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Özetçe—Son yllarda Hilbert tabanl zaman frekans analizi 
kullanlarak yaplan duygu durum modelleme beyin bilgisayar 
arayüzü çalşmalarnda önemli bir yer tutmaktadr.  Öncelikle 
Hilbert dönüşümü tabanl Görgül Kip Ayrşmnn duygu durum 
modelleme çalşmalarnda uygunluğu dikkat çekmiştir. Daha yeni 
çalşmalarda ise Görgül Kip Ayrşm (GKA) sonras elde edilen 
özgül kip fonksiyonlarna uygulanan zaman, frekans, zaman-
frekans domenli özniteliklerle snflandrmalar 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalşmada Çok Değişkenli GKA 
kullanlarak elde edilen özgül kip fonksiyonlarna 
Senkroskştrma Dönüşümü uygulandktan sonra elde edilen 
senkroskştrma katsaylarna ait özniteliklerle snflandrmann 
yapldğ bir duygu durum analizi önerilmiştir. Böylelikle, DEAP 
veri tabanndaki EEG datalar 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 
%76, %68 ve %68 snflandrma oranlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Duygu Durum Analizi; EEG; Çok 
Değişkenli Görgül Kip Ayrşm;  Senkroskştrma Dönüşümü 

Abstract—In recent years, utilizing Hilbert-based time-
frequency methods in emotional state sensing research attracted 
attention in the brain computer interfaces.  Primarily, Hilbert 
Transform-based empirical mode decomposition (EMD) was 
found to be suitable for emotional state modeling studies. In more 
recent studies, models of emotional state recognition were 
proposed in which the classification was implemented by using the 
features obtained after applying the time, frequency, and time-
frequency domain methods to intrinsic mode functions achieved 
by operating EMD. In this study, an analysis of emotional state 
recognition is proposed by using the features of the 
synchrosqueezing coefficients obtained in the classification 

process after applying the Synchrosqueezing Transform to 
intrinsic mode functions achieved by using Multivariate EMD. As 
a result, EEG data available in the DEAP database were 
categorized as low and high for valence, activation, and dominance 
dimensions, and 4 different classifiers were utilized in the 
classification process. The most satisfying ratios of valence, 
activation and dominance were attained 76%, 68%, and 68% 
respectively. 

Keywords — Emotional State Analysis; EEG; Multivariate 
Emprical Mode Decomposition; Synchrosqueezing Transform 

I. GİRİŞ  
 

Duygu durum analizi çalşmalar son yllarda farkl metotlar 
ve duygu durum modelleri ile insan makina aras iletişimin 
kolaylaşmasna katk sağlamaktadr. Duygu modellemede 
hibrid model kavram da son yllarda Hilbert tabanl görgül kip 
ayrşm (GKA) ve görgül dalgack dönüşümü (GDD) gibi 
yöntemlerden elde edilen özgül kip fonksiyonlar (ÖKF) 
sonras osilasyonun taşdğ bilgiden daha fazla faydalanmak 
için farkl bir yöntem daha önerilmesi ile elde edilir. İlk olarak, 
Petrantonakis ve arkadaşlar [1] duyguya bağl EEG 
özelliklerinin etkin bir şekilde çkarlmas için yeni bir 
filtreleme prosedürü olan hibrid adaptif filtreleme (HAF) 
yöntemini,  EEG sinyallerinin GKA analizine dayal temsiline 
genetik algoritma uygulayarak geliştirmiştir. Ek olarak, HAF 
filtreli sinyallerden öznitelik çkarm gerçekleştirilmesi için 
yüksek mertebeden geçişler (YMG, İng. Higher Order 
Crossings) analizi kullanlmştr. Benzer şekilde Zhang ve 
arkadaşlar [2] önerdikleri EEG tabanl duygu durum analizi 
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modelinde, GKA sonras elde edilen ÖKF'lere örnek entropi 
(İng. Sample Entropy) yöntemini uygulayarak duygu durum 
snflandrmas üzerinde çalşmşlardr. Bhuiyan ve Das [3] 
EEG sinyaline GKA uyguladktan sonra ayrk dalgack 
dönüşümü (ADD) yöntemi kullanarak spektral entropi bazl 
öznitelikleri duygu durum analizinde kullanmşlardr. Shannaz 
C. ve diğ. [4] mevcut duygusal ses sinyallerini doğrudan 
işlemek yerine, önce GKA yöntemini kullanarak ÖKF'leri 
çkarp, daha sonra baskn ÖKF'lere ADD uygulamştr.  

 
     Bunlarn dşnda, son yllardaki GKA’nn çok değişkenli 
uzantsnn önerilmesi ile hibrid model kullanmnda çok 
değişkenli GKA (ÇDGKA) yöntemine doğru geçiş olmuştur. 
Mert ve Akan [5] ÇDGKA algoritmasndan elde edilen ÖKF 
kümelerinin güç spektral yoğunluğu (GSY) entropi, Hjorth 
parametreleri, korelasyon ve sol ve sağ yarküredeki asimetrik 
özellikleri hesaplayarak duygu durum tanma doğruluğunu 
arttrmak için özellik vektörünü zenginleştirerek 
snflandrmay gerçekleştirmiştir. Tonoyan ve arkadaşlar [6] 
çok değişkenli, çoklu ölçekli entropi (İng multivariate 
multiscale entropy) uzantl ÇDGKA ile duygu durum analizi 
değerlendirmesi gerçekleştirmişlerdir. Bunlara ek olarak, [7] ve 
[8] çalşmalarnda ÇDGKA sonras elde edilen ÖKF’lere farkl 
yöntemler uygulayarak elde edilen özniteliklerle duygu durum 
analizi snflandrmas gerçekleştirmişlerdir. 
 
       Hibrid GKA ve ÇDGKA yöntemlerinden farkl olarak, 
Huang ve arkadaşlar [9] çalşmasndan GDD yöntemini 
kullanarak sinyali ÖKF’lerine ayrp, seçilen ÖKF’lerin 
otoregresif model katsaylarn hesaplamşlardr. Ayrca, duygu 
durum analizi çalşmalar dşnda ÖKF'den sonra kullanlacak 
optimum yöntem önerisi üzerine çalşmalar da devam 
etmektedir [10 - 15]. 
 

Gelişen teknoloji ve ve insan-makine etkileşiminin artş ile 
etkili bir duygu durum analizi gerçekleştirebilmek ve bir 
duygunun türleri ile seviyelerini anlamak ve açklamak 
gereksinimi ile ortam uygun saysal duygu modelleri ile 
donatmak gerekir. Duygu snflandrmas ayrk model olarak 
Ekman ve Friesen [16] ve Parrot'un ağaç yaps [17] tarafndan 
önerilen mutluluk, üzüntü, korku, sevinç, öfke, kafa karşklğ 
ve iğrenme gibi alt temel duygu olarak, bunun dşnda boyutsal 
model olarak iki boyutlu ve üç boyutlu ele alnp  iki boyutlu 
modelde circumlex model [18], vektör modeli [19], PANA 
modeli [20],  rSASM modeli, 12-PAC modeli [21],  üç boyutlu 
model olarak Lövheims küpü [22], PAD modeli [23] ve hem 
ayrk hem boyutsal model olarak Plutchik modeli ve kum saati 
modeli [24] olarak incelenmektedir. 

Duygu durum analizi sürecinde bir başka önemli boyut, 
snflandrcnn kullanc bağml verilerle eğitilip 
eğitilmediğidir. Kullancya dayal veriler olduğu durumda, her 
kullanc için yeni bir model oluşturulur ve test adm bu 
kullanc verileriyle de yaplr. Genellikle, daha iyi sonuçlar elde 
edilir, ancak genelleme yapmann dezavantajn göz önünde 
bulundurmak gerekir. Kullancdan bağmsz bir modelde, 
birden çok kullancnn verileri hem eğitim hem de test amaçl 
kullanlmştr. Bu, modelde yeni bir model oluşturmaya gerek 

duyulmadğ yeni kullanclara daha kolay uygulanabilir olmas 
avantajn sağlar [25]. 

Baz çalşmalarda, yerinde duygu tanma kavram oldukça 
önemlidir, bu nedenle bu uygulamalarda çevrimiçi yöntemler 
kullanlmaldr. Gerçek zamanl uygulamada kullanlmas için 
tercih edilecek yöntemin hz, doğruluğu ve pratikliği de göz 
önünde bulundurulmaldr. Fraktal dönüşüm ve dalgack 
dönüşümü bunlardan ikisidir. Örneğin, Iacoviello ve 
arkadaşlar, dalgack dönüşümü kullanarak çevirim içi 
uygulamalarda EEG sinyalleri için etkili ve genel bir 
snflandrma yöntemi geliştirmiştir. Sourina ve arkadaşlar 
müzik uyarmn takiben fraktal dönüşümü kullanarak beyin 
tepkilerini incelemişlerdir. Diğer tip duygu tanma sistemleri 
çevrim dş olarak bilinir. Çalşmalarn %90'a yakn çevrim 
dş çalşmadr [25] [26]. 

 
Duygu alglamasndaki son gelişmeler, duygu durum 

veritabanlarn oluşturmak için çok sayda araştrmacy teşvik 
ederek bu çalşmalarda kullanlacak veritaban önerilerinin 
yolunu açmştr. Duygu durum veritabanlarnn içeriği genel 
olarak fizyolojik duygu verisi olanlardan bazlar DREAMER 
[27], SEED [28], EMOEEG [29], AMIGOS [30],  ASCERTAIN 
[31], MIT [32], HUMAINE [33], MAHNOB-HCI [34] ve 
DEAP [35] ve eNTERFACE [36] veritabanlardr. Ayrca, 
DEAP, DREAMER, EMOEEG, AMIGOS, ASCERTAIN 
veritabanlar, “değerlik, uyarlma, basknlk, beğenme, 
aşinalk”, “değerlik, uyarlma, basknlk”, “değerlik, uyarlma”, 
“değerlik, uyarlma” gibi katlmcnn kendini raporlayan notlar 
içerir. Ancak, genel olarak tercih söz konusu olduğunda DEAP 
veri taban, literatürde katlmcnn öz değerlendirmesi açsndan 
bir numaralandrma içermesinin yan sra farkl fizyolojik duygu 
verileri de içermesiyle yaynlandğ tarihten günümüze farkl 
yaklaşmlarn karşlaştrlmasnda kullanlan standart bir 
veritaban gereksinimini doldurmuştur. 

Bu çalşmada, ilk basamak olarak, duygusal olarak uyarlmş 
EEG sinyallerinin, ÖKF kümesini elde etmek amacyla ÇDGKA 
algoritmas uygulanmştr. Sonrasnda, daha iyi bir zaman 
frekans çözünürlüğü elde etmek amac ile seçilen ÖKF'lere SSD 
uygulanp, senkro-skştrma katsaylar öznitelikleri 
çalşlmştr. Farkl snflandrc performanslar sonuçlar ve 
değerlendirme ksmnda sunulmuştur. Bölüm II’de duygu 
durum analizi içeriği anlatlyorken, Bölüm III’te uygulanan 
yöntemin aşamalar, öznitelik çkarm ve snflandrma 
yöntemleri ele alnmştr. Bölüm IV’te çalşmann sonuçlar ve 
değerlendirilmesine yer verilmiştir. 

 

II.  YÖNTEM 
DEAP veritabannda [35] duygu oluşumunu sağlamak 

amacyla 40 adet birer dakikalk duygusal videolar 
kullanlmştr. Yaşlar 19 ile 37 arasnda değişen 32 kişi deneye 
katlmş olup her deneyin sonunda, katlmclar izledikleri her 
videodaki gerçek duygularyla ilgili bir duygu durum 
derecelendirmesi sağlayan anket doldurmuştur. Doldurulan 
anket değerleri sonucu elde edilen uyarlma, değerlik ve 
basknlk boyut değerleri duygu durum snflandrma sürecinde 
kullanlmştr. Her boyutta, yüksek ve düşük seviyelerden 
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oluşan iki snf kabul edilmiştir. Bu veritabannda,  her kanal 
için 8064 örneklemiyle toplam 1280 (32*40) deneme 
bulunmaktadr. Önerilen yöntemde, DEAP veritabanndaki ilk 
5 kişiye izletilen ilk 5 video ile diğer çalşmalarmzda 
kullanlan ayn elektrot düzeni kullanlarak 26 girişlik elektrot 
düzeni ÇDGKA algoritmasna verilmiştir. Algoritma sonucu 
elde edilen ÖKF’lerden ana sinyal ile korelasyonu en yüksek 
ÖKF sinyali seçilip SSD algoritmas uygulanmştr. Sonrasnda 
elde edilen senkroskştrma katsaylar snflandrma sürecinde 
kullanlmştr. Öznitelik çkarma işleminde kullanlan ÇDGKA 
ve SSD yöntemleri aşağdaki gibi özetlenmiştir. 

A. Çok Değişkenli Görgül Kip Ayrşm 
 Rehman ve Mandic ’in geliştirdiği ÇDGKA standart 
GKA’nn uzantsdr [5] [37]. Standart GKA, aşağ ve yukar 
zarflarn ortalamasn kullanarak yerel ortalamay hesaplama 
ilkesine dayanr. Ancak, n boyutlu bir sinyalin yerel ortalamas 
söz konusu olduğunda durum farkldr, bu durumda yerel 
ortalama direk hesaplanamaz ve sinyalin değişken uzaylarda, 
farkl yönler boyunca yanstlarak çok boyutlu zarflar üretilir. 
Daha sonra yerel ortalamay elde etmek amacyla bu 
yanstmalarn ortalamas alnr.  

 

B. Senkroskştrma Dönüşümü 
SSD, durağan olmayan sinyallerin kompakt bir zaman 

frekans temsili oluşturacak şekilde sürekli dalgack 
dönüşümüne uygulanan bir işlem sonras tekniğidir. SSD 
başlangçta ses sinyali ayrşmas amac ile sunulmuştur ve 
GKA'ya bir alternatif olarak ortaya çkmştr. Sürekli dalgack 
dönüşümü (SDD), dalgacklar olarak bilinen zaman frekans 
filtrelerinin ilerlemesi ile, ilgilenilen salnm unsurlarn tanyan 
bir projeksiyon tabanl algoritma olmasna rağmen, SSD zaman 
içinde değişen bir davranşa sahip olan bir sinyali elementlerine 
ayrştrmay amaçlamaktadr. Buna göre sinyaller, bireysel 
zaman frekans uyumlu bileşenlerin  “(1)” hali  ile 
genişletilmesi olarak hesaplanabilr: 
 
s(t) = ∑ A��

��� (t)��s���(t)� � �(t)  (1) 
 
Bir sinyalin sürekli dalgack dönüşümü s(t) ise “(2)”de  sunulur; 
 
��(�� �) = � ��� �⁄ � � ����� � �(�)�� (2) 
 
Burada, ψ*, ana dalgacklarnn karmaşk konjugesidir ve b, “a” 
ile ölçeklendirilen ana dalgacklarna yaplan zaman 
kaymasdr. SDD, s(t) sinyalinin, orijinal ana dalgacklarn 
biçimlerinin ve çözülen çok sayda dalgack ile çapraz 
korelasyonudur. Ws (a, b) işaretleri, anlk frekanslar çkarmak 
için kullanlan bir kompakt zaman frekans temsilini sunan 
katsaylardr. Buradaki amaç, SDD’de oluşan bulanklk 
etkisini azaltmaktr. Bu bulanklk temelde "a" ölçeğinde 
mevcuttur, çünkü sabit zaman kaymas "b" için eğer zaman 
ekseni boyunca bulanklk göz ard edilemezse, o zaman anlk 
frekans ws(a, b) SDD’nin türevi olarak hesaplanabilir. “w” (a, 
b) ≠ 0 için “b” ile ilgili herhangi bir noktada ws (a, b)  “(3 )” de 
verilmiştir.  

 
��(�� �) = ��

����(���)
���(���)

��   (3) 
 
     Zaman frekans temsilindeki son basamak, bilgiyi zaman 
ölçeği alanndan zaman frekans alanna göre tasarlamaktr. Her 
bir nokta (b, a), (b, ws (a, b)) 'ye değiştirilir ve bu işlem, 
Senkroskştrma olarak bilinir, çünkü a ve b ayrk değerlerdir 
ve ölçeklendirme adm, ∆ak = a(k-1) - Ws (a, b) herhangi bir ak 
için hesaplanabilir. 
 

III. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
Çalşmamzda EEG sinyallerinden duygu durum analizi 

çalşmasnda ÇDGKA ve SSD yöntemleri bir arada kullanlarak 
yeni bir model önerilmiştir. Snflandrma sonuçlar çevrim dş, 
kullanc bağmsz olmak üzere DEAP veritaban kullanlarak 
değerlendirilmiştir. Tablo I’de elde edilen değerlere göre en iyi 
snflandrma sonuçlar uyarlma düzleminde elde edilmiş olup, 
en iyi snflandrc sonuçlar destek vektör makinesi ve en 
yakn komşu snflandrcda elde edilmiştir. Buna göre karar 
ağac snflandrcnn değerlik ve basknlk snflandrc 
sonuçlar tatmin edici bulunmamştr. Snflandrma sonuçlar 
uyarlma boyutu için 75% civar değişirken, basknlk ve 
değerlik boyutlarnda bu değer 65% dolaylarndadr. İlerleyen 
çalşmalarda SSD algoritmasndan özgül kip türleri (ÖKT)’lere 
elde edilerek snflandrma sonucu değerlendirilecektir. 
 

TABLO I.  UYARILMA, DEĞERLİK, BASKINLIK 
PARAMETRELERİ İLE SINIFLANDIRMA ORANLARI 

Uyarlma, Değerlik, 
Basknlk 

Parametreleri ile 
Snflandrma 

Oranlar 

Duygu Durum Etiketleri 

Uyarlma Değerlik Basknlk 

KARAR AĞACI 72% 36% 44% 

DESTEK VEKTÖR 
MAKİNESİ 

76% 68% 68% 

EN YAKIN KOMŞU 
SINIFLANDIRICI 

76% 60% 68% 

TOPLULUK 
SINIFLANDIRICI 

7I% 60% 56% 
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