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Özetçe— Bilişsel yorgunluk, yüksek zihinsel iş yükü gerektiren 
veya yorucu bir işin yürütülmesi srasnda uzun süreli zihinsel 
çabalamann doğal sonucudur. Bu durum genellikle üretkenlikte 
azalmaya ve güvenlik risklerinin artmasna yol açar. Bu çalşmada 
bilişsel yorgunluk, öznel verilere bağl kalmadan, hzl ve doğru 
bir şekilde tespit edilmek istenmiştir. Bunun için CogBeacon veri 
seti kullanlmştr.  CogBeacon veri setini oluşturan veriler 19 
katlmcdan 76 oturumda, 4 elektrotlu MUSE 
elektroensefalografi (EEG) cihaz yardmyla toplanmştr. 
Toplanan ham EEG’ler rastgele ayrlarak öznitelik çkarma işlemi 
yaplmştr. Snflandrma işleminde Destek Vektör Makinesi 
(DVM)  ve k-En Yakn Komşu (k-EYK) algoritmalar 
kullanlmştr. Öznitelik olarak Katz ve Higuchi Fraktal Boyut, 
standart sapma, medyan, varyans ve kovaryans denenmiştir. 
DVM ile snflandrlma yapldğnda eğitim ortalamas %93.99 ve 
test ortalamas %83.14 elde edilmiştir. Fractal Boyut 
özniteliklerinin kullanldğ denemelerde kullanlmayan 
denemelere göre ortalama başar oran% 4,43 ile% 7,40 arasnda 
artmştr. k-EYK ile snflandrma yapldğnda eğitim ortalamas 
%91.71 ve test ortalamas %83.34 elde edilmiştir. Fractal Boyut 
özniteliklerinin kullanldğ denemelerde kullanlmayan 
denemelere göre, ortalama başar oranda %5.10 ile %8.92 
arasnda artş gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Bilişsel Yorgunluk; 
Elektroensefalografi; Katz Fraktal Boyut; Higuchi Fraktal Boyut. 

Abstract— Cognitive fatigue is the natural result of longtime 
mental effort during the execution of a high mental workload or a 
strenuous task. This situation often leads to decreased productivity 
and increased security risks.  In this study, it was aimed to detect 
cognitive fatigue quickly and accurately, regardless of subjective 
data. CogBeacon dataset was used for this.  Data that make up the 
CogBeacon dataset were collected from 19 participants in 76 
sessions with the help of a 4-electrode MUSE 
electroencephalography (EEG) device. The collected raw EEGs 
were randomly separated and feature extraction was performed. 
Support Vector Machine (SVM) and k-Nearest Neighbor (KNN) 
algorithms were used in the classification process. Katz and 
Higuchi Fractal Dimension, standard deviation, median, variance 
and covariance were tested as features. When the classification 
was made with SVM, the education average was 93.99% and the 
test average was 83.14%. The average success rate increased 
between 4.43% and 7.40%, compared to the trials that were not 
used in the trials where Fractal Dimension features were used. 
When the classification was made with KNN, the education 
averange was 91.71% and the test average was 83.34%. The 

average success rate increased between 5.10% and 8.92% 
compared to the trials that were not used in the trials in which 
Fractal Dimension features were used. 

Keywords — Cognitive Fatigue; Electroencephalography; Katz 
Fractal Size; Higuchi Fractal Size. 

I. GİRİŞ  
Bilişsel yorgunluk (BY), uygun bilişsel performans 

sürdürebilmek için geçici yetersizliktir. BY algsn, beynin 
retiküler aktivasyon sisteminin algladğ düşünülmektedir. 
Herhangi bir bilişsel aktivite srasnda, yorgunluğun başlamas 
yavaş yavaş belirir ve zamanla daha da hzlanarak devam eder. 
Bilişsel yorgunluk, snrl kaynaklarn özdenetim kapasitesinin 
düşmesiyle ortaya çkan azalmş dikkat olarak da kendini 
gösterebilir [1]. BY, fiziksel yorgunluktan farkl olsa bile 
fiziksel yorgunluğa bağl olarak da ortaya çkabilen geçici bir 
durumdur [2].  

Fiziksel olarak önemsiz ve geçici bir durum olsa da bilişsel 
yorgunluk başta araç kullanm olmak üzere pek çok farkl 
alanda ölümcül kazalara yol açabilmektedir. Bundan dolay 
bilişsel ağrlkl işlerde çalşanlarn zihinsel yeterliliklerini 
analiz etmek için yeni ölçüm tekniklerine ihtiyaç duyulmuştur. 
Geleneksel bilişsel yorgunluk ölçüm yöntemleri davranşsal 
indeksleri, tepki süresi, hata oran veya öznel ölçekler gibi çeşitli 
metrikleri kullanr. Bu tür ölçüm yöntemleri, nesnel bir bilişsel 
yorgunluk ölçüm yönteminin gerekli olduğu alanlarda yetersiz 
kalmaktadr. Yorgunluk seviyelerini objektif olarak 
değerlendirmenin olas bir yolu, kalp atş hz değişkenliği, 
elektrookülografi ve elektroensefalografi (EEG) gibi bilişsel 
yorgunluk ile önemli ölçüde ilişkili olan fizyolojik değişiklikleri 
ölçmektir [3]. EEG sinyali üzerindeki spektral analizler, alfa, 
teta ve beta gücünde kaymalarn, bilişsel yorgunluğun tahmini 
için etkili bir şekilde kullanlabilen sinirsel bir imzas olduğunu 
ortaya koymuştur [4].  

Son zamanlarda bilişsel yorgunluğu tespit etmek için birçok 
araştrma yaplmştr.  Dehais ve arkadaşlar 32 kanall EEG 
sistemi ile ölçüm yaparak zihinsel yorgunluk ve zihinsel aşr 
yüklemenin elektrofizyolojik etkilerini ölçmek için gerçek uçuş 
koşullar altnda iki deney yapmşlar ve bilişsel yorgunluğun 
ortaya çkmasnn teta ve alfa bant gücü ile ilişkili olduğunu 
ortaya koymuşlardr. Snflandrma doğruluğu ve zihinsel 
yorgunluğu ayrt etmede srasyla % 76.9 ve % 89.1'e 
ulaşmşlardr [5]. Başka bir çalşmada Trejo ve arkadaşlar, 16 
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kişiden 30 kanal üzerinden aldklar sinyaller üzerinde Bayes 
analizi uygulanarak 3 durumlu yorgunluk modeli için yaknsak 
kantlar bulmuşlardr [6]. Sun ve arkadaşlar bu konuda 
yaptklar çalşmada, fonksiyonel-bağlant tabanl zihinsel 
yorgunluk izleme yöntemi geliştirmişlerdir. 26 denekten yüksek 
çözünürlüklü EEG izleme ile 20 dakikalk zihinsel dikkat testini 
uygulamşlardr. Uygulamann ilk ve son 5 dakikalk 
çeyreklerinde kortikal aktivitelerin kaynak lokalizasyonu ile 
kortikal yüzeyde fonksiyonel bağlant paternleri elde edilmiştir. 
Daha sonra ayrntl fonksiyonel bağlant bilgisini çkarmak için 
çok değişkenli desen analizi kullanmşlardr. Mevcut çalşmada 
kullanlan algoritma, çapraz doğrulama yoluyla yorgunluk 
snflandrmas % 81.5'lik genel bir doğruluk göstermiştir [3]. 
Veri setini kullandğmz Papakostas ise 19 kadn ve erkekten 
oluşan katlmcya Wisconsin Kart Sralama Testi ve bu testin 
değiştirilmiş halini uygulayarak 76 oturumdan oluşan bilişsel 
görev uygulamştr. Görev srasnda kaydettiği EEG sinyallerini 
kullanarak Destek Vektör Makinas (DVM) Algoritmas ile 
snflandrma işlemi yaplmş ve % 67’lik bir doğruluk elde 
edilmiştir [2]. 

Bu çalşmada bilişsel yorgunluğun tespiti için EEG İşaretleri 
kullanlarak farkl öznitelikler ve snflandrma teknikleri 
denenmiştir. Elde edilen sonuçlar ayn veri kümesi kullanlarak 
yaplan diğer çalşmalarn sonuçlar ile karşlaştrlmştr. 

II. MALZEME VE YÖNTEMLER 

A. Veri Seti 
Bu çalşmada insanlarn zihinsel faaliyetlerindeki bilişsel 

yorgunluk izlerini tespit edebilmek amacyla elde edilmiş olan 
CogBeacon veri seti kullanlmştr.  Bu veri seti temel olarak 
deneysel psikoloji alannda önemli yer tutan Wisconsin Kart 
Sralama Testi (WCST) ilkelerine dayanmaktadr. Bahsi geçen 
ilkeler 6’s kadn 13’ü erkek olmak üzere 19 sağlkl kişi 
üzerinde uygulanmş 76 bilişsel görevden oluşmaktadr. 
Deneklerin hepsi üniversite öğrencisi olup 19 - 33 yaş 
aralğndadr. 

Veri toplama süreci iki aşamada gerçekleşmiştir ve farkl 
günlerde yaplmştr. Bir deneyin toplam süresi 25-30 dakika 
arasndadr. Birinci aşamann birinci oturumuna orijinal WCST 
uygulanmş, ikinci oturumda ise değiştirilmiş WCST (V1) tatbik 
edilmiştir. İkinci aşamann birinci oturumunda orijinal WCST 
uygulanrken ikinci oturumunda ise başka bir değiştirilmiş 
WCST (V2) tatbik edilmiştir.  

    Her iki aşamaya da ayn katlmclar katlmştr. Deney 
esnasnda katlmclarn EEG sinyalleri 2’si prefrontal lob 
üzerinden, 2’si kulak arkasndan olmak üzere 4 farkl noktadan 
alnmştr. Toplamda 6946 veri kaydedilmiş ve kaydedilen 
verilerden 2160 tanesi yorgun, 4786 tanesi yorgun değil olarak 
ayrlmştr [2]. Aşağda deneyin uygulanma süreci adm adm 
anlatlmştr. 

1. Adm: Orijinal WCST deneklere anlatlmştr (~5dk). 

2. Adm: Orijinal WCST uygulanmştr (~4 ile 7dk). 

3. Adm: Öznel yorgunluğu bildirmek için bir anket 
yaplmştr (~2dk). 

4. Adm: Araştrmaclar tarafndan değiştirilmiş WCST 
(V1 ve V2) testleri deneklere anlatlmştr (~3dk). 

5. Adm: WCST’nin değiştirilmiş sürümü (V1 ve V2) 
gerçekleştirilmiştir (~7 ile 9dk). 

6. Adm: Deneyin tamamlanmasndan sonra öznel 
yorgunluğu bildirmek için anket yaplmştr (~2dk). 

B. Öznitelik Çkarm 
Bu çalşmada Şekil 1’de gösterildiği gibi her bir kanal 

üzerinden alnan EEG sinyalleri üzerinde aşağda bahsi geçen 
yöntemler uygulanarak öznitelikler elde edilmiştir. Daha sonra 
snflandrma doğruluğu sonuçlar elde edilmiştir.    

 
Şekil 1: İş Akş Şemas 

1) Katz Fraktal Boyut:  Fraktal boyut, bir veri veya 
miktarn karmaşklğn gösteren, baz sinyal veya zaman serileri 
alanna benzer olan istatistiksel bir ölçüdür. Bir fraktal 
modeldeki detaylarn farkl ölçeklerde değişebileceği 
gösterilebilir. Tipik olarak sinyal işlemede, daha yüksek fraktal 
boyut değeri daha karmaşk sinyale karşlk gelirken, daha düşük 
fraktal boyut değeri sinyalin daha basit olduğu anlamna gelir. 

     Katz, Fraktal boyutun (Kfb) hesaplanmas için birbirini 
izleyen iki nokta arasndaki mesafe hesaplandğndan, daha az 
hesaplama karmaşklğna sahip fraktal boyutu hesaplamak için 
bir algoritma önermiştir. Bu mesafe, tek boyutlu zaman serileri 
olarak temsil edilen sinyaldeki düzensizliğin bir ölçüsü olarak 
düşünülebilir. Zaman serisi X(1),X(2)…X(N)  maksimum 
mesafesi için başlangç noktasndan d olarak eşitlik (1) de 
görüldüğü gibi hesaplanr [7]. 

               � � �|�� �	���   ,    � � �,�, …�                                (1) 

Serinin toplam uzunluğu: 

                     � � ∑ ��	 � �����
�����                                           (2) 

Birbirini izleyen iki nokta arasndaki ortalama mesafe: 

                              � � �
���                                                      (3) 

Katz’ n Fraktal boyut hesab: 

                            ��� � 	
����		
����
		                                             (4) 

2) Higuchi Fraktal Boyut:  Higuchi, doğrudan zaman 
serilerinden fraktal boyutu bulmak için Higuchi Fraktal boyut 
(Hfb) algoritmasn geliştirdi. Orijinal zaman serisi X (1), X 
(2)… X (N),		���  zaman serisi ��� �����, ��� � ��, �	�� �
���, … �	, � �� � ��� ����� � ∗ �� 			� � �,�,�,�, … �	olarak 
tanmlanr [7]. 

 Burada m başlangç zaman ve k zaman aralğdr. Eğrinin 
uzunluğu ����� olarak gösterilir. 

    ����� �
∑ |�������������������|∗������������� �
���

�∗�������� �                (5) 

Burada, N toplam örnek saysdr. Eğrinin uzunluğu ����� , 
k değerlerinin ortalama değeri olarak alnr.  
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     Fraktal boyut, bu tür nesneleri ve miktarlar karakterize 
etmek için çeşitli alanlarda başaryla kullanlmştr, ancak EEG 
uygulamalarnda kullanm daha yeni olmuştur. Daha iyi bir 
snflandrma doğruluğu hz elde etmek için, en uygun fraktal 
boyut tahmin yöntemi kullanlr [8]. 

3) Standart Sapma:   Varyans değerinin karekökü 
Standart sapma (S) değerini verir [9]. Verilerin ortalamaya göre 
yaylmasn gösteren istatistiksel bir ölçüdür.  Burada n alnan 
örneklem büyüklüğü saysdr. 

                         � � �∑ �������		�
���

�                                         (6) 

4) Medyan: Verilerin dağlmnda uç noktalarnn etkisini 
dikkate almak için medyan (M) hesaplanr. Küçükten büyüğe 
sraladktan sonra tam ortada kalan değerdir. Veriler 
������� … � ��� ve N veri says olmak üzere eşitlik (8)’deki gibi 
hesaplanr [10]. 

               � � �
��
� ���� ��

� 			�	����	���
����
� 							�	���	���

			                              (8) 

  5) Varyans: Bir veri setinin nasl dağldğnn ölçüsü 
varyans (V)’ dr. Düşük varyans, verilerin uyumlu olduğunun bir 
göstergesidir. Burada n alnan örneklem büyüklüğü saysdr. 

                       � � ∑ ��������
���

�                                               (9) 

6) Kovaryans: Kovaryans (K) iki değişkenin birlikte 
değişimlerini incelemenin bir ölçüsüdür. Kovaryans hesab 
eşitlik (10)’daki gibi yaplmaktadr. Eşitlikteki x ve y  
değişkenleri  ifade etmektedir. N örnek saysdr. ��,��   i’ninci 
örnek ve �̅,��  örneklerin ortalama değerini temsil etmektedir. 

                   � � ∑ �����̅������������
���                                         (10) 

C. Snflandrma 

1) k-En Yakn Komşu Algoritmas: Snflandrclar arasnda 
en çok bilinen ve uygulamas en kolay olandr. k-EYK 
algoritmas, eğitim veri setinde bulunan daha önceden snf 
belirlenmiş özellik vektörleri ile snflandrmasn yapmak 
istediğimiz özellik vektörünü karşlaştrma ölçütleri kullanarak 
en yakn olan özelliklere göre bir snfa dahil etme işlemidir.  
Karşlaştrma ölçütü olarak genellikle Öklid mesafesi 
hesaplanmaktadr. Eşitlik (11)’de bu bağnt verilmiştir. 
Kullanclar tarafndan belirlenen k değeri, k-EYK 
algoritmasnda snflandrlmak istenen test verisine en yakn k 
adet komşuyu ifade etmektedir [11]. 

           		������ � ��� �� � �∑ � ��������                          (11) 

Eşitlik (11)’de �� � ��� ��� �� … ��	��	�� � ��� ��� �� …	�� 
m nitelik değerlerinin iki kaydn göstermektedir. Örneğin k=1 
ise snflandrlmak istenen veri için bir komşu değerine baklr 
ve en yakn mesafedeki snfa atanr. k değeri birden fazla 
olduğu durumlarda test verisi için k değeri kadar komşu değere 
baklr ve en yakn mesafedeki snflardan hangisi fazla ise test 
verisi o snfa atanr. [12]. 

 
Şekil 2: k-En yakn komşu snflandrma örneği 

Şekil 2’de verilen örnekte yeşil daire test verisini, krmz 
üçgenler snf1’i ve mavi kareler ise snf2’yi temsil etmektedir. 
Eğer k=3 olarak verilirse; en yakn üç komşu değere baklr. 
Şekil2’de de görüldüğü üzere çember içinde en yakn üç komşu 
değerlerden krmz üçgen says mavi kare saysndan fazla 
olduğu için test verisi snf1’e atanr. Eğer k=5 olarak verilirse; 
en yakn beş komşu değere baklr. Şekil2’de kesikli çizgili 
içinde en yakn beş komşu değerden mavi kare says krmz 
üçgen saysndan fazla olduğu için test verisi snf2’ye atanr. 

2) Destek Vektör Makinesi Algoritmas: Son zamanlarda 
geliştirilmiş olan makine öğrenmesi algoritmalar arasnda en 
başarlarndan birisidir. DVM algoritmas birçok snflandrma 
problemlerinin çözümünde doğruluğu yüksek sonuçlar 
vermiştir [13].  DVM algoritmasndaki amaç iki snfa ait veri 
grubunu bir düzlem ile ayrmaktr. Her iki gruba da yakn 
olacak şekilde destek vektörleri ad verilen iki paralel çizgi 
belirlenir. Snflandrc, belirlenen destek vektörlerini 
kullanarak uygun mesafede verileri ayrt edici bir düzlem 
belirler (Şekil3). DVM algoritmalar ile çoğu veriyi doğrusal 
olarak ayrmak sorun oluşturur. Bu sorunu ortadan kaldrmak 
için veri seti doğrusal olmayan dönüşümlerle  yüksek boyutlu 
bir uzaya çekirdek fonksiyonlar kullanlarak aktarlr. Böylece 
veri seti doğrusal bir düzlem ile ayrlabilir hale gelmiş olur 
[14]. 

 
Şekil 3: Destek Vektör Makineleri destek vektörleri ve ayrm 

düzlemi   

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

         CogBeacon veri setini kullanarak yaptğmz 
çalşmamzda ham EEG’ler % 50 eğitim, % 50 test verisi olarak 
rastgele ayrlmştr. Öznitelik çkarma işlemi yaplarak DVM ve 
k-EYK snflandrclar kullanlarak snflandrma işlemi 
yaplmştr. Öznitelik çkarma işlemi gerçekleştirilirken 
öznitelikler önce tek tek, sonra birkaç birlikte ve en son hepsi 
birlikte denenmiştir. Geliştirilen bu algoritmalar 100 kez 
tekrarlanmş ve elde edilen başar oranlarnn ortalamas deney 
olarak kaydedilmiştir. Elde edilen değerler Tablo 1’de değişen 
özniteliklere göre snflandrclara ait eğitim ve test ortalamalar 
ayrntl bir şekilde yer almaktadr. 

 

snf2 snf1

snf1

snf2
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Tablo 1: Snflandrc Doğruluklar 

  Başar Oranlar 
No Öznitelikler DVM Başar 

Oranlar 
k-EYK Başar 

Oranlar 
  

V 
 
M 

 
K 

 
S 

 
Kfb 

 
Hfb 

Eğitim 
Ort. 

Test  
Ort. 

Eğitim  
Ort. 

Test  
Ort. 

1 +      74.75 66.65 78.90 61.18 
2  +     89.56 71.12 81.73 67.20 
3   +    86.41 70.02 83.06 68.43 
4    +   89.21 70.84 83.96 69.92 
5     +  93.28 79.31 89.61 80.35 
6      + 90.95 74.25 85.28 72.84 
7 + +     88.18 73.71 84.42 71.15 
8 +  +    85.11 71.31 84.32 70.60 
9 +   +   87.42 73.00 85.61 72.67 

10 +    +  91.42 80.60 89.76 80.34 
11 +     + 88.16 76.22 86.06 74.44 
12 + + +    89.30 75.89 86.62 74.92 
13 + +  +   90.51 76.97 87.45 75.98 
14 + +   +  93.61 81.15 90.46 81.01 
15 + +    + 91.70 79.09 88.77 78.67 
16 + + + +   89.83 76.81 87.48 76.13 
17 + + +  +  93.68 81.45 90.98 81.94 
18 + + +   + 92.31 80.41 89.67 80.11 
19 + + + + +  93.45 81.48 90.65 81.54 
20 + + + +  + 93.17 81.54 90.52 81.45 
21     + + 92.99 81.74 90.02 80.73 
22 + + + + + + 93.99 83.14 91.71 83.34 

 
     Tabloda görüldüğü üzere DVM snflandrcs başar 
oranlar eğitim ortalamas % 74.75 ile  % 93.99 arasnda 
değişmektedir. Test ortalamas ise % 66.65 ile % 83.14 arasnda 
değiştiği görülmektedir. Kullandğmz öznitelikler tek tek 
denendiğinde doğrulama ortalamasnn düşük elde edildiği, 
öznitelikler birlikte kullanldğnda bu değerin arttğ 
gözlemlenmiştir. Özellik olarak Fraktal Boyut öznitelikleri 
kullanldğnda kullanlmayan deneylere göre eğitim 
ortalamasnda % 4.43 ve test ortalamasnda % 7.40 değerinde 
bir artş görülmektedir. Özniteliklerin tamam bir arada 
kullanldğnda eğitim ortalamas %93.99 ‘iken test ortalamas 
%83.14 olarak en iyi sonuçlar elde edilmiştir. 
     k-EYK snflandrcs başar oranlar ise eğitim ortalamas 
%78.90 ile %91.71 ve test ortalamas % 61.18 ve 83.34 arasnda 
değişmektedir. Ayn işlemler k-EYK snflandrcs içinde 
uygulanmş olup öznitelikler tek tek uygulandğnda doğrulama 
ortalamas düşerken birlikte kullanldğnda doğrulama 
ortalamas yükselmiştir. Fraktal Boyut öznitelikleri 
kullanldğnda eğitim ortalamasnda % 5.10 ve test 
ortalamasnda  % 8.92’lik bir artş görülmektedir. Özniteliklerin 
tamam bir arada kullanldğnda eğitim ortalamas % 91.71 ve 
test ortalamas % 83.34 olarak elde edilmiştir. 
     Çalşmamzda veri setini kullandğmz Papakostas 
çalşmasnda öznitelik olarak ortalama değer, standart sapma, 
maksimum değer, minimum değer, spektral sentroid ve spektral 
rollof kullanlmştr. 10 kat çapraz doğrulama yaplarak verileri 
belirlenmiş ve Gauss Dairesel Tabanl İşlev Çekirdeği, Rastgele 
Ormanlar, Ekstra Ağaçlar, Gradyan Yükselten DVM’leri 
denemiştir. Ortalama % 67 doğruluk elde etmiştir. Bizim 
çalşmamzda öznitelik olarak varyans, ortalama değer, 
covaryans, standart sapma, Katz Fraktal Boyut ve Higuchi 
Fraktal Boyut özniteliklerini kullanld. Verilerimiz rastgele 
belirlendi ve DVM snflandrcs kullanldğnda test 

ortalamas % 83.14 k-EYK snflandrcs kullanldğnda test 
ortalamas % 83.34 elde edildi. Sonuçlardan anlaşldğ üzere 
k-EYK snflandrcs DVM snflandrcsna göre daha iyi 
snflandrma işlemi yaptğ söylenebilir. Kullanlan 
öznitelikler arasnda Franktal Boyut öznitelikleri her iki 
snflandrc için de daha iyi sonuçlar elde etmemizi 
sağlamştr. Bu verilere dayanarak bilişsel yorgunluğu tespit 
etmek için Franktal Boyut öznitelikleri tercih edilebilir. 
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