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Özetçe—‚alõşma kapsamõnda, sinyal işleme yšntemi 

kullanõlarak, sağlõklõ bireyler Ÿzerinde meydana gelen duygu 
durumlarõnõn Ÿç başlõk altõnda incelenmesi ve duygu 
durumlarõnõn birbirleri arasõndaki bağlantõsallõk incelenmiştir. 
Nencki Duygusal Resim Sistemi (NAPS) veri setinden edinilen 
gšrsel uyaranlar ile EEG sinyalleri kayõt altõna alõnmõş ve gŸç 
yoğunluk spektrumu (GYS) incelenmiş olup devamõnda çeşitli 
sõnõflandõrõcõlar ile sõnõflandõrma yapõlmõştõr. İlgili çalõşmada, 
EEG alt frekanslarõ içerisinde bulunan gama bantlarõndaki 
bağlantõsallõk Ÿzerinde analizler yapõlmõştõr. ‚alõşmanõn 
sonucunda, EEG veri setinden elde edilen değerler neticesinde 
negatif, nštr ve pozitif uyaranlar arasõndaki bağlantõlar, çeşitli 
sõnõflandõrõcõlarla analiz edilerek EEG sinyallerinden duygu 
durum kestirimi için başarõm oranlarõ elde edilmiştir. Bu çalõşma 
kapsamõnda yapõlan incelemelerin, beyin bilgisayar ara yŸzŸ ve 
duygu durum kestirimi ile ilgili gelecek çalõşmalara bir altyapõ 
oluşturmasõ hedeflenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler—EEG; Duygu durum analizi; Güç yoğunluk 

spektrumu; sõnõflandõrma. 

Abstract— This study focuses on a signal processing method, 
which qualifies the relation between the emotional stimulation and 
emotional changes in healthy participants. For this purpose, an 
emotional EEG-based database was created by using stimuli which 
represented to the participants by using Nencki Affective Picture 
System (NAPS) for the scope of this study. Then, signal processing 
which includes Power Spectral Density (PSD) and a number of 
classification analysis is investigated. PSD was analyzed for the 
emotion connectivity between three types of emotional stimuli to 
the sub frequency band (gamma band) of the collected EEG-based 
data. In recent times, most of the studies commonly concentrated 
on the Brain-Computer Interface (BCI) and we aim that this study 
performed on emotional changes analyses based BCI systems will 
be estimable work for the researchers working in this scope. 

Keywords—EEG; Emotion estimation; Power spectral density; 
classification. 

I.  GİRİŞ 
Kafatasõ yŸzeyinden elektrotlarla ilk EEG šlçŸmŸ 1926 

yõlõnda sinirbilim çalõşmalarõ için yapõlmõş olup devamõnda 
gelen birçok çalõşmaya šncŸ olmaya devam etmektedir [1].  

Duygu durum kestirimi başlõğõ altõnda gŸncel çalõşmalar 
incelendiğinde, kullanõlan gšrsel uyaranlarõn birey Ÿzerine etkisi 
ile ilgili ilk detaylõ çalõşmalar 1970Õlerin başlarõnda IAPS 
fotoğraf kŸmesi ile incelenmeye başlanmõştõr [2]. LiteratŸrde ve 
gŸncel çalõşmalarda duyguyu incelerken kullanõlmakta olan 
gšrsel etkileşimi, bu etkileşimdeki nšropsikolojik yaklaşõm ve 
bilişsel duygu durumlarõ incelenmesinde Russell modeline (ing. 
RussellÕs circumplex model of affect) gšre duygulanõm iki 
boyutlu šlçek olan uyarõlma ve aktivasyon dŸzlemlerinde 
incelenmektedir.  

Aktivasyon ekseni; pozitif, nštr ve negatif, uyarõlma ekseni; 
yŸksek ve dŸşŸk uyarõlma olmak iki başlõk altõnda 
incelenmektedir. RussellÕin modeline gšre tanõmlanmak istenen 
duygu, temel duygunun sadece biri, nštr seviye veya temel 
duygularõn ikili kombinasyonlarõ şeklinde ifade edilebilir [3]. 
‚alõşma kapsamõnda da kullanõlmakta olan NAPS veri seti, 2014 
yõlõnda MarchewkaÕnõn psikolog ve nšrolog arkadaşlarõ 
tarafõndan oluşturulmuştur. Oluşturduklarõ veri grubu gšrsel, 
işitsel ve yazõlõ materyallerden oluşmaktadõr. NAPS gšrsel 
sistemi; 5 kategori altõnda (insan, yŸz, hayvan, obje, manzara) 
yŸksek çšzŸnŸrlŸklŸ fotoğraflarõ içermektedir [4].  

LiteratŸr kapsamõnda gšrsel uyaran kullanõlarak incelenen 
çalõşmalardan bazõlarõ; Kumar ve ark. çalõşmalarõnda, EEG veri 
setinde aktivasyon ve uyarõlma boyutlarõnõ incelemişlerdir ve 
aktivasyon ve uyarõlma boyutlarõ için sõrasõyla %64.84 ve 
%61.17 doğruluk değerlerini elde etmişlerdir [5]. Matlovic ve 
ark. çalõşmalarõnda aktivasyon ve uyarõlma šlçeklerini incelemiş 
olup temel bazõ duygularõ irdelemişlerdir. Elde ettikleri en 
yŸksek doğru duygu tahmini başarõm oranõ %53 olmuştur [6]. 
Ang ve ark. tarafõndan yapõlan çalõşmada, gšrsel uyaranlar 
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EEG alt frekanslarõ içerisinde bulunan gama bantlarõndaki 
bağlantõsallõk Ÿzerinde analizler yapõlmõştõr. ‚alõşmanõn 
sonucunda, EEG veri setinden elde edilen değerler neticesinde 
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yardõmõ ile oluşturulan EEG veri setine dalgacõk dšnŸşŸmŸ 
yšntemi uygulanmõş olup iki temel duygunun doğru olarak tespit 
edilme oranõ %81.8 olmuştur [7]. Zahra ve ark. yaptõklarõ 
çalõşmada, epileptik durumu içeren EEG verisi Ÿzerinde 
çalõşmõşlar ve %87.2 oranõyla doğru duygu durum tahmininde 
bulunmuşlardõr [8]. Basar ve ark. yaptõklarõ çalõşmada, gšrsel 
uyaranlar kullanmõş ve beyin bšlgeleri arasõndaki ilişkiyi 
incelemiş olup farklõ alt bantlarda farklõ bšlgelerin 
aktivasyonunun olduğunu ve gšrsel tŸrŸne gšre değişiklik 
gšsterdiğini incelemişlerdir [9]. 

Bu çalõşmada, seçilen gšrsel uyaranlarõn, Ÿç temel duygu 
tŸrŸnŸ (negatif, nštr, pozitif) incelemek amacõyla bireylere 
uygun ortam koşullarõnda gšsterilmesi sağlanmõştõr. 16 
kanaldan alõnan EEG sinyallerine GYS uygulanmõş olup, elde 
edilen šznitelikler çeşitli sõnõflandõrõcõlar ile gšrsel uyaran 
tŸrlerinin aralarõndaki duygusal bağlantõsallõk EEGÕnin alt 
frekans bandõ olan gama bandõnda incelenmesi gerçeklenmiştir.  

 

II. MATERYAL VE METHOD 

A. ‚alõşma Kapsamõnda Oluşturulan Veri Seti 

‚alõşma kapsamõnda, duygu durum analizi çalõşmalarõnõ 
yŸrŸtmek amacõyla oluşturulan EEG sinyalleri, sağlõklõ bireylere 
NAPS gšrselleri gšsterilerek elde edilmiştir. Her Ÿç gšrsel 
tŸrŸnden 48Õer tane olmak Ÿzere toplamda 144 gšrsel 
seçilmiştir. Bireylere tam ekran karşõsõnda 3 saniye boyunca 
uyaranlar gšsterilip oylama yapmalarõ istenmiştir.  

Şekil 1: SAM šlçeği (uyarõlma ve aktivasyon eksenleri) 
 

Oylama işlemi, Şekil 1Õdeki 9 šlçekli SAM değerlendirme 
šlçeğine dayanmaktadõr [10]. TŸm oylamalar uyarõlma ve 
aktivasyon değerlerinin ortalamalarõ olarak raporlanmõş olup 
ortalama değerleri ile çalõşmalar sŸrdŸrŸlmŸştŸr.   

Deney dŸzeneğinin bireye gšsterilme aşamalarõ C# yazõlõmõ 
ile diğer tŸm analizler ise Matlab ile oluşturulmuştur. 16 kanallõ 
‘Brain Products actiCAP’ EEG cihazõ beynin 16 farklõ 
noktasõndan (F3, Fp1, P3, O1, C3, Fz, T7, Cz, Fp2, F4, C4, T8, 
Pz, P4, O2, Oz, EDF) alõnan sinyaller kayõt edilmiştir. 
Bireylerden ses yalõtõmlõ bir odada bir kişinin gšzetimi eşliğinde 
sunulan gšrsellerin 3 adet değerlendirme šlçeğine (hoşluk, 
rahatsõz edicilik, etkileyicilik) gšre değerlendirilmesi 
istenmiştir. TŸm deney dŸzeneği Marmara †niversitesi Sporda 
Sinirbilim Laboratuvarõnda oluşturulmuş olup, çalõşma için 
gerekli etik kurul belgeleri alõnmõştõr.  

B. Filtreleme Yšntemleri 

Alõnan EEG sinyalinden gŸrŸltŸyŸ temizleme ve istenilen 
frekans aralõklarõnõ değerlendirebilmek için çeşitli filtreleme 
teknikleri uygulanabilmektedir. ‚alõşma kapsamõnda, ilk šnce 
EEG verisine şebeke gŸrŸltŸsŸnŸn temizlenmesi için 50 HzÕlik 
çentik filtre kullanõlmõştõr. Devamõnda, Butterworth filtresi 
uygulanarak EEG alt frekans bandõ olan gama bandõnõn ( >30 
Hz) değerlendirilmesi sağlanmõştõr. 

C. EEG – Gama Frekans Bandõ 
EEG alt frekans bantlarõnõn en yŸksek frekans aralõğõna 

karşõlõk gelmekte olan Gama dalgalarõ, beynin Ÿst dŸzey bilişsel 
işlem gšrevleri ile alakalõ olmaktadõr. Gama bandõ aktivitesi 
algõnõn yŸksek olduğu durumlarda, dikkat anõnda, hafõza 
gerektiren durumlarda, bilinçsizlik anõnda, sinaptik plastisite 
durumunda ve motor kontrolŸn devreye girdiği durumlarda 
gšzlemlenmektedir. Aşõrõ mutluluk anõnda dalgalanmanõn en 
yŸksek olduğu gibi zihinsel sorunlarõ sebebiyle ya da gŸnlŸk 
yaşantõsõnda šğrenme gŸçlŸğŸ problemi olan bireylerde gama 
bandõnda gšrŸlen aktivitenin normal bireylere gšre çok daha az 
olduğu gšzlemlenmektedir [11].  

LiteratŸrde de sõkça yer almakta ve incelenmekte olan delta, 
teta, alfa ve beta bantlarõ daha šnceki çalõşmalarõmõzca da 
incelenmiş olup ilgili çalõşma kapsamõnda gama bandõnõn duygu 
durumu Ÿzerindeki etkisi ve bağlantõsallõğõ sõnõflandõrma 
yšntemlerine uygun girdi verisi olacak şekilde oluşturulmuştur.  

D. Sinyal İşleme Yšntemi 
Elde edilen EEG verilerine GYS uygulanmõş ve çeşitli 

uyaranlar ile ilgili olarak ortalama gŸç miktarlarõ tespit 
edilmiştir. Her bir gšrsel, her bir kanal ve her bir birey için Ÿç 
ayrõ başlõkta incelenen veriseti sõnõflandõrma için gerekli 
šznitelikleri oluşturmuştur. Oluşturulan veriseti;  

13 kişi * 16 kanal * 3 tŸr * 48 gšrsel uyaran 

şeklinde oluşturularak sõnõflandõrma işlemine hazõr hale 
getirilmiştir. 

E. Sõnõflandõrma Yšntemleri 
‚alõşma kapsamõnda oluşturulan EEG verisetine 

uygulanmak Ÿzere 9 adet sõnõflandõrõcõ kullanõlmõştõr. Bunlar;  
 

• ‚ok Katmanlõ Perceptron Ağõ (ing. Multilayer Perceptron 
- MLP):  

Giriş katmanõ, ara katman ve çõkõş katmanõndan oluşmaktadõr. 
Yapay sinir ağlarõnda (YSA) girdi katmanõnda ara katmandaki 
ağõrlõklar ile çarpõldõktan sonra birleştirilir ve net girdiye 
ulaşõlõr. Net girdi, ara katmanda işleme girdikten sonra 
YSAÕnõn net çõktõsõna ulaşõlmaktadõr [12]. 
 
• En Yakõn Komşu Algoritmasõ (ing. K-nearest Neighbor –

K-NN):  
Girdi verisine en yakõn olan k adet veriyle uzaklõk ortalamasõ 
ve belirlenen en yakõn adet uzaklõk fonksiyonu dikkate alõnarak 
girdi verisinin ilgili sõnõflara atamalarõ yapõlõr [13]. 
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• Rastgele Orman Karar Ağaçlarõ (ing. Random Forest - 
RF): 

Birden fazla tekli karar ağaçlarõnõn bir araya gelmesiyle 
oluşmaktadõr ve her bir ağaç sonuçta bir çõktõ vermektedir. 
‚õktõ katmanõndaki durum analiz edildiğinde en yŸksek 
sayõdaki çõktõ, tahmin edilen çõktõ olarak kabul edilir [14]. 
 
• REPTree Algoritmasõ:  

Regresyon ağacõnõn temel prensibine dayanõr ve birden farklõ 
ağacõ yinelemeler ile oluşturmaktadõr. Devamõnda oluşturulan 
karar ağaçlarõndan en etkilisini seçer ve hatayõ entropiye bağlõ 
olarak minimize etmektedir [15].  
 
• Hoeffding Karar Ağacõ: 

 BŸyŸk verisetleri için etkin sonuçlar veren bir karar ağacõ 
sõnõflandõrma yšntemi olup, veriyi bir kere değerlendirip kendi 
grubunun šzelliğine gšre değerlendirmektedir. İstatistiksel 
olarak karar ağacõ dŸğŸmlerinin parçalanmasõ ve test edilmesini 
efektif bir biçimde sağlamaktadõr [16].  
 
• Bagging Algoritmasõ: 

KŸmeleme yšntemine dayanmaktadõr ve her tahminde aynõ 
kŸmeyi kullanarak girdi verisini eğitim setinin farklõ rastgele alt 
kŸmeciklere dağõtarak eğitmektedir. Oluşturulan n adet šrnekli 
kŸmecik eğitim seti devamlõ olarak rastgele Ÿretilmektedir [17].  

 
• K-Star Algoritmasõ: 

Çeşitli benzerlik fonksiyonlarõyla belirlenebilen šrnek veri 
temeline dayanan bir sõnõflandõrma yšntemidir. Eğitim verisi 
grubu ile girdi verisi değerlendirilir, devamõnda aynõ içeriğe 
sahip veriler ile test edilen verilerin sõnõflandõrmasõ yapõlõr. 
Çeşitli fonksiyonlarõ kullanmasõ sebebiyle diğer šrnek tabanlõ 
değerlendirme yapan sõnõflandõrõcõlar ile farklõlõk 
gšstermektedir [18].  
 
•  Na•ve Bayes (NB): 

Girdi verisi Ÿzerinden kabuller yapan ve istatistiksel olarak 
inceleyen sõnõflandõrma yšntemidir. Verisetini oluşturan 
niteliklerin bağõmsõzlõğõnõn kabulŸ istatistiksel olarak olasõlõk 
hesaplarõnõ kolaylaştõrmaktadõr. KabulŸ yapõlan tŸm niteliklerin 
šnemi aynõ dereceye sahiptir. NB ile ağõrlõklandõrma yapõlõr ve 
verilerin numerik ve nominal veriler olmasõ šnem arz 
etmemekte ve kolayca sõnõflandõrmasõ yapõlabilmektedir [19].  

• Rastgele Alt Uzay Sõnõflandõrõcõsõ (ing. Random 
SubSpace): 

Veri setindeki her veriyi aynõ eğitim seti ile eğitmeden girdi 
verisinin šzelliklerini bilinçli olarak ayrõ tutup yeni verisetleri 
oluşturarak veriyi rastgele olarak eğitip sõnõflandõrmaktadõr 
[20].  

Her bir sõnõflandõrõcõnõn değerlendirilmesi Denklem 1Õdeki 
doğruluk (ing. accuracy) değeri ile yapõlmõştõr. Burada; doğru 
pozitif (TP), doğru negatif (TN), yanlõş pozitif (FP) ve yanlõş 
negatif (TN) olarak belirtilmektedir.  
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III. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
       İlk olarak, tŸm EEG kanallarõ için GYSÕler ayrõ ayrõ her 
gšrsel tŸrŸ ve ilgili tŸrde incelenen 16 kanal ile tek tek grafiksel 
olarak çizdirilmiş olup šznitelikler oluşturulmuştur. 
Devamõnda, ortalama GYS değerleri, alt frekans bandõ ve 
gšrsel tŸrŸne bağlõ olarak ortalama gŸçleri hesaplanmõş ve 
normalize edilmiştir. Bšylelikle periyodogramlardan elde 
edilen šzniteliklerin sayõsõ ve karmaşõklõğõ indirgenmiş olup 
grafik altõnda kalan alan ve gŸç hesaplarõnda (mV2) kõyaslama 
yapõlmasõna uygun bir altyapõ oluşturulmuştur. Negatif 
gšrsellere ait tŸm EEG frekans bantlarõnõ içeren bir grafiksel 
analiz Şekil 2Õdeki gibidir. 

 
Şekil 2: GYSÕleri çizdirilen negatif gšrsellerin gama bant aralõğõnda 

ifadesi. 

  Sõnõflandõrõcõlar 

  MLP K-nn RF REPTree Hoeffding Tree Bagging k-star NB Random 
SubSpace 

Gšrsel 
Uyaran 
TŸrleri 

Negatif - Pozitif 71.9 70.9 62.5 66.7 59.3 59.3 71.9 59.2 66.7 

Nötr - Negatif 87.5 95.9 96.8 66.7 69.4 75 66.9 75 80.2 

Nötr - Pozitif 87.5 91.7 95.9 70.9 55.2 87.5 70 69.1 66.7 

Tablo 1. EEG veriseti sõnõflandõrma sonuçlarõ 
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Sõnõflandõrma işleminde tŸm šznitelikler sõnõflandõrõcõya 
sokulmuş olup gšrsel uyaran tŸrlerinin birbirleri aralarõndaki 
etkileşim gšz šnŸnde bulundurulmuştur. 3 temel uyaran tŸrŸnde 
oluşturulmuş verilerin ikili kombinasyonlarõnõn 
değerlendirilmesindeki sõnõflandõrma başarõsõnõn yŸzdelik 
değerlendirilmesi sağlanmõştõr.  

Negatif ve pozitif gšrseller aralarõndaki ilişki 
kõyaslandõğõnda; en yŸksek doğruluk değerini çok katmanlõ 
perceptron ağõ ve k-star algoritmasõ %71.9 değeri ile aynõ 
sonucu vermiştir. 

Nštr ve negatif uyaranlar incelendiğinde, diğer tŸm ikili 
kombinasyonlar içerisinde de en yŸksek doğruluk değerini veren 
rastgele ormanlar algoritmasõ %96.8 oranõyla olmuştur.  

Nštr ve pozitif uyaranlarõn aralarõndaki ilişki incelendiğinde, 
bir šnceki sõnõflandõrõcõ gibi rastgele ormanlar algoritmasõ 
%95.9 oranõyla en yŸksek başarõma sahip olmuştur. 

 

IV. TARTIŞMA VE SONUÇ 
İlgili çalõşma kapsamõnda, sağlõklõ bireylerden gšrsel uyaran 

gšsterilerek toplanan EEG verisetine bant geçiren filtre 
uygulanmõş ve EEG alt frekans bandõ olan gama bandõ 
incelenebilir hale getirilmiştir. Devamõnda elde edilen alt 
frekans bandõna GYS kestirimi uygulanmõş ve elde edilen 
šzniteliklere 9 adet sõnõflandõrma yšntemi uygulanmõştõr. Veri 
içeriğinde temel hedef; gama bandõndaki aktivasyonun 
uygulanan Ÿç gšrsel uyaran tŸrlerinin birbirleri Ÿzerindeki 
etkileşiminin tespitinin yapõlmasõ olmuş olup sõnõflandõrõcõlarla 
tespiti sağlanmõştõr.  

Elde edilen doğruluk yŸzdeleri incelendiğinde; daha šnceki 
çalõşmalarõmõzda da incelendiği gibi nštr gšrsel uyaranlarõn 
diğer iki temel uyaran grubuyla bireyler Ÿzerindeki etkileşimi 
sadece pozitif-negatif kombinasyonlarõndan fark edilebilir bir 
miktarda daha yŸksek değerlere sahip olduğu gšzlemlenmiştir.  

Sõnõflandõrõcõlar kendi içlerinde gama frekans bandõ için 
değerlendirildiğinde istenen ayrõmõn yapõlabilmesi ve daha hõzlõ 
çšzŸmler getirebilmesi için, Ÿç grubun ikisinde de diğer 
sõnõflandõrõcõ değerleri içerisinde en yŸksek olan rastgele karar 
ağaçlarõ sõnõflandõrõcõsõ kullanõlmasõnõn daha uygun olacağõ 
gšzlemlenmektedir.  
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