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Fizyolojik sinyallerden faydalanlarak duygu durum
analizinin yaplmasna yönelik çeşitli çalşmalar son yllarda
literatürde görülmektedir. Farkl yöntemlerin kullanlmasyla
daha doğru ve kesin kararlar vermek ve değerlendirme yapmak
esas olmaktadr. Bu tekniklere örnek olarak çeşitli istatistiksel
yöntemler, evrimsel algoritmalar, yapay sinir ağlar, bulank
mantk vb. yada bunlarn kombinasyonundan oluşan yapay zeka
teknikleri verilebilir.

Özetçe— Fizyolojik sinyallerden faydalanlarak duygu durum
analizinin yaplmasna yönelik çeşitli çalşmalar son yllarda
literatürde görülmektedir. Bu çalşmayla çeşitli sinyal işleme
yöntemleri ile özellik çkarma ve çeşitli yapay zeka yöntemleri
kullanlarak duygu durumunun snflandrlmas amaçlanmştr.
DEAP veriseti kullanldğ çalşmada EOG, EMG, GSR, Solunum
kemeri, Pletismografi, Scaklk fizyolojik sinyallerinin baz
istatistiksel özellikleri (ortalama, varyans, standart sapma ve
entropi) ve Wavelet dalgack dönüşümü kullanlarak
hesaplamalar yaplmştr. Elde edilen veriler duygu durumunun
snflandrlmasnda kullanlmştr.

Literatürde duygu tahmininde kullanlan genel fizyolojik
sinyallerin tanmlarna baklacak olursa; Elektroensefalografi
(EEG) ölçümleri, merkezi sinir sisteminin nöral salnmlarn
yanstr ve duygu da dahil olmak üzere çeşitli üst düzey bilişsel
süreçlerle doğrudan ilişkilidir [3]. Elektrokardiyografi (EKG)
kalp hücreleri tarafndan üretilen elektriksel aktivitenin
alglanmas ve elde edilen aktivasyon çizelgesinin okunmas ve
değerlendirilmesi işlemidir [4]. Elektromiyografi (EMG)
kaslarn kaslmasn sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve
yorumlandğ bir kas incelemesidir [5]. Galvanik Deri Direnci
(GSR) otonom sinir sistemine bağl ter bezi fonksiyonunu bir
parametre olarak elde etmenin basit bir yoludur. Derinin
elektriksel özelliklerindeki küçük değişimler parmak sensörleri
ve elektrotlar yardmyla ölçülür. Galvanik deri yant, stres ve
rahatlama ile bağlantldr. Derinin elektriksel direnci zihinsel,
fiziksel ve duygusal uyarlma süresince hzl bir şekilde
dalgalanr [6]. Elektrookülografi (EOG) negatif elektrik yüküne
sahip kornea ile pozitif yük taşyan retinann arasndaki istirahat
potansiyelini ölçen elektrofizyolojik bir yöntemdir [7].
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classifying emotion by using various signal processing methods,
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I.

GİRİŞ

Duygu, çeşitli fiziksel yaplar içeren karmaşk bir olgudur.
Karar verme, davranşlar ve diğer sosyal iletişimde önemli bir
rol oynar. İnsan duygularn anlama ve tanma yeteneği, güvenli
sürüş, sağlk bakm, sosyal güvenlik, multimedya dijital eğlence
ve diğer alanlar gibi farkl akll sistemlerde bulunan araştrma
gruplar tarafndan kilit odak alanlarndan biri olarak
tanmlanmştr [1]. Ancak duygularn soyut olmas, kişiden
kişiye değişiklik göstermesi, evrensel bir tanmnn olmamas ve
duygularn çok sayda iç ve dş etkilere açk olmas, bu alanda
yaplan çalşmalar zorlaştrmaktadr [2].

Şekil 1’de görülen öz değerlendirme formu uyarlma, valans,
hakimiyet ve beğeni olmak üzere dört durumdan meydana
gelmekte ve 1 ile 9 arasnda değer almaktadr. Valans
memnuniyet parametresini ölçmektedir (5’in altnda ise mutsuz,
aksi durumda ise mutlu); Uyarlma duygunun fizyolojik
durumunu temsil etmekte ve pasif yada aktif olmak üzere
snflandrlmaktadr (5 ve üstü olduğunda heyecan, diğer
durumda ise sakin duygusu ön planda); Hakimiyet duygunun
basknlğn kontrol etmektedir (5’in alt kişinin duyguya hakim
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yaplan bir çalşmaya baklacak olursa Melhart ve diğ., 2018’de
etki model geçerliliği: nominal ve ordinal etiketler üzerinde
çalşmşlardr [19].

olmas, 5 ve üstü duyguya tam hakim olmas). Beğeni gösterilen
uyarann beğenilip beğenilmediğiyle alakaldr [2].

Literatürde duygu analizlerinde kullanlan özellikler için
çeşitli istatistiksel özellikler (ortalama, varyans, standart sapma,
entropi, eğrilik, basklk vb), spektral güç, fourier dönüşümü,
ayrk dalgack dönüşümü vb. örnekler verilebilir.
Bu çalşmayla çeşitli sinyal işleme yöntemleri ile özellik
çkarma ve yapay zeka yöntemleri kullanlarak duygu
durumunun analizi amaçlanmştr. Literatürde duygu analiziyle
ilgili birçok çalşma bulunmaktadr. Ancak EEG dşndaki
sinyallerin yada çeşitli sinyal işleme yöntemlerinin
kullanlmasyla elde edilecek özelliklerin analizde /
snflandrmada kullanlmasna yönelik çalşmalar nispeten daha
azdr. Yaplan çalşmayla son yllarda analizlerde, çkarmlarda
ve snflandrmada sklkla kullanlmaya başlayan yapay zeka
yöntemleri kullanlarak; sadece yüz ifadeleri yada konuşmaya
değil vücuttan elde edilen EOG, EMG vb. sinyallere dayal
yöntem / yöntemlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Şekil. 1. Öz değerlendirme formu [2].

II.

Duygu analizine yönelik literatür çalşmalarna bakldğnda
video, resim yada müzik gibi uyaranlarn kullanlmasyla yüz
ifadesi, ses ve fizyolojik sinyallerden elde edilen verilerle farkl
çalşmalarn yapldğ görülmektedir. EEG ise en çok kullanlan
fizyolojik sinyal olarak karşmza çkmaktadr.

MALZEME VE YÖNTEM

Çalşmada DEAP veritaban kullanlmştr. DEAP
veritabannda insan duygulanm durumlarnn analizi için
multimodal bir veri seti sunulmuştur. Katlmclar müzik video
parças izlerken Elektroensefalogram ve periferik fizyolojik
sinyalleri kaydedilmiştir. Katlmclar her videoyu uyarlma,
valans, beğeni, basknlk ve aşinalk düzeylerine göre
derecelendirmiştir [20].

Literatürde duygu durumu değerlendirilmesinde EEG ile
ilgili çalşmalardan örneklere baklacak olursa; Özer ve diğ.,
2017’de çok değişkenli senkroskştrma yöntemi kullanarak
EEG sinyallerinde duygu durum snflandrmas yapmşlardr
[8]. 2017’de yaptklar diğer bir çalşmada ise çok değişkenli
görgül kip ayrşm ve ayrk dalgack dönüşümü ile çok kanall
EEG sinyallerinden duygu durum analizi üzerinde çalşmşlardr
[9]. Pereira ve diğ. 2018’de duygularn değişmez sinir
tanmlayclarn
bulmak
amacyla
faktör
analizini
kullanmşlardr [10]. Hemanth ve diğ. 2018’de beyin sinyalleri
bazl duygu analizi üzerine çalşmşlar ve dairesel geri yaylm
ve derin Kohenen sinir ağlar kullanmşlardr [11]. Chakladar ve
diğ., 2018’de korelasyona dayal alt küme seçimi yöntemini
kullanarak EEG tabanl duygu snflamas üzerinde
çalşmşlardr [12]. Li ve diğ., 2018’de k-en yakn komşuluk
snflandrmasn kullanlarak çok kanall EEG sinyallerinden
duygu tanma üzerinde çalşmşlardr [13]. Zoubia ve diğ.,
2018’de sv hal makinesi bazl bir temel kullanarak EEG
verilerinden herhangi bir zamanda çok amaçl duygu tanma
üzerinde çalşmşlardr [14].

Yaplan çalşmada DEAP veritabannda bulunan EOG,
EMG, GSR, Solunum kemeri, Pletismografi, Scaklk fizyolojik
sinyalleri hep beraber değerlendirilmiş (8 kanal) ve bu 8 kanalda
herbir 32 katlmc için ve izlenilen 40 video parçasnn herbiri
için ayr ayr olacak şekilde Wavelet dalgack dönüşümü
kullanlarak ortalama, varyans, standart sapma ve entropi
değerleri MATLAB program yardmyla hesaplanmştr.
Kullanlan kanallar; EOG (hEOG (yatay EOG, hEOG1 hEOG2), vEOG (dikey EOG, vEOG1 - vEOG2)); EMG (zEMG
(Zygomaticus Major (yüzdeki kaslardan biri) EMG, zEMG1 zEMG2), tEMG (Trapez (boynun her iki tarafnda yer alan kas)
EMG, tEMG1 - tEMG2)); GSR; Solunum kemeri; Pletismografi
ve Scaklktr. Snflandrma için WEKA program (Waikato
Environment for Knowledge Analysis) Version 3.8.3.
kullanlmştr [21].
Wavelet dalgack dönüşümü, bir işaretin zaman-frekans
analizi için kullanlan bir dönüşüm türüdür. Adndan da
anlaşldğ gibi dalgacklar yardm ile yaplmaktadr. Ksa
zamanl Fourier dönüşümüne (KZFD) benzer olarak pencere
görevini ana dalgack denilen bir fonksiyon üstlenir, fakat bu ana
dalgack dönüşüm işlemi süresince hem ölçeklenir hem de
ötelenir. KZFD'de dönüşüm boyunca sabit kalan pencere
fonksiyonunun genişliği wavelet dalgack dönüşümünde sürekli
değiştiğinden, hem zaman hem de frekans domeninin
çözünürlüğü artmaktadr, bu da wavelet dalgack dönüşümünü
Fourier dönüşümünden daha üstün klmaktadr. Dalgack
analizi; ksa zamanl Fourier analizinin aksine zaman frekans
alann değil, zaman-ölçek alann kullanr. Wavelet dalgack
dönüşümünün en önemli özelliği sinyali yerel olarak analizinin
yaplabilmesidir. Tekniğin bu özelliği ile büyük bir sinyal küçük

EMG ve EEG ile yaplan bir çalşmaya baklacak olursa
Elamir ve diğ. 2018’de tekrarlama miktar analizini kullanarak
akll bir duygu tanma sistemi üzerinde çalşmşlardr [15]. GSR
ile ilgili baz çalşmalara baklacak olursa; Machot ve diğ.,
2018’de aktif ve assiste edilmiş bir yaşam için elektrodermal
aktivite sensörlerini kullanarak kişiden-bağmsz duygu
tanmlamann geliştirilmesi üzerinde çalşmşlardr [16]. Feng
ve diğ., 2018’de GSR sinyallerini kullanarak duygu
snflandrmas için Wavelet-bazl bir yaklaşm üzerinde
çalşmşlardr [17]. Ayata ve diğ., 2018’de giyilebilir fizyolojik
sensörleri kullanarak duygu bazl bir müzik öneri sistemi
geliştirmek üzerinde çalşmşlardr [18]. Kalp Atş Hz (HR) ile
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Ç3); tekrarlanmştr. Elde edilen test sonuçlar Şekil 2 de
verilmiştir.

bir alanda analiz edilebilmektedir. Bu analiz metodu sinyali
zaman ölçek alannda analiz edilmesine olanak tanr ve böylece
hem uzun zaman aralğnda alçak frekans bilgisi, hem de ksa
zaman aralğnda yüksek frekans bilgisi tanmlanr. Bu
avantajlarndan dolay, Wavelet analiz tekniği birçok alanda
yaygn olarak kullanlmaktadr [22]. Çalşmada fizyolojik
sinyaller için d1, d2, d3, d4, d5, d6, a6 Wavelet katsaylar ve
Reverse Bior dalgacğ kullanlmştr.
III.

Çalşmada WEKA programnda bulunan snflandrclar
denenerek doğruluk oranlar vb. gibi sonuçlara baklmştr.
Yararlanlan snflandrclara örnek olarak Rasgele Orman,
Logiboost, Rasgele Komite vb. verilebilir.
Çalşmada normalize edilmiş veri edilmeyene göre daha
yüksek doğruluk oranlar vermiş dolaysyla snflandrma
öncesinde tüm verilere normalizasyon uygulanmştr.

BULGULAR VE SONUÇLAR

Çalşmada uyarlma, valans, hakimiyet ve beğeni için ayr
ayr olacak şekilde skalada (1-9 skalas) 5’in altnda ve üstünde
kalan değerler belirlenerek snflandrma yaplmştr (Çalşma1;
Ç1). Yine ayn analiz 2 ve altnda kalan değerler ile 8 ve üstünde
kalan değerler belirlenerek (Çalşma 2; Ç2) ve 3 ve altnda kalan
değerler ile 7 ve üstünde kalan değerler belirlenerek (Çalşma 3;

Şekil. 2.

Snflandrmada verilere 10 fold çapraz doğrulama (cross
validation) uygulanmştr. Burada yöntem 10 kere çalşarak, her
bir admda veri kümesinin 1/10 kadar test için; geri kalan ise
eğitim için ayrr. Bu işlem 10’a kadar olan tüm parçalar için
ayn şekilde uygulanr. Sonuçta her adm için hata oranlar elde
edilip en son ortalama alnarak genel hata oran hesaplanr.

Uyarlma, Basknlk, Beğeni, Valans için CCI (%) Değerleri
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1-9 skalasnda 5 değeri civar aslnda duygu durumunda
kararsz kalnan bir bölgeyi işaret edebilmektedir. Dolaysyla
Ç2 ve Ç3 çalşmalar yaplarak bu kararsz bölgenin bir oranda
elimine edilmesi düşünülmüş elde edilen bulgularla da bu durum
desteklenmiştir. Şekil 2 incelendiğinde uyarlma, basknlk ve
valans değerleri için Ç2 ve Ç3 snflandrmalarnn Ç1’e göre
biraz daha yüksek CCI-Correctly Classified Instances (doğru
snflandrlan örnek yüzdesi) değerleri verdiği gözlenmiştir.
Beğeni için ise Ç2 snflandrmasnda doğruluk orannn Ç1 ve
Ç3’e göre daha düşük değerler verdiği gözlenmiştir.

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Uyarlma, beğeni ve valans doğruluk oranlarna bakldğnda
Rasgele Orman ve Rasgele Komite snflandrclarnn
diğerlerine göre nispeten biraz daha yüksek değerler verdiği
gözlenmiştir. Örneğin Ç3’de beğeni için Rasgele Orman
snflandrcsndan elde edilen CCI değeri % 69,9 Rasgele
Komite değeri % 67,2 şeklindedir. Uyarlma için bu iki değer
srasyla % 69 ve % 70,2; valans için ise srasyla % 73,6 ve %
72,3 şeklindedir. Basknlk için ise snflandrclardaki doğruluk
oranlarnn birbirlerine daha yakn sonuçlar verdiği
görülmektedir (şekil 2)

[9]
[10]
[11]
[12]

Literatürde duygu analiziyle ilgili birçok çalşma
bulunmaktadr. Yaplan çalşmayla duygu analizinin sadece yüz
ifadeleri yada konuşmaya dayal değil ayn zamanda vücuttan
elde edilen fizyolojik sinyallere dayal yaplabileceği üzerinde
yoğunlaşlmştr. Yine fizyolojik sinyallere bakldğnda EEG
dşndakilerin
snflandrmada
kullanlmasna
yönelik
çalşmalar nispeten daha azdr. Bu çalşmada EOG, EMG vb.
gibi sinyallere dayal yöntem / yöntemlerin geliştirilmesiyle
duygu
analizinin
yaplabilebilirliğinin
araştrlmas
hedeflenmiştir.

[13]
[14]
[15]
[16]

Çalşmada farkl frekans spektrumlarna sahip fizyolojik
sinyallere ayn öznitelik çkarm işlemi uygulanmştr. Bunun
sebebi verilerin burada toplu olarak değerlendirilmiş olmasdr.
Daha sonra yaplmas planlanan çalşmalarla verilerde gruplar
arasndaki ilişkileri en iyi şekilde tespit edecek özniteliklerin
seçilmesi planlanmaktr. Bunun için veri indirgeme
yöntemlerinden de faydalanlacaktr.

[17]
[18]

Yaplan çalşmada duygu durumunun fizyolojiyi etkilediği
dolaysyla da fizyolojik sinyallerin duygu durumuyla değiştiği
gözlemlenmiştir. Çalşmada elde edilen doğruluk oranlar
nispeten düşük; ortalama karesel hata ve ortalama mutlak hata
nispeten yüksek değerler vermekle birlikte çalşmada kullanlan
özelliklere yenilerinin eklenmesi yada özelliklerin seçilerek
çalşmann yinelenmesiyle daha yüksek doğruluk oranlarna
ulaşlmas üzerinde çalşlmas planlanmaktadr. Yine sinyallere
EEG sinyallerinin de eklenmesi ile daha yüksek doğruluk
oranlarna ulaşlmaya çalşlacaktr.

[19]
[20]

[21]

[22]
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