikle kullanıcının kontrol 
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                (a)                                (b)                                     (c)  
Şekil. 1. Sınıflandırıcının ideal çıkış örüntüleri (a) Öznitelik matrisi 
(b) Kontrol durumu (c) Kontrol yok durumu  
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durumunda bulunup bulunmadığı, kontrol durumunda 
bulunması halinde ise tekrar sayısının seçim yapmak için 
yeterli olup olmadığına karar verilir. Yeterli tekrar 
sayısına ulaşılması halinde üretilen kontrol komutlarının 
internet üzerinden ortam kontrol modülüne iletilmesi 
sağlanmaktadır. Kullanıcının kontrol durumunda 
bulunmaması ya da tekrar sayısının seçim yapmak için 
yeterli olmaması halinde ise, uyaran sunumu önceden 
belirlenen tekrar sayısına kadar sürdürülmektedir.   

Çalışmada, uyaran sunumu amacıyla Bölgesel Tabanlı 
Paradigmaya (BTP) dayalı bir uyaran arayüzü 
kullanılmıştır. BTP’ye dayalı uyaran arayüzünde, birbiri 
ile ilişkili komutlar çeşitli bölgelerde toplanarak 
karmaşıklığı düşük bir uyaran arayüzü hazırlanmıştır. 
BTP’de uyaran sunumu ve karakter seçimi iki aşamalı 
olarak yapılmaktadır. BTP’nin bu özelliğinden 
faydalanarak, kullanıcıların ilk aşamada herhangi bir 
hatalı seçim yapmaları durumunda, ikinci aşamada, ilk 
seviyeye geri dönerek seçimi tekrarlamalarını sağlayan bir 
uyaran arayüzü hazırlanmıştır[14].  

Kontrol edilecek çıkış birimleri ve BBA sistemi 
arasındaki iletişim, internet tabanlı ortam kontrol modülü 
üzerinden sağlanmaktadır[15].  

B. Deney Düzeneği 
EEG sinyallerinin kaydı, uluslararası 10-20 elektrod 

dizilimine göre tasarlanmış bir kep (actiCAP, Brain 
Products) üzerine yer alan F3, FZ, F4, T7, C3, CZ, C4, 
T8, CP1, CP2, P3, PZ, P4, OZ, PO9, PO10 pozisyonlarına 
yerleştirilmiş 16 aktif elektrod kullanılarak yapılmıştır. 
Veri kaydı sırasında sağ kulak memesi referans, AFz 
elektrodu ise toprak olarak kullanılmıştır. EEG sinyalleri 
250 Hz örnekleme frekansına sahip V-amp (Brain 
Products GmbH) yükselteç ile kaydedilmiştir.  

C. Veri Kaydı 
Bu çalışmaya yaş ortalaması 27 (19 ile 37 arasında) 

olan 10 engelsiz denek gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma 
Gazi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
tarafından onaylanmış ve etik kurallara uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim kümesinin oluşturulması amacıyla 2 çevrimdışı 
oturum ile 10 sembol seçimini içeren bir veri kaydı 
alınmıştır. Deneklerin kendilerine verilen 3 farklı 
senaryolarındaki görevleri senkron ve asenkron BBA 
sistemlerini kullanarak tamamlamaları istenmiştir. 3 
senaryonun her biri ardışık olarak tamamlanması gereken 
5 komut içermektedir. Deneklere seçimleri ile ilgili olarak 
gerçek zamanlı geri besleme verilerek seçim sonucu 
hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Seviye-II’nin 
uyaran arayüzü Seviye-I için geri besleme sağlarken, 
Seviye-II için geri besleme ilgili çıkış 
cihazlarının/uygulamalarının durumundaki değişim ile 
sağlanmaktadır. Deneklerin oturum süresince sistemi 
etkileşimli olarak kullanmaları istenmiştir. Deneklerden 
Seviye-I çıkışında hatalı seçim yapıldığını fark etmeleri 
durumunda Seviye-II’de geri butonunu seçerek süreci 
seçim yapmadan tamamlamaları ve aynı seçimi 
tekrarlamaları istenmiştir. Asenkron sistemi kullanırken, 
ilaveten, önceden belirlenen en yüksek tekrar sayısında 
seçim yapılamaması gibi bir durumda, aynı sembole 
seçmek için ikinci bir şans verilmiştir. Deneklerin bu 
görevleri başarıyla tamamlamaları için geçen süreler 
hesaplanarak senkron ve asenkron sistem performansları 
görev tamamlama süreleri üzerinden karşılaştırılmıştır. 
Tüm deneyler sırasında deneklerin kontrol durumunda 
oldukları varsayılmıştır.  

D. Sinyal İşleme ve Sınıflandırma 
EEG sinyalleri senkronizasyon verileri de kullanılarak 

her uyaranın verilmesini takip eden 600 ms’lik veri 
pencerelerine ayrılmıştır. EEG sinyallerine her zaman 
penceresinin ilk 100 ms’lik kısmında yer alan örneklerin 
ortalaması kullanılarak taban hattı düzeltmesi 
uygulanmıştır. Daha sonra her bir deneme (single trial) 5 
Hz frekansında 5. Dereceden Butterworth bir alçak 
geçiren filtre kullanılarak filtrelenmiştir. Filtreleme işlemi 
sonrasında elde edilen sinyaller 1/8 oranında aşağı 
örneklenmiştir. Her bir örnek için 16 farklı elektrottan 
alınan örnekler yeniden organize edilerek öznitelik 
vektörleri elde edilmiştir. Öznitelik vektörleri Lineer 
Ayırtaç Analizi (LAA) yöntemi kullanılarak 
sınıflandırılmıştır. Senkron BBA için hedef sembol 
Denklem (1) ile belirlenirken, asenkron BBA 
uygulamasında hedef sembol Denklem (2-3) ile 
belirlenmektedir. Denklemlerde, x öznitelik vektörü, i 
tekrar sayısı, m sembol indeksi, CS kümülatif toplamı ve 
T eşik değeri göstermektedir.  

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑆𝑆𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = arg 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [∑ 𝑊𝑊 . 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ]                    (1) 

𝐶𝐶𝑆𝑆𝑚𝑚 =  ∑ 𝑊𝑊 . 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
                                                                 (2) 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑆𝑆𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = {𝑆𝑆,                  𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆  ≥  𝑇𝑇𝑛𝑛

0,                   𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆 <  𝑇𝑇𝑛𝑛                    (3) 

Sınıflandırma

Önişleme
Öznitelik Çıkarma

Veri Toplama

Senkronizasyon Verisi

EEG

Kontrol Durumu 
Algılama

Dinamik 
Durdurma

Ortam Kontrol 
Sistemi

Senkron BBA
Asenkron BBA

Şekil 2. Asenkron BBA sistemine ait blok diyagram 
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IV. SONUÇLAR 

Çalışmada deneklerin kendilerine verilen bir komut 
dizisindeki görevleri tamamlamaları istenmiş ve bu süre 
içinde geçen süre ölçülmüştür. Deneklerin kendilerine 
verilen 3 farklı görevi tamamlamaları için geçen süreler 
Şekil 3'de görülmektedir. Şekil 3’e göre, tüm denkler 
verilen görevleri asenkron BBA kullanarak daha kısa 
sürede tamamlamıştır. Yalnızca Denek 6, verilen görevleri 
her iki algoritma ile birbirine yakın sürelerde 
tamamlamıştır (Asenkron:5:39 dakika ve Senkron:5:46 
dakika). 3 görevin tamamlanması için geçen ortalama süre 
senkron BBA uygulaması için ortalama 5 dakika 50 
saniye iken, asenkron BBA sistemi için bu süre 4 dakika 
54 saniye olarak ölçülmüştür.  

Senkron ve asenkron BBA ile hesaplanan seçim 
süreleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi ile SPSS programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi, iki 
yöntemde görev tamamlama süreleri arasındaki zaman 
farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z= -2.08, 
p=0,05). 

Deney sonunda senkron ve asenkron sistemlerin her 
ikisini de kullanan deneklerin kullanmayı tercih edecekleri 
sistem sorulduğunda, her iki sistemi tercih eden 
deneklerin bulunduğu da görülmektedir. Senkron BBA 
sistemini tercih eden denekler, sistemi önceden belirlenen 
tekrar sayısında kullanmanın daha kolay bir kullanım 
imkanı sağladığını ifade ederken; asenkron BBA sistemini 
tercih eden deneklerin, sistemin daha hızlı seçim yapması 
dolayısıyla tercih ettikleri görülmektedir.  

V. TARTIŞMA 
Bu çalışmada dinamik durdurma fonksiyonu ile 
birleştirilmiş bir asenkron BBA algoritması önerilmiş ve 
senkron BBA ile karşılaştırılmıştır. Önerilen asenkron 
BBA sisteminin daha kısa sürede komut seçimi 
yapabilmeye olanak sağladığı görülmüştür. Ancak, gerçek 
zamanlı uygulamalarda kullanıcı tercihleri göz önüne 
alınmalıdır.  

VI. BİLGİLENDİRME 
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi tarafından 07/2012-15 ve 07/2012-29 no’lu 
projeler ile desteklenmiştir.  

KAYNAKÇA 
[1] Wolpaw, J. R., Birbaumer, N., McFarland, D.J., Pfurtscheller, G., 

and Vaughan, T. M. “Brain–computer interfaces for 
communication and control”, Clinical Neurophysiology, Vol 113, 
2002, 767–791.  

[2] R. Corralejo, L.F. Nicolas‑Alonso, D. Álvarez, R. Hornero, “A 
P300‑based brain–computer interface aimed at operating electronic 
devices at home for severely disabled people”, Medical & 
Biological Engineering & Computing, vol.52, pp.861–872, 2014. 

[3] Münßinger, J.I., Halder, S., Kleih, S.C., Furdea, A., Raco, V., 
Hösle A. and Kübler, A. (2010). Brain Painting: First Evaluation of 
A New Brain–Computer Interface Application with ALS-Patients 
and Healthy Volunteers. Frontiers in Neuroscience, 4: 182 (1-11). 

[4] Sellers, E.W., Vaughan, T.M., and Wolpaw, J.R. “A brain-
computer interface for long-term independent home use”, 
Amyotrophic Lateral Sclerosis, Vol 11, 2010, 449–455.  

[5] 15-Gao, S., Wang, Y., Gao, X., and Hong, B. “Visual and Auditory 
Brain-Computer Interfaces”, IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering, Vol:61(5), 2014, 1436-1447. 

[6] Zhang, H., Guan, C., and Wang, C. (2008). Asynchronous P300-
Based Brain–Computer Interfaces: A Computational Approach 
With Statistical Models, IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering, 55(6), 1754-1763. 

[7] Aloise, F., Schettini, F., Arico, P., Leotta, F., Salinari, S., Mattia, 
D., Babiloni, F., and Cincotti, F. (2011). P300-based brain–
computer interface for environmental control: an asynchronous 
approach. Journal of Neural Engineering, 8:025025.  

[8] Aydin E.A., Bay O.F., Güler İ., A Dynamic Stopping Algorithm for 
P300 Based Brain Computer Interface Systems. Submitted paper. 

[9] A. Lenhardt, M. Kaper, and H. Ritter, “An adaptive P300-based 
online brain-computer interface,” IEEE Transactions on Neural 
Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 16, pp. 121–130, Apr 
2008.   

[10] J. H¨ohne, M. Schreuder, B. Blankertz, and M. Tangermann, 
“Twodimensional auditory P300 speller with predictive text 
system,” in Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc, vol. 1, 2010, pp. 
4185–4188.  

[11] T. Liu, L. Goldberg, S. Gao, and B. Hong, “An online brain-
computer interface using non-flashing visual evoked potentials,” 
Journal of neural engineering, vol. 7, no. 3, p. 036003, 2010.  

[12] C. S. Throckmorton, K. A. Colwell, D.B. Ryan, E. W. Sellers, L. 
M. Collins, “Bayesian Approach to Dynamically Controlling Data 
Collection in P300 Spellers”, IEEE Transactıons on Neural 
Systems and Rehabılıtatıon Engıneerıng,. 21(3): 508-517, 2013.  

[13] Aydin E.A., Bay O.F., Güler İ., P300 Based Asynchronous Brain 
Computer Interface for Environmental Control System, IEEE 
Biomedical and Health Informatics, doi: 
10.1109/JBHI.2017.2690801. 

[14] Aydın, E. A., Bay, Ö.F., Güler, İ. (2015). Region Based Brain 
Computer Interface for A Home Control Application, 37th Annual 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and 
Biology Society, Milan, 1075-1078. 

[15] Aydın, E.A., Bay, Ö.F., Güler, İ., (2016), Implementation of an 
Embedded Web Server Application for Wireless Control of Brain 
Computer Interface Based Home Environments, Journal of Medical 
Systems, 40(1):27. 

 

Şekil 3. Senkron ve asenkron sistemler için görev tamamlama 
süreleri 
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 Senkron Asenkron 
Ortalama Süre 5.50 s 4.54 s 

Z -2.08 
P 0.05 

Çizelge 1 Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları 


