
COGITO Workshop Brief
Projenin Kısa Tanıtımı:
Cogito,  bir  beyin-bilgisayar  arayüzüdür.  Kafa  üzerinden  invazif  olmayan  (cerrahi  müdahale
gerektirmeden),  metotlarla  EEG  sinyallerini  sentezleyerek  beyin  aktivitesini  toplar  ve  bunları
değerlendirerek sinyal işleme yöntemleri ile anlamlı sonuçlar üretir. Bu işlemi yapabilmek için, sistem
dahilinde,  elektrot  platformu  ve  sinyal  işleme  ara  birimi  alt  sistemleri  bulunmaktadır.  Elektrot
platformu alt sistemi, muhtelif sayıda kuru kontak elektrotlar ve bu elektrotları kafa üzerinde belli
noktalarda sabitlemeye yarayan bir  iskeletten oluşur.  Elektrotların  kafatası  üzerindeki  lokasyonları,
uluslararası  10-20  sistemi  denilen  bir  standarda  göre  belirlenmiştir.  Kafatası  üzerinden  farklı
bölgelerden farklı anlamlara gelen aynı tip sinyaller (EEG – elektroensephalogram) toplanabilmektedir.

Toplanan bu sinyaller, proje kapsamında, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hastalığına sahip
ya  da  bu  hastalığın  semptomlarını  gösteren  çocuklar  üzerinde  bu  hastalığın  tanı  ve  tedavisi  için
kullanılacaktır. Alın bölgesinde (pre-frontal cortex) iki, kafa üzerinde (motor cortex) ise altı tane olmak
üzere toplam sekiz elektrot pozisyonu bulunmaktadır.

Toplanan sinyaller  işlenerek,  çocukların  konsantrasyon durumları  ve sol-sağ  el  hareketlerinin  ayırt
edilmesi sağlanacak ve uzun süreli monitoring ile bu hastalık etkilerinin azaltılması hedeflenecektir.
Bunun  için,  çocuğun  kafasında  yer  alacak  Cogito  ile  bir  tablet  oyun  üzerinden  çocuk  etkileşime
sokularak sinyallerin işlenmesi gerçekleştirilecektir.

Bu  hastalığında  tedavisinde  öğretmen,  ail  eve  psikiyatrist  olmak  üzere  üç  ana  component
bulunduğundan, çocuk ile gerçekleştirilecek her seansın bilgisi bulut ortamında tutulacaktır. Yine, bu
hastalığın  diğer  tedavi  yöntemleri  olan,  psikiyatrist  değerlendirme  raporları,  aile  ve  öğretmen
gözlemleme raporları  gibi  değerlendirmeler  de  bulut  ortamında  derlenecek ve  toplam bir  izleme
süreci oluşturulacaktır.

Projedeki Genel Tasarım Problemleri:
Projede karşılaşılmış en ana problem, kafa üzerinde yer alacak elektrot platformunun günlük hayat
içerisinde kullanılabilecek bir  endüstriyel  tasarımının yapılmasıdır.  BIG BANG etkinliğinde proof-of-
concept çalışması  tamamlanmış  sistemde yer  alan elektrot  platformu,  günlük kullanım için  uygun
değildir.  Bu  platformun,  kullanıcı  konforunu  maksimize  edecek  şekilde  yapılması  gerekmektedir.
Sistemin farklı  amaçlara yönelik alt  ürün grupları  oluşturulacak olup, bunlar için de yeni platform
tasarımları  yapılması  gerekecektir  (örneğin,  uyku  esnasında  sistemin  kullanılabilmesi  için  yatar
pozisyonda verimli çalışacak platform tasarımının yapılması gibi…).

Elektrot platformunun tasarımında örnek alınabilecek birkaç görsel aşağıdaki gibidir:



Workshop’da Çözülmesi İstenen Tasarım Problemi:
Etkinlik  esnasında  üzerinde  çalışılması  istenin  tasarım  problemleri;  elektrot  platformunun  günlük
kullanım  için  adapte  edilmesi  ve  bir  alt  system  olan  mobil  uygulamanın  UI/UX  tasarımının
yapılmasıdır.

Projede Çalıştırılması Amaçlanan Tasarımcı Profili:
Projede çalıştırılması amaçlanan tasarımcı profili, farklı 3B modelleme toollarının kullanabilmesi, bu
modellerin  üretilmesinde  ön  çalışmaları  yapabilecek  kadar  üretim  bilgisinin  olması  şeklinde
belirlenmiştir.
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