VOLUME 1
FULL-TEXT BOOK

ISBN:
978-605-72045-2-3

ICONDATA'22
PROCEEDINGS
BOOK

September 7-11, 2022
Fethiye, TURKIYE
EDITOR
Prof. Dr. Murat GÖK

www.icondata.org

PREFACE
In the current information age, data is the basis of all intelligent systems. From the agricultural society to the
industrial society, from there to the information society, the transformation process is moving towards
Industry 4.0. The ability to store and process large amounts of data on computers has led to an increase in the
capabilities of the products and services produced.The statistical and artificial learning studies based on
meaning deriving from data have paved the way for intelligent systems in all sciences. In this respect, we aim
to meet academicians and industry on the data sharing and studying platform conference 5th International
Conference on Data Science and Applications (ICONDATA'22). The conference has been organized in Fethiye,
TURKEY on September 7 - 11, 2022
The main objective of ICONDATA'22 is to present the latest data based researches from all disciplines. This
conference provides opportunities for the different areas delegates to exchange new ideas and application
experiences face to face, to cooperate between different disciplines from both natural and social sciences and
to find global partners for future collaboration.
All paper submissions have been blind-peer reviewed and evaluated based on originality, technical and/or
research content/depth, correctness, relevance to conference, contributions, and readability. Selected papers
presented in the conference that match with the topics of the journals will be published in Data Science and
Applications and Veri Bilimi Journal.
I would like to thank the rectors of Yalova University, Muğla Sıtkı Koçman University, Istanbul Arel University,
Bursa Technical University and Bilecik Şeyh Edebali University for their support of ICONDATA’22. I would also
like to thank Fethiye District Governorship, Fethiye Municipality, Fethiye Chamber of Commerce for their
assistance to our conference.

Looking forward to see you in ICONDATA 2023,
Prof. Dr. Murat GÖK
Editor
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The Utilisation of Machine Learning Techniques in the Diagnosis of
Breast Cancer
Alaa Khaleel Faieq1, Maad M. Mijwil2*,1
1,2Computer
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Abstract
Breast cancer is a severe disease (heterogeneous disease) resulting from the abnormal
proliferation of breast cells that form a malignant tumour that grows uncontrollably. It is the
most common type of cancer that can affect any woman—the chances of its appearance
increase with age, especially after the age of 50. Based on this insight, the researchers decide
to apply machine learning techniques (Artificial Neural Networks, Naïve Bayes, k-Nearest
Neighbour, Support Vector Machine, and Random Forest) for early breast cancer diagnosis.
The database of this article is amassed from the Kaggle platform, they are two packs. The first
pack consists of 569 records with 30 features, and the second pack consists of 569 records
and 5 features. The execution of the mentioned techniques is compared by accuracy and
confusion matrix. This article has concluded that the most acceptable execution is the
artificial neural networks technique, which has gained more than 97% accuracy in the first
pack and more than 92% accuracy in the second pack.
Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Cancer, Breast Cancer, Diagnose.

1 Introduction

recessions, reddening of the skin, emergence of
veins, bloody nipple discharge and palpable masses
in the armpits show themselves as signs of breast
cancer [13][14]. However, these symptoms usually
arise in progressive breast cancers. However, most
are non-cancerous and not life-threatening, and it
often does not need treatment. In contrast, it can
mean the loss of a breast or death. Hence, it is the
most destructive anxiety for many women [15].
Nevertheless, potential concerns can be caught
early when women regularly examine their breasts,
and are periodically reviewed by a physician, and
undergo
mammography
according
to
recommendations [16]. Early detection of breast
cancer plays a crucial role in successful treatment
[17]. Moreover, this disease demands surgery,
sometimes with radiation therapy, chemotherapy,
other drugs, or a combination of these treatments.
There is a lot of misinformation about breast cancer
[18]. These wrong information and mistakes cause
delay in early diagnosis, which is vital. Besides, this
disease is basically divided into two groups. The
first is Non-Invasive cancer [19] (in situ cancer)
(Does not exceed the basal membrane in the breast

Breast cancer is one of the oldest and most common
diseases among women [1-3]. The ancient
Egyptians are the first to notice the emergence of
this disease more than 3500 years ago [4][5]. The
first to conduct an exhaustive and comprehensive
study on this disease is the English scientist Janet
Lane-Claypon in 1923 [6][7], who identified the
main aspects that are nonetheless reasonable
today: pregnancy, number of kids, and the age at
which menopause began. Nowadays, one in eight
women is at risk of acquiring breast cancer in her
lifetime. Figure 1 exhibits physicians' surgical
methods to remove malignant cancer from the
breast in women. Also, this disease happens with
the uncontrolled proliferation of milk-producing
that make up the milk duct into the breast tissue
[8][9]. In fact, breast cancer accounts for 33% of
cancers in women and threatens 20% of all cancer
patients to die [10] [11]. The most apparent
symptom of breast cancer is a mass [12]. This mass
can be witnessed during manual inspection of the
breast or control radiological examinations. In
addition, changes in the breast tissue, skin
1*
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tissue, does not spread) and the second is Invasive
cancer [20] (cancer that has gained the potential to
spread beyond the basal membrane) [21].

widely applied methods, and the performance of
these techniques is compared to reach the best
performance in diagnosing the disease. The
datasets are got from the Kaggle platform, which is
two packs, each pack containing different data and
features.
The rest of the article is organised as follows.
Section 2 gives a simple survey of investigations
that have involved machine learning techniques in
diagnosing breast cancer. The data gathered and the
techniques utilised in this article are illustrated in
Section 3. The experimental outcomes of the
executed case study are presented in Section 4.
Finally, the article is noted in Section 5.

Figure 1. Breast cancer surgeries [Theses images
downloaded from Google]
Recently, Machine learning techniques have been
designed in a way recently [22][23], particularly
after the spread of the COVID-19 pandemic
[24][25], and these techniques have become in a
way a distinguished expert in the field of prediction
and disease diagnosis [26][27], especially the
detection of breast cancer in mammograms (see
Figure 2). These techniques have been
demonstrated to be practical in clinical trials as they
can make breast screening more adequate, reduce
the burden on healthcare workers and save the lives
of victims [28][29]. In medical laboratories, it is
preferable to utilise machine learning techniques to
classify images faster and give accurate results that
help make decisions [30]. These results are shared
with the physician to take the necessary action
regarding the disease. Furthermore, healthcare
workers can employ machine learning techniques
to help verify their diagnoses and interpret patient
data faster and with better accuracy [31]. It is
expected that these techniques will be an integral
part of clinics in the future. Machine learning deals
with big and structured data [32], for instance,
images, electrophysical data, genetic data, and
textual data [33]. The techniques are then trained
on healthcare data. Machine learning techniques
help collect the features of patients and integrate
information to determine the possibility of a mass
in the breast. Then the text is converted into
structured data that can be read automatically and
select the type of disease, benign or malignant [3438].

2 Literature survey
This section addresses the most critical articles that
use machine learning techniques to diagnose breast
cancer between 2019 and 2021.
In a study conducted by Ganggayah et al. [27], they
have implemented machine learning techniques
(random forest, decision tree, logistic regression,
neural networks, extreme boost, and support vector
machine) in breast cancer prediction for data from
Malaysian patients collected from a University
Malaya Medical Centre, Kuala Lumpur, Malaysia,
between 1993 and 1996 to determine the survival
status of the patients. This article has found that the
best technique is random forest and achieved more
than 82% accuracy, while the worst performance is
for the decision tree technique, with more than 79%
accuracy. In other study [41], machine learning
techniques (linear discriminant analysis, naive
bayes, random forest, AdaBoost, support vector
machine, and logistic regression) are applied to
predict the survival of women with breast cancer.
The database for this analysis consists of 550
patient records (83.4% are alive, and 85% do not
experience metastasis). The best performance is for
the support vector machine technique, which has
achieved a high accuracy of 93% and more than
94% specificity. A group of authors from Japan [42]
use machine learning techniques (multiple logistic
regression and alternative decision tree (ADTree))
to discover new salivary biomarkers to distinguish
breast cancer patients from existing healthy
controls. The database for this article consists of
166 unstimulated saliva samples, 101 patients with
invasive carcinoma of the breast, 23 patients with
ductal carcinoma in situ, and 42 healthy controls.
The most suitable accuracy obtained is 0.912 by the

Figure 2. Using Machine learning to predict breast
cancer [39][40].
To be specific, the significant contribution of this
article is the use of five machine learning techniques
in diagnosing breast cancer, which are common and

2

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

ADTree technique. In a study conducted by
Chaurasia and Pal [43], they applied machine
learning techniques (classification and Regression
Tree, Support Vector Machine, Naïve Bayes , Linear
Regression, Multilayer Perceptron, and K-Nearest
Neighbours ) to predict breast cancer disease on the
Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC)
dataset. The dataset of this study consists of 32
features and are reduced through the use of
statistical techniques (mode). The dataset is divided
into 80% in the training phase and 20% in the
testing phase. An excellent accuracy of more than
90% is obtained, especially when it is applied to a
subset of data. In a study conducted by Wu and
Hicks from the United States [44], they have
employed machine learning techniques (Support
Vector Machines, K-nearest neighbour, Naïve Bayes,
and Decision tree) for classification of triplenegative breast cancer (110 samples) and nontriple negative breast cancer (992 samples) using
gene expression data. The most useful technique is
the Support Vector Machines technique in
classifying breast cancer more accurately, and it has
achieved 90% accuracy. The inadequate technique
is the Naïve Bayes technique, which has reached an
accuracy of 85%.

function and judge. Moreover, artificial neural
networks are computer programs that simulate
biological neural networks [49] [50]. Thanks to the
learning advantage of artificial neural networks,
they can supply resolutions to situations that are
too complex for traditional technologies [51]. But,
thanks to its ability to learn, it can generalise
situations that are not encountered before
employing known examples. In addition, artificial
neural networks operate only with digital
information [52], have features such as storing data,
learning with examples, producing information
about unprecedented measures, classification, and
can be involved in many domains of our daily lives,
from financial issues to engineering and medical
sciences, from production applications to error
detection and analysis. It is naturally employed in
prediction,
classification,
data
association,
interpretation, and filtering [53].
3.2.2 Naïve bayes
This technique is considered as one of the classic
techniques that is very popular in data analysis [24].
It is a probabilistic classification method [54]. It is
an approach that calculates the probability that the
data will belong to any of the available categories. In
this technique, the attributes are considered
independent of each other [55]. All the features are
just as critical, but all are necessary for this
technique. Furthermore, the value of one property
does not contain information about the importance
of another property. A significant drawback of
Naïve Bayes is that few samples can be included in
the probability estimation. This technique dictates
that each feature must be given a different weight,
since the features may not be equally significant
[56].

3 Materials and methods
3.1 Dataset
In this article, five machine learning techniques
(artificial neural networks, naïve bayes, k-nearest
neighbour, support vector machine, and random
forest) are applied to two different sets of breast
cancer data collected from the Kaggle platform to
classify breast cancer. The first pack consists of 596
records with thirty features [45], while the second
pack consists of 569 records and five features [46].
The computer specifications in which this work is
involved consist of the following: Intel® Core™ i58365U CPU @ 1.60GHz, Hard disk:512GB SSD, 8GB
RAM, Python v.3.7 with PyCharm IDE v.2021.3.2
(2022) and operating on Windows 10.0 Pro build
19043.1466 64-bit.

3.2.3 K-nearest neighbour
This technique is one of the most straightforward
supervised machine learning techniques [57], as
well as being an effective way to find effects. This
technique is based on the concept of measuring the
distance between data. Also, this technique
classifies all the data, and identifies which class each
piece of data should fall into.

3.2 The techniques
In the second part of this section, an overview of the
techniques applied in this article is given.

The steps of classifying the data are:

3.2.1 Artificial neural networks

-

The most widely used and favoured technique in
artificial intelligence is the artificial neural network
[47][48]. It is an information processing technology
designed based on the human brain's ability to

First step: the k parameter is selected, where k
is the number of nearest neighbours for the new
data.

-

Second step: finding the distances between the
test data (new) and training data (existing).
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-

Third step: the nearest neighbour is located, i.e.,
the closest distance values are confined
between the data.

-

Fourth step: new data falls into the class with
the most similar data.

obtained by executing them on the first and second
packs, respectively. From Tables 1 and 2, it is clear
to us that the most suitable execution is from the
artificial neural network technique. In addition,
Tables 3 and 4 illustrate the correlation matrix for
the performance of the artificial neural network
technology on packs 1 and 2. Also, Table 5
illustrates the performance of the techniques from
most acceptable to worst in execution. Finally, Table
6 compares this article with some pieces that
involve machine learning techniques in diagnosing
breast cancer.

3.2.4 Random forest
Random Forest is a bagging technique [58]. It is a
supervised learning algorithm that utilises batch
learning of classification and regression [59]. In this
technique, the trees in the forest work are parallel,
and there are no dealings between these trees when
making the forest. Moreover, this technique
performs by creating many decision trees at
training time and removing the class describing the
position of the classes (classification) or the average
estimate (regression) of the individual trees. In
addition, a random forest is a meta estimator that
mixes many decision trees with beneficial changes.
The number of features that can be separated at
each node is restricted to a percentage of the total.
This confirms that the community model does not
rely too heavily on any one feature and creates fair
usage of all potentially predictive features. Each
tree bears a random sample from the original
dataset when constructing its divisions and adds
another element of randomness that prevents
overfitting.

Table 1. Metrics of the five techniques on the first
pack.
F1Score
NB
88.12%
87.44%
88.12%
88.10%
K-NN
94%
94%
93.63%
93.53%
SVM
96.12%
96.25%
96.46%
95.93%
RF
91.43%
91.28%
92.43%
91.31%
ANN*
95.16%
95.16%
97.14%
95.15%
* Indicates that this technique is the best in terms of
implementation
Metrics

Sensitivity

Precision

Accuracy

Table 2. Metrics of the five techniques on the
second pack.
F1Score
NB
86.01%
86.09%
86.10%
86.28%
K-NN
90.03%
89.75%
90.35%
89.99%
SVM
91.56%
91.32%
91.60%
91.36%
RF
89.35%
89.35%
89.40%
89.46%
ANN*
96.77%
93.30%
92.74%
94.59%
* Indicates that this technique is the best in terms of
implementation

Metrics

3.2.5 Support vector machine
This technique is deemed one of the most influential
machine learning techniques that have been
developed and improved on the basis of statistical
learning [60]. In addition, it is considered helpful in
performance. It gives satisfactory results in both
theoretical and applied sciences due to its ability to
solve the problem of model complexity [61], sound
generalisation ability, and multiple fit. This
technique has a wide range of benefits, such as text
classification, bioinformatics, database marketing,
identity, face, handwriting, and image recognition.
SVM is based on structural risk minimisation [62].
The most noteworthy feature of this technique is
that it is utilised for classification and regression.

Sensitivity

Precision

Accuracy

Table 3. Confusion matrix for the performance of
ANN on first pack.
Predicated Class
Positive
Negative
Actual
Positive
TP=83
FP=2
Class
Negative
FN=5
TN=24
TP is True Positive, FP is False Positive, FN is
False Negative, and TN is True Negative
Table 4. Confusion matrix for the performance of
ANN on second pack.

4 Experimental observation and analysis

Predicated Class
Positive
Negative
Actual
Positive
TP=25
FP=1
Class
Negative
FN=1
TN=87
TP is True Positive, FP is False Positive, FN is
False Negative, and TN is True Negative

This section reviews the results obtained by
involving the chosen machine learning techniques
in the dataset, and the performance between these
techniques will be reached. Some data preprocessing steps are performed for datasets. Tables
1 and 2 compare the five techniques based on the
accuracy, Sensitivity, precision, and F1-score effects
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Table 5. Metrics of the five techniques on the first
pack.
Techniques
ANN
RF
SVM
K-NN
NB

13, January 2021. https://doi.org/10.1038/s41523020-00208-2
[3] Schmid P., Cortes J., Dent R., Pusztai L., McArthur, H.,
Kümmel S., et al., Event-free Survival with
Pembrolizumab in Early Triple-Negative Breast
Cancer, New England Journal of Medicine, vol.386,
no.
6,
pp:556-567,
February
2022.
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2112651
[4] AbdelHamid S. G., Zekri A. N., AbdelAziz H. M., and ElMesallamy H. O., “BRCA1 and BRCA2 truncating
mutations and variants of unknown significance in
Egyptian female breast cancer patients,” Clinica
Chimica Acta, vol.512, pp:66-73, January 2021.
https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.11.023
[5] Bhushan A., Gonsalves A., and Menon J. U., “Current
State of Breast Cancer Diagnosis, Treatment, and
Theranostics,” Pharmaceutics, vol.13, no.5, pp: 1-24,
May
2021.
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13050723
[6] Winkelstein W., Jr., “Vignettes of the History of
Epidemiology: Three Firsts by Janet Elizabeth LaneClaypon,” American Journal of Epidemiology, vol.
160,
no.
2,
pp:
97–101,
July
2004.
https://doi.org/10.1093/aje/kwh185
[7] Horn J. and Vatten L. J., “Reproductive and hormonal
risk factors of breast cancer: a historical
perspective,” International Journal of Women’s
Health, vol.9, pp: 265-272, April 2017.
https://doi.org/10.2147/IJWH.S129017
[8] Hinck L. and Näthke I., “Changes in cell and tissue
organization in cancer of the breast and colon,”
Current Opinion in Cell Biology, vol.26, pp:87-95,
February
2014.
https://doi.org/10.1016/j.ceb.2013.11.003
[9] Slepicka P. F., Somasundara A. V. H., and C. O. Santos,
“Seminars in Cell & Developmental Biology,”
Seminars in Cell & Developmental Biology, vol.114,
pp:93-112,
June
2021.
https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2020.09.014
[10] Lin L., Yan L., Liu Y., Yuan F., Li H., and Ni J.,
“Incidence and death in 29 cancer groups in 2017
and trend analysis from 1990 to 2017 from the
Global Burden of Disease Study,” Journal of
Hematology & Oncology, vol. 12, no.96, pp:1-21,
September 2019. https://doi.org/10.1186/s13045019-0783-9
[11] Tabár L., Dean P. B., Tucker F. L., Yen A. M., Chen S. L.
S., Jen G. H. H., “A new approach to breast cancer
terminology based on the anatomic site of tumour
origin: The importance of radiologic imaging
biomarkers,” European Journal of Radiology, vol.149,
pp:110189,
April
2022.
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110189
[12] Winters-Stone K. M., Medysky M. E., and Savin M. A.,
“Patient-reported and objectively measured
physical function in older breast cancer survivors
and cancer-free controls,” Journal of Geriatric

Performance
Most acceptable
Good
Excellent
Very good
Worst

Table 6. Comparing the current study with
previous studies
Articles

Datasets
obtained from

Best
Techniques

Accuracy

Okagbue et
al. [63]

Hospital

AdaBoost

98.3%

Pourasad
et al. [64]

Ultrasound
Images

Convolutional
Neural
Network

99.80%

K-Nearest
Neighbours

98%

Al-Azzam
et al. [65]
El_Rahman
[66]

Wisconsin
Diagnostic
Breast Cancer
Four different
breast cancer
datasets

This Article

Kaggle

Support
Vector
Machine
Artificial
Neural
Networks

99.04%
97.14%

5 Conclusions and future direction
This article has presented five machine learning
techniques to diagnose breast cancer. It is revealed
that the best convincing and satisfactory
performance in terms of accuracy is the artificial
neural network technique, which has reached a high
accuracy of more than 97% for the first packet and
more than 92% for the second packet. The worst
performance in data implementation and analysis is
the naïve bayes technique, which has achieved more
than 88% accuracy for the first package and more
than 86% for the second package. These techniques
will be applied to other data to measure and
compare their performance in the future.
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Satış Sonrası Müşteri Destek Alanında Ağaç Yapılı Konu Modelleme
Yöntemleri: Literatür Araştırması
Sabri BAĞCI1*, Mehmet Emin EKER2,1Alper ULUSOY3, Halime SUVAY EKER4
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Dil, çağlardan beri insanların kendi aralarında kullandıkları en güçlü iletişim aracı olmuştur.
Gelişime çok açık olan dil aracı, günümüz bilgi çağında her zaman evrim sürecini büyütmüş
ve evrimini (insan-insan iletişiminde dil aracı) tamamlamıştır.
Günümüzde İnsan-bilgisayar iletişimi; Yazım denetimlerinde, metinden konuşmaya ve soru
cevaplamada kullanılmaya başlandı. Bu kullanım alanları arasında soru cevaplama (konu
tespiti ve modelleme, chatbotlar, çeviri, semantik analiz vb.) üzerinde en çok düşünülen konu
olmuştur.
Birçok alanda olduğu gibi satış sonrası hizmetler alanında da müşterilerin sorularının
anlamsal yapısının ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Bu problem alanındaki ana görevlerden biri konu modellemedir. Doğal dil işleme teknikleri,
konu modellemede dikkat çekici sonuçlar elde etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Konuların çoğu düz bir hiyerarşi içinde belirlenebilse de hiyerarşik bir yapıda sonuç veren
modeller nispeten azdır ve hala zorlukları içermektedir. Bu yapılar için geliştirilen modeller
esnek ve uyarlanabilir olmalıdır. Ancak, girdinin kısa veya uzun olmasına bağlı olarak
yaklaşımlar benzer sonuçlar vermelidir.
Bu araştırma çalışmasında Doğal Dil İşleme yöntemi olan ağaç yapısı konu modelleme
yöntemleri gözden geçirilecektir. Yöntemlerin kullanıcı ihtiyaçlarına en uygun olduğu
yönünde bir çıkarım yapılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğal Dil İşleme, Konu Modelleme, Satış Sonrası Destek

A Survey: Tree-Structured Topic Modeling Methods in After Sales
Customer Problems Domain
Abstract
The language has been the most powerful communication tool used by people among
themselves since ages. The language tool, which is very open to development, always grown
up its evolutionary process and completed its evolution (language tool in human-human
communication) in today's information age.
Today Human-computer communication; It has started to be used in spell checks, text to
speech, and question answering. Among these usage areas, question answering (topic
detection and modeling, chatbots, translation, semantic analysis etc.) has become the most
thought-out topic.
In the field of after-sales services as in many domains, it is necessary to reveal the semantic
structure of customers' questions.
One of the main tasks in this problem domain is topic modeling. Natural language processing
techniques is widely used to obtain remarkable results in topic modeling. Although most of
1*
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the topics can be determined in a flat hierarchy, models that yield results in a hierarchical
structure are relatively few and still have challenges. Models developed for these structures
should be flexible and adaptive. However, approaches should yield similar results depending
on whether the input is short or long.
In this research study, tree structure topic modeling methods of which Natural Language
Processing will be reviewed. We think that an inference can be made that the methods best
suits the user needs.
Keywords: Natural Language Processing, Topic Modeling, After Sales Support

1 Giriş

bilgisayar sisteminin geliştirilmesi müşteri
memnuniyeti açısından da önem arz etmektedir. Bu
konudan hareketle bu çalışmada daha önce duygu
analizi ve ağaç yapılı konu modelleme
yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar incelenmiştir.
Devamında ağaç yapılı konu modelleme yöntemi
hakkında bilgi verilmiş, satış sonrası müşteri
desteğinde de bu yöntemin kullanılmasının önemi
açıklanmıştır.

İnternet teknolojisinin gelişmesi ile bilgisayar ve
cep telefonlarının yaygın kullanımı herhangi bir
konu hakkında duygu ve düşüncenin paylaşılmasını
olanaklı hale getirmiştir. Öyle ki günümüzde
insanlar başta sosyal medya olmak üzere blog,
forum siteleri ve buna benzer dijital ortamlarda çok
farklı konularda (oynanan bir maç, siyasi veya
sosyal bir olay, izlenen bir film, kullanılan bir ürün
vb.) görüşlerini beyan etmektedir. Firmalar da
müşterilerine sattıkları ürün ve hizmetlerle ilgili
yapılan yorumları analiz ederek o ürün veya
hizmetle ilgili duygu ve düşüncelerden hareketle
yeni stratejik hamleler geliştirebilir. Ancak çok
büyük boyutlara ulaşan bu içeriklerin hangi
duyguyu barındığını ortaya çıkarmada insan
gücünü kullanmak hem zahmetli hem zaman alıcı
hem de maliyetli olmaktadır. Bu nedenle bu gibi
büyük boyutlardaki içeriklerin anlamlarını
keşfetmede
bilgisayar
temelli
yöntemler
geliştirilmiştir.

2 Literatür Taraması
Zhao ve diğerleri (2022) çalışmalarını bilimsel
makale özetlerinde karşılaşılan iki önemli zorluktan
yola çıkarak gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan
birincisini, ayrıntılı bilimsel makaleler söz konusu
olduğunda
cümleler
arasındaki
ilişkileri
öğrenmenin zorluğu, ikincisini ise iyi yapılmış
bilimsel makalelerin yapısal bilgilerinin tam olarak
kullanılmamış olması olarak açıklamışlardır. Bu iki
zorluğun üstesinden gelebilmek için özü
çıkarabilecek heterojen ağaç yapısına dayalı bir
özetleme modeli (HetTreSum) önermişlerdir.
Önerilen HetTreSum modelinin PubMed ve arXiv
veri kümeleri üzerindeki deneylerden alınan
sonuçları, çeşitli bilimsel makale özetleme
modelleri ile kıyaslandığında önemli ölçüde
gelişmiş performans sağladığını göstermiştir [3].

Bilgisayar temelli yöntemlerden biri olan konu
modelleme yöntemleri de çok büyüt boyutlarda
olan içeriklerdeki gizli veya açık olan konuları
keşfetmede kullanılmaktadır [1]. Ancak temel konu
modelleri, konuları tutarlı gruplar veya hiyerarşiler
halinde organize etmek yerine düz yapılar olarak
ele aldığından bazı konularda yetersiz kalmaktadır.
Konuların gizli ağaç yapılarını keşfeden, ağaç yapılı
konu modelleme yöntemleri ise bu kısıtlamaların
üstesinden gelebilmektedir. Çünkü ağaç yapılı
model, genel konuyu kök düğüme, daha ayrıntılı
konuları yaprak düğüme atayarak sonsuz sayıda
düğüme sahip bir ağaç yapısı oluşturmaktadır [2].

Toğaçar ve diğerleri (2022) çalışmalarında, internet
ortamında yayınlanan sahte haberlerin neden
olduğu
dezenformasyon
veya
yanlış
bilgilendirmenin
toplumda
oluşturabileceği
sorunları önlemeyi amaçlamışlardır. Bu doğrultuda,
3171’i gerçek ve 3164’ü sahte haber özelliği taşıyan
veri setinin analizinde Doğal Dil İşleme ve Uzun Kısa
Süreli Bellek (UKSB) modeli kullanılmış ve veri
setinin eğitimi de bu model ile yapılmıştır. Alınan
sonuçlar, eğitim veri setinden %99,83, test veri
setinden ise %91,48 oranıyla yüksek bir başarının
elde edildiğini göstermiştir [4].

Firmaların müşteri sadakati ve satış sürekliliği gibi
avantajlar elde edebilmek üzere yürüttükleri satış
sonrası müşteri destek sürecinde de ağaç yapılı
konu modelleme yönteminin kullanılmasının
önemli avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Müşterilerin sorunlarına kısa sürede ve etkili bir
şekilde çözüm sunmada yetersiz kalabilecek insan
gücü yerine, gelen mesajların içeriklerini anlayıp
bunlara uygun bir şekilde anında cevap dönen bir

İşeri ve diğerleri (2021) yaptıkları çalışmada, çağrı
merkezi işlemlerinin yürütülmesinde herhangi bir
çalışana gerek duymadan kullanıcıların firma ya da
firma ürünleri hakkındaki sorularına hızlı bir
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biçimde çözüm bulmayı amaçlamışlardır. Bu
amaçtan hareketle makina öğrenimi ile çeşitli doğal
dil işleme yöntemlerini kullanılarak bir chatbot
tasarlamışlardır. Firmanın sıkça sorulan sorular
bölümündeki soru ve cevapları, çağrı merkezine ait
telefon görüşmeleri ve whatsapp müşteri hizmetleri
hattından gelen veri seti kullanılarak eğitimi
gerçekleştirilen chatbot’un kullanıcıların sorulan
soruları genel olarak başarıyla karşıladığı tespit
edilmiştir [5].

ürün özelliklerini çıkarmayı amaçlamışlardır.
Türkçe otel yorumları kullanılarak gerçekleştirilen
deneyin sonuçları, özellik çıkarda GDA’nın başarılı
olduğu kanıtlamıştır [8].
Atıcı ve diğerleri (2017) çalışmalarında, çok sayıda
olan müşteri şikayetlerinin firmalar tarafından
teker teker okunmasının çok büyük zaman ve insan
kaynağına mal olmasından hareket ederek müşteri
şikayetlerinden özellik çıkarımı için konu
modelleme yöntemlerinden biri olan Gizli Dirichlet
Ayrımı
yöntemini
kullanmışlardır.
www.sikayetvar.com sitesinden alınan şikayet
verilerinin analiz edilmesiyle kullanıcıların ürünleri
en çok hangi özellikleriyle şikayet ettiklerini ortaya
çıkarmışlardır [9].

Chen ve diğerleri (2021) çalışmalarında, nTSNTM
(nonparametric tree-structured neural topic
model) adı verilen parametrik olmayan ağaç yapılı
bir sinirsel konu modeli önermişlerdir. Modelin
başarısını ölçmek için yaygın olarak kullanılan
20NEWS, Reuters, Wikitext-103 ve Rcv1-v2 veri
setlerinden yararlanılmıştır. Yapılan deneyler, sinir
ağlarının sahip olduğu avantajlar sayesinde
önerilen modelin büyük veri setlerine kolayca
ölçeklenebildiğini ve gerçek dünya verilerinde de
etkinliğini doğrulamıştır [6].

Nguyen ve diğerleri (2013) çalışmalarında,
haberler, bloglar ve web sayfaları gibi çok çeşitli
formlardaki belgelerin tematik yapısını incelemek
için çok etiketli veri (multi-labeled data)
modellemeye odaklanmışlardır. Bu doğrultuda,
etiket bağımlılıklarını yakalamak için ağaç yapılı
konu hiyerarşisini kullanarak TREELAD isimli bir
model önermişlerdir. Gerçek dünya verilerine
uygulanan TREELAD’ın etiketler arasındaki
niteliksel ilişkiyi yakaladığı ve sonuçların umut
verici olduğu görülmüştür [10].

Albayrak (2020) çalışmasında, lisansüstü düzeyde
verilen Veri Bilimi ve Uygulamaları dersinin
içeriğinin hazırlanmasında doğal dil işleme
yöntemlerinden faydalanmıştır. Ders içerinin
beirlenmesinde veri seti olarak IEEE’nin
düzenlediği Data Science and Advanced Analytics
isimli konferansına kabul edilen 2014-2018 yılları
arasındaki bildiriler kullanılmıştır. Apache Spark
NTK paketi ile doğal dil işleme süreci
gerçekleştirilmiştir. Seçilen en yüksek frekansa
sahip yirmi sözcük tümevarım yöntemi kullanılarak
dersin ana konu başlıklarını oluşturmuştur [7].

3 Doğal Dil İşleme Nedir?
Doğal Dil İşleme (NLP), bilgisayarların doğal dildeki
metinleri veya konuşmaları anlamak ve işlemeyi
nasıl yapabileceğini anlaşılmaya çalıştığı bir
araştırma
ve
uygulama
alanıdır.
NLP
araştırmacıları, insanların dili nasıl anladıkları ve
kullandıkları
hakkında
bilgi
toplamayı
amaçlamaktadır. Bu konuda işe yarayan bilgisayar
sistemleri yapmak için uygun araç ve tekniklerin
geliştirilebilmesi için dil istenen görevleri
gerçekleştirmek için doğal dillerin temelini
anlamak ve bilgisayarın anlayacağı şekilde NLP
teknikleri kullanarak değiştirmeye yarayan bir dizi
disiplinde yatar, yani. Bilgisayar ve bilgi bilimleri,
dilbilim, matematik, elektrik ve elektronik
mühendisliği, yapay zeka ve robotik, psikoloji, vb.
NLP uygulamaları, makine gibi bir dizi çalışma
alanını içerir. Burada kullanılan süreçler, doğal
dilde metin işleme ve özetleme, kullanıcı arayüzleri,
çok dilli ve diller arası bilgi alma (CLIR), konuşma
tanıma, yapay zeka ve uzman sistemler vb.
sıralanabilir.

Isonuma ve diğerleri (2020) yaptıkları çalışmada
ağaç yapılı bir sinirsel konu modeli (a treestructured neural topic model) önermişlerdir. Bu
model DRNN (doubly-recurrent neural networks)
tarafından sonsuz bir ağaç üzerindeki ata ve kardeş
konu dağılımını parametleştirmekte ve AEVB
(autoencoding variational bayes) yardımıyla veri
ölçeklenebilirliğini
geliştirmektedir.
Modelin
deneylerinde farklı 20 haberden oluşan
20NewsGroups ve Amazon ürün incelemelerini
içeren veri setleri kullanılmıştır. Alınan sonuçlar,
önceki
ağaç
yapılı
konu
modelleriyle
kıyaslandığında modelin gizli konuları ve ağaç
yapılarını indüklerken (inducing) rekabetçi
performansa ulaştığını göstermiştir [2].
Ekinci ve Omurca (2017) çalışmalarında konu
modelleme yöntemlerinden biri olan Gizli Dirichlet
Ayrımı (GDA) ile kullanıcı yorumlarını analiz edip

NLP’nin temel konuları ve önde gelen araştırma
konuları şunlardır: (i) doğal dilde yazılmış metinler
üzerindeki işlemler – metin özetleme, bilgi çıkarımı,
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bilgi edinme vb. genellikle sektör bazlı veriler
üzerinde çalışmalar yürütülmüştür; (ii) doğal dil
arayüzleri; (iii) www ve dijital kütüphaneler
üzerindeki NLP çalışmaları ve (iv) NLP
sistemlerinin evrimi [11].

WordNets ile aynı dilde yapılandırılmış çok dilli bir
veritabanıdır.
Sonlu durum otomasyonu “finite-state automation",
metin dizilerini karakterize etmek için standart
gösterim olan düzenli ifadeleri uygulamak için
kullanılan matematiksel bir araçtır. Sonlu durum
dönüştürücüler, Gizli Markov Modelleri ve n-gram 3
gramerleri gibi otomatların varyasyonları, NLP'nin
önemli uygulamaları olan konuşma tanıma ve
konuşma sentezi, yazım denetimi ve bilgi
çıkarmanın önemli bileşenleridir. Sonlu Durum
yöntemlerinin NLP'deki farklı uygulamaları
Jurafsky & Martin (2000), Kornai (1999) ve Roche &
Shabes (1997) tarafından tartışılmıştır [17, 18, 19].
NLP araştırmacılarının çalışmaları, ayrıştırma ve
oluşturma için büyük ölçekli dilbilgisinin
mevcudiyeti ile büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır.
Araştırmacılar, Lingo, Computational Linguistics &
Phonetics gibi çeşitli web siteleri aracılığıyla büyük
ölçekli gramerlere ve araçlara erişebilir. Diğer bir
önemli
gelişme,
NLP'de
araştırmaları
kolaylaştırabilecek ve uzmanlıkların paylaşılmasına
yardımcı olabilecek çeşitli ulusal ve uluslararası
konsorsiyumların ve araştırma gruplarının
oluşturulmasıdır. Pennsylvania Üniversitesi'ndeki
LDC (Linguistic Data Consortium) konuşma ve
metin veritabanlarını, sözlükleri ve araştırma ve
geliştirme için diğer kaynakları oluşturan, toplayan
ve dağıtan tipik bir örnektir. Paralel Dilbilgisi
projesi, uluslararası iş birliğinin bir başka örneğidir.
Bu, Kaliforniya'daki Xerox PARC, Almanya'daki
Stuttgart Üniversitesi ve Konstanz Üniversitesi,
Norveç'teki Bergen Üniversitesi, Japonya'daki Fuji
Xerox'tan araştırmacıları içeren ortak bir çabadır.
Bu projenin amacı, İngilizce, Fransızca, Almanca,
Norveççe, Japonca ve Urduca için ortak olarak
üzerinde anlaşmaya varılan bir dizi dilbilgisi
özelliğidir. Yakın zamanda kurulan Global WordNet
Derneği, bir başka iş birliği örneğidir. Dünyadaki
tüm diller için WordNet'leri tartışmak, paylaşmak
ve bağlamak için bir platform sağlayan ticari
olmayan bir organizasyondur. 2002 yılının
başlarında Hindistan'da düzenlenmeye başlanılan
uluslararası WordNet konferanslarında, dünyanın
farklı yerlerinden araştırmacılar tarafından NLP'nin
çeşitli sorunlarına değinilmektedir.

NLP’nin yanında dil bilimi araştırmaları ayrı bir
dünya ve çok geniş bir araştırma konusudur.
Benzer şekilde bilgi edinimi araçları (arama
motorları ve internette bilgi arama araçları)
konunun dışında tutulabilir.
Şimdiye kadar üretilen teorilerin en yaygın olanları
şu şekilde gruplandırılabilir: (i) NLP’nin istatistiki
ve külliyat “corpus” temelli metotlar, (ii) WordNet
kullanımı içeren çalışmalar, (iii) NLP'ye sonlu
durum “finite-state” ve diğer yalın hesaplama
yaklaşımları ve (iv) büyük dilbilgisi ve NLP araçları
oluşturmak için ortak projelerin başlatılması.
NLP'de istatistiksel yöntemler bir dizi amaç için
kullanılır, örneğin kelime anlamı belirsizliğini
gidermek, dilbilgisi oluşturmak ve ayrıştırmak,
yazarların ve konuşmacıların üslup kanıtlarını
belirlemek vb. [12], basit istatistiksel ölçümler
uygulayarak bir kelimeye konuşma parçası etiketi
atamada %90 doğruluk elde edilebileceğine işaret
etmektedir [13]. NLP'de, özellikle konuşma
işlemede istatistiksel yöntemlerin kullanımı
konusunda yaygın olarak alıntı yapılan bir
kaynaktır. Rosenfield (2000), çalışmasında
konuşma işleme için istatistiksel dil modellerini
incelemiştir ve dilbilimsel veri teorilerinin
entegrasyonuna Bayesci bir yaklaşımı savunur [14].
Mihalcea ve Moldovan (1999), şimdiye kadar
istatistiksel
yaklaşımların
kelime
anlamı
belirsizliğini giderme problemi için en iyisi yöntem
olarak kabul edilmesine rağmen, bunların sadece
küçük bir metin setinde faydalı olduğunu
belirtmektedir [15]. Çalışmanın devamında doğal
dil
metinlerinin
istatistiksel
analizlerinin
sonuçlarını iyileştirmek için “WordNet” kullanımını
önermişlerdir.
WordNet,
Princeton
Üniversitesi'nde geliştirilen çevrimiçi bir sözlüksel
referans sistemdir. Bu sistem, eşanlamlı kümeler
halinde düzenlenmiş İngilizce isimleri, fiilleri,
sıfatları ve zarfları içeren mükemmel bir NLP
aracıdır ve her biri bir temel sözcük kavramını
temsil eder [16]. WordNet artık bir dizi NLP
araştırmasında ve uygulamasında kullanılmaktadır.
NLP'de WordNet'in en önemli uygulamalarından
biri 1996 yılında EuroWordNet oluşumu ile
Avrupa'da olmuştur. EuroWordNet, Hollandaca,
İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Çekçe ve
Estonca dahil olmak üzere birçok Avrupa dili için

Son yıllarda geliştirilen modellerde trend olan bir
konu da anlamsal yapıların ortaya çıkarılmasıdır.
Bu problemin alt çalışma konuları, varlık tanıma,
anlamsal ilişki çıkarımı, ortaklıkların çözümlenmesi
gibi küçük parçalardaki anlamların ortaya
çıkarılmasına yarar. Cümlenin tamamındaki tüm
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anlamları
topluca
ortaya
çıkarmak
hedeflenmemektedir. Ancak bu alan hala aktif olan
bir araştırma alanıdır.

4 Ağaç Yapılı Konu Modelleme Yöntemleri
Konu modelleme “topic modeling”, metinlerin
içerisinde gizlenmiş anlamsal yapıyı açıklayabilmek
için kullanılır. Hiyerarşik konu modelleme ise, yine
belgelerdeki ortak konu kalıplarını keşfedilmeye
çalışılması ve bu konuları bir hiyerarşi içinde
organize etmek demektir. Fakat, bu problemin
çözümünde kullanılan çoğu metod, bu yapıları düz
bir hiyerarşide “flat structure” üretir [20]. Oysaki
birçok alanda, konu başlıkları ağaç yapısına
uygundur. Konu başlıkları arasında bu şekilde
kurulan hiyerarşik düzen konularla ilgili analizin
daha kolay anlaşılması için değerlidir. Ağaç
yapısıyla gösterilen konu başlıkları modelinin
değerli olduğunu gösteren birçok çalışma
yapılmıştır. Bu kullanımlara örnekler, web
sayfalarının kategorize edilmesine
yönelik
çalışmalar [21], ürün yorumlarındaki bağlam
kategotileri [22], akademide araştırma konularının
hiyerarşisini bulmaya yönelik çalışmalar olarak
verilebilir [23]. Ağaç yapısındaki her bir node, bir
konu başlığı olarak kabul edilir.

3.1 Doğal Dil İşlemede Karşılaşılan Zorluklar
Doğal Dil İşleme karşılaşılan zorluklar genel olarak
aşağıdaki gibi sıralanabilir [37].
 Dilin yöresel olarak farklılar göstermesi
nedeniyle kelimelerin kuralsız ve anlaşılmaz bir
biçimde ifade edilmesi
 Günlük hayatta meydana gelen yazışmalarda
yazım kurallarına veya noktalama işaretlerine
dikkat edilmemesi
 Çin, Japon veya Tayland gibi dillerde kelimelerin
nereden
başlayıp
nerede
bittiğinin
anlaşılmaması
 Arap veya 19. yüzyıl Osmanlı metinlerindeki gibi
çok uzun kurulan cümlelerin anlamının
çıkarılmasının zorluğu
 Kelimelerin dilbilgisi açısından nitelikerinin (ad,
sıfat, zamir, belirteç, bağlaç, eylem vb.)
belirlenmesi ve bu nitelikler ile kelimeleri
etiketleme gerekliliği

Klasik konu modellemeden farklı olarak ağaç
yapısında konu modellemeye özgü problemleri
birlikte getirir. Ağaç yapısındaki konu başlıkları
modellerinin önündeki bu muhtemel engeller de
dikkate alınmalıdır. Konu başlıkları ağaç yapısı ile
uyumlu olarak oluşturulmalıdır. Başlık sayısı ve
hiyerarşi sayısında bir ideallik aranmalıdır. Önem
sırası doğru ve açıklanabilir olmalıdır. Ana
başlıklardan altlara doğru gidildikçe, genelden
detaya doğru ilerleyecek şekilde olmalıdır. Bir
başka konuda, birbirine çok benzer konular,
gerektiğinde birleştirilerek sadelik sağlanmalıdır.
Bu şekilde önden hazır verilmiş başlıklar yerine her
hiyerarşi seviyesindeki başlık sayısı model
tarafından otomatik belirlenmelidir. Son olarak,
geliştirilen modeller farklı veri boyutlarına göre
ölçeklenebilir olmalıdır.

 Yazılışları aynı anlamları farklı olan yani sesteş
olan kelimelerin anlam belirsizliğine neden
olması
3.2 Doğal Dil İşleme Uygulama Alanları
Günümüzde doğal dil işleme birçok alanda
kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak;
 Bir metnin barındırdığı fikirlerin olumlu,
olumsuz veya nötr olarak sınıflandırılmasını
amaçlayan duygu analizi
 Bir metnin gramatik yapısının tespit edilmesini
amaçlayan metin ayrıştırma
 Bir metindeki kişi, kurum veya yer gibi
varlıkların adlarını otomatik olarak çıkarıp
sınıflamayı amaçlayan varlık ismi tanıma

Böyle bir hiyerarşi oluşturmak için etkili
istatistiksel yöntemler geliştirilebilmektedir. Bu
yöntemler veri biriktikçe modelin büyümesine ve
değişmesine izin verebilmektedir. Bu istatistiki
modelleme çalışmaların bir örneği [24]’tür. Seçim
problemine bir üretken olasılıksal model
“generative probabilistic model” geliştirilmiştir. Bu
model hiyerarşik yapılar için kullanılır ve öğrenme
sorununa Bayesci bir bakış açısıyla yaklaşılır.
Veriler eklendikçe bunların model üzerinde
dağıtılmasında kullanılan yaklaşım, Çin restoranı
süreci “Chinese restaurant process” olarak bilinen
tamsayıların bölümleri üzerinde bir dağılımdır [25].

 Bir metindeki isim, fiil, zamir, edat gibi kelime
türlerini sınıflandırmayı amaçlayan sözcük türü
etiketleme
 Bir metnin, bir dilden başka bir dile çevirisini
makine tarafından yapılmasını amaçlayan
otomatik tercüme
 Soru içeren bir metnin cevabını doğal dildeki
büyük veri setlerinden bulup otomatik olarak
çıkarmayı amaçlayan otomatik soru cevaplama
şeklinde sıralanabilir [35,36].
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Çalışmada, Çin restoranı sürecinin bölümler
hiyerarşisine eklentiler yapılarak konu için önceki
ve sonraki dağılımların bir temsili olarak bu yeni
süreç nasıl kullanılmıştır.

kadar uzmanlaştığı, konunun kelime dağılımı ile
tüm külliyatın terim frekans vektörü arasındaki
kosinüs uzaklığı ile hesaplanır. Daha yüksek bir
uzmanlık puanı, konunun daha uzmanlaştığını yani
daha başarılı bir sonuç çıkarıldığını olduğunu
gösterir. Kabul görmüş bir diğer metrik de konu
başlığının benzersizliğinin ölçülmesine dayanır
“topic uniqueness” (TU) [29]. Bunların yanında
konu hiyerarşisinin de mantıklı olması beklenir.
Yani tahmin edilebileceği gibi, alt başlıkların
üstleriyle uyumlu olması beklenecektir [28].
Birbirine hiyerarşik olarak ana ve alt başlık şeklinde
bağlı olan iki konunun ne kadar ilgili olduğunun
ölçülmesi için geliştirilen yöntemlerden birisi
NPMI’dir [30]. Bu yöntemde iki başlık arasındaki
hiyerarşik bağın yakınlığı alttaki Denklem (1) ile
hesaplanır:

Ağaç yapılı sinirsel konu modellemesi için
kullanılan yöntemlerden birisi de dağılımı
ayrıştırmaktır. Konu ağacını bir adres dağılımı ve
ayrı bir seviye dağılımı oluşturulması şeklinde
yapılır. Bu yöntemi kullanan bir çalışmada [26],
ağaç tabanlı nCRP kullanılan bir dallandırma yapısı
üretilmiştir. İlk olarak konu adresleri çizilmiş, daha
sonra konuları örneklemek için bir seviye dağılımı
öğretilmiştir. Isonuma (2020) çalışmasında ise
önerilen bir ağaç yapılı sinirsel konu modelinde
(TSNTM), ağaç yapısındaki öncüllerin ve eş
seviyelerin parametrik hale getirilmesi önerilmiştir.
TSNTM bu parametrelerin elde edilmesi için çifttekrarlayan sinir ağı (DRNN, doublyrecurrent
neural network) kullanır. Ancak, TSNTM ile her
zaman makul bir ağaç elde edilemeyebilir. Son
olarak, TSNTM ağaç yapısını güncellemek için
buluşsal “heuristic” kurallara dayanır. [2]

log

𝑁𝑃𝑀𝐼(𝑤𝑖 , 𝑤𝑗 ) =

Başka bir yöntemde işin akışı, yapılandırılmış bir
yönlendirilmiş asiklik grafik (DAG) ile konu
hiyerarşisi olan bir belge oluşturmaktır. Örneğin, Li
ve McCallum (2006) “pachinko” tahsis modelini
(PAM) tanıtmıştır. Bu modelde konular arasındaki
korelasyonları yakalamak için DAG kullanılır.
Mimno et al. (2007) çalışmasında PAM’ı hiyerarşik
halde, kök konuyu alt seviyeye bağlayarak
multinom dağılımları yoluyla kullandı [27].

𝑃(𝑤𝑖 , 𝑤𝑗 )
𝑃(𝑤𝑖 )𝑃(𝑤𝑗 )

(1)

− log (𝑃(𝑤𝑖 , 𝑤𝑗 ))

Daha sonra bu yöntemin geliştirilmesiyle, çapraz
bağlı NPMI (CLNPMI) çalışılmıştır. Sonuçlar, söz
konusu iki başlığın içerisindeki her bir kelimenin
ortalama NPMI değeri hesaplanarak üretilir [20].
5 Satış Sonrası Müşteri Desteğinde Doğal Dil
İşlemenin Önemi
Satış sonrası hizmetler alanında da makina-insan
etkileşimi
araştırmalarından
faydalanılabilmektedir. Müşterileri taleplerinin
otomatik olarak anlamlandırılıp bir eyleme
dönüştürülebilmesi maliyet, hız ve rekabet avantajı
sağlamaktadır. Bu kazanımlar özellikle doğal dil
işleme teknikleri kullanılmaktadır. Derin öğrenme
teknikleriyle birlikte bu alanda da çalışmalar ivme
kazanmıştır.

Konu ağacını bulmak için, olasılık dışı matris
çarpanlarına ayırma da “Nonprobabilistic matrix
factorization” kullanılmıştır. Liu et al. (2018)
çalışmasında ise, negatif olmayan matris çarpanlara
ayırma (NMF) ağaç optimizasyonu amaçlı kısıtları
gibi eklentilerle daha makul ağaç yapısı oluşturmak
için kullanılmıştır. Viegas (2020) çalışmasında
NMF'ye önceden eğitilmiş kelime yerleştirmeleri
“word embeddings” ekleyerek başarımı artırmıştır.
Bununla birlikte NMF tabanlı yöntemlerin temel
kısıtı, zaman alıcı bir süreç olmasıdır [28].

Bu problem alanındaki çalışma konularından biri
konu modellemedir. Doğal dil işleme teknikleri,
konu modellemede yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yeni veriler geldikçe bu modeller güncellenebilmeli
yani esnek ve ölçeklenebilir olmalıdır.

4.1 Hiyerarşik Konu Modellemede Metrikler
Modellerin ürettiği çıktıların, yani konu
başlıklarının ve bunların hiyerarşisinin mantıklı bir
yapıda olmasının yanında daha önce bahsettiğimiz
kriterler üzerinden başarımının sayısal olarak
ölçülmesi gerekmektedir. Bunun için çeşitli
metrikler
ve
yöntemler
benimsenmiştir.
Metriklerden birisi konu uzmanlığı seviyesi
yöntemidir [22]. Bu yönteme göre bir konunun ne

Satış sonrası destek alanında, konu modellemenin
yanında birçok farklı konuda da doğal dil işleme
araştırmaları yürütülmektedir. Satış sonrası destek
oranı ve yedek parça tahminleme [31], satış sonrası
müşteri yorumlarında duygu analiziyle çıkarımlar
yapılması [32], müşteri memnuniyeti ölçümleme,
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kaynak
optimizasyonu
çalışmaları,
servis
danışmanlarının eğitiminde sanal asistan kullanımı
[33] vb. aktif yürütülen ve halen gelişime açık
konulardır.
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6 Sonuç
Bu makalede, daha önce duygu analizi ve ağaç yapılı
konu modelleme yöntemlerinin kullanıldığı
çalışmalar incelenmiştir. Çalışmaların genel olarak,
web içerik temalarının belirlenmesine, çağrı
merkezi işlemlerine, sahte haber tespitine, kullanıcı
ürün yorumlarına, müşteri şikayetlerine ve
tweetlerdeki duyguların tespitine yönelik olduğu
görülmüştür.
Türkiye’de
konu
modelleme
yöntemleri ile yapılan çalışmalar olsa da ağaç yapılı
konu modelleme yöntemi kullanılarak yapılan bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Dünyada yapılan
çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu görülmüştür.
Ancak ağaç yapılı konu modelleme yöntemi
kullanılarak
yapılan
çalışmalardan
alınan
sonuçların etkili ve başarılı olması bu konunun
giderek önem kazanacağına işaret etmektedir.
Genel olarak bir ürünle ilgili kurulum, garanti,
bakım, onarım, müşteri şikâyet ve önerilerini takip
etme işlemlerini içeren satış sonrası hizmetlerde de
ağaç yapılı konu modelleme yönteminin
kullanılması, firmaların problem çözmeye yönelik
yeteneklerini geliştirerek müşterilerine etkili ve
verimli cevap vermenin yanında çözüm sürecini
kısaltabilir. Bu durum bir ürün satın aldıklarında
belirli bir oranda satış sonrası destek bekleyen
müşterilerin memnuniyetini ve sadakatini artırmak
açısından önemlidir. Dolayısıyla artan müşteri
memnuniyeti satışların devamlılığını sağlayacak ve
firmaların müşterilerini elde tutmasına imkân
verecektir [34].
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İnsan hareketini tanımlayabilme (İHT) son yılların önemli araştırma konularından
bir tanesidir. Derin Öğrenme (DÖ) yöntemlerinin gelişimi ile beraber bu alanda
kayda değer başarılar elde edilmiştir. LSTM mimarisi ile duruş bilgisini içeren
iskelete dayalı hareketi tanımlama mümkün olabilmektedir. Hareket tanımlama
algoritmaları, eklem noktalarını koordinatlarını, derin öğrenme ağına girdi olarak
vererek zaman içindeki değişiminden hareketi anlamaya çalışmaktadır. Eklem
koordinatları ile çalışan, eklem koordinatları ve türetilen özniteliklerle çalışan ve
sadece türetilen özniteliklerle çalışan üç İHT yöntemi geliştirilmiştir. Sadece
türetilen özniteliklerle oluşturulan modelin diğer modellere göre daha yüksek
doğruluk verdiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: LSTM, İnsan Hareketi Tanımlama, Derin Öğrenme

Boosting Accuracy in Human Action Recognition by Generating
New Features
Abstract

Human Action Recognition (HAR) is one of the important research areas in recent
years. With the development of Deep Learning (DL), remarkable achievements have
been achieved in this field. With the LSTM architecture, it is possible to define
skeleton-based action recognition using human pose information. This DL network
is able to recognize the actions by giving x and y coordinates of the joints as input.
Three HAR methods have been developed with only joint coordinates, work with
joint coordinates and derived attributes, and only work with derived features. It has
been observed that the model created with only derived features gives higher
accuracy than other models.
Keywords: LSTM, Human Action Recognition, Deep Learning

problemdir ve CNN, LSTM gibi Derin Öğrenme (DÖ)
algoritmaları kullanılarak başarılı çalışmalar
yapılmaktadır. İHT bir hareketin uzayda ve
zamanda ne ifade ettiğini bulmaya çalışır.

1 Giriş
Yapay Zekâ (YZ) alanındaki gelişmeler sayesinde
birçok alanda önemli atılımlar sağlanmıştır. İnsan
Hareketi Tanımlama (İHT), YZ’nin son yıllarda öne
çıkan önemli konularından biridir ve birçok
araştırmacı bu konuda çalışmaktadır. İHT; çeşitli
spor branşları, gözetim sistemleri, sağlık hizmetleri,
eğlence, eğitim, davranış analizi, akıllı araçlar,
kimlik tanımlama gibi alanlarda aktif olarak
kullanılmaktadır. İHT bir uzamsal-zamansal

İnsan Hareketi Tanımlamada genellikle renk ve
derinlik bilgisi kullanılır [1]. İnsan hareketi üç
boyutlu bir harekettir ve derinlik içeren Kinect,
Intel Sense [2] gibi kameralar kullanıldığında daha
iyi sonuç veren modeller oluşturulabilir. İHT
problemi çeşitli sınıflara ayrılarak çözülebilir. Bu
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sınıflar şunlardır: resim temelli tanımlama, hareket
temelli tanımlama ve anormal aktivite temelli
tanımlama ve sensor temelli tanımlamalardır [3].
İnsan hareketlerini tespit ederken insan
görünümünün değişken olması, insanların farklı
boy ve kiloda olması, arka planların karmaşık
olması gibi çeşitli zorluklar [4] vardır.

Elde edilen bu noktalar insanın uzaydaki konumunu
2 boyutlu (x ve y) olarak vermektedir. Bu noktalar
verisi zaman içinde değişen ardışık bir veridir. Bu
veriler LSTM ağına girdi olarak verilir ve hareketin
sınıfı tahmin edilmeye çalışılır. LSTM’ler RNN (Öz
Yinelemeli Ağlar)’den türetilen bir DÖ ağıdır. Diğer
DÖ ağlarında giriş ve çıkışlar bağımsız iken bu
ağlarda bağımlıdır. Fakat RNN’in hafızası kısadır ve
uzun dönemli işlerde iyi sonuçlar vermeyebilir.
Uzun dönem veri sorunu için LSTM ağı
geliştirilmiştir. LSTM hücre durumunu tutarak uzun
dönem veri sorunu çözer.

Özellikle insan hareketini anlamak için üzerinde en
çok çalışma olan konulardan bir tanesi de iskelet
sistemi üzerinden insan hareketlerini tahmin
etmektir [2,5,6]. Vücuttaki bazı noktaları tespit
etmek hareketi anlamak için yeterlidir [5]. İskeleti
bulduğunuzda diğer çevresel faktörler ve insan
görünümü ile ilgili zorluklar da ortadan kalkmış
olur. İskelete dayanan bir tanımlama yüksek seviye
bir tanımlamadır ve kişinin varyasyonu ya da
görünüşü ile ilgilenmez. İskelet temelli yöntemlerin
aksine CNN temelli resimden çeşitli özellikler
çıkararak ilerlenen yöntemlerde uzam-zamansal
ilişki kurmak oldukça güçtür [6]. İskelet sistem
görünüş bağımsız sunum sağlar.

Bu çalışma iskelet sisteminden gelen vücut
noktaları verileri LSTM ağına verilerek hareketin
sınıfı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ağın
doğruluğunu artırmak için vücut noktaları
verilerinden çeşitli açısal ve mesafesel veriler
türetilerek ağın doğruluk oranı artırılmıştır.

2 Materyal ve Yöntem
Bu bölümde kullanılan veri kümeleri ve standart
yöntem/önerilen yöntem detayları verilmektedir.

İskelet temelli yöntemlerde vücudun çeşitli
noktaları tespit edilir ve bu noktaların hareketleri
zaman içinde izlenir. Bir DÖ ağı olan LSTM ile zaman
problemleri başarıyla çözülebilmektedir.

2.1 Veri Kümesi
Berkeley Multimodal Human Action Database
(MHAD)’in [8] video veri kümesi kullanılarak elde
edilmiş koordinatlar ve bu koordinatların ifade
ettiği sınıflar araştırmamızda kullanılmıştır [9].
Çalışmada bu veri kümesinin sadece 6 sınıfı
kullanılmıştır. Bunlar; JUMPING, JUMPING_JACKS,
BOXING, WAVING_2HANDS, WAVING_1HAND,
CLAPPING_HANDS.

Bir ağın başarısını artırmak için yapılacak çeşitli
yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri ise
mevcut veriden/özellikten yeni veriler ya da
özellikler üretmektir. Öznitelik türetimi olarak
geçen bu yöntemde özellikler arası etkileşim ile yeni
öznitelik türetimi gerçekleşir [7].
İnsan hareketini tanımlayabilmek birkaç adımdan
oluşur. Bunlardan ilki bir resim üzerindeki
insanların iskelet sistemindeki vücut noktalarını
çıkarmaktır. Bunun için videolardaki her bir
karedeki insanlar ve insanların iskelet sistemi tespit
edilir ve buradaki vücut noktaları (bk. Şekil 1)
çıkartılır.

İnsan hareketleri tanımlanırken 3 boyutlu
çalışmalarda derinlik verisi ile daha iyi sonuçlar
alınabilmektedir. 2 boyutlu veri kullanıldığında
olası doğruluk kaybını engellemek için mevcut
özelliklerden yeni özellikler türetimi sağlanmıştır.
Mevcut 17 vücut noktasına 6 uzaklık ve 4 açı bilgisi
eklenerek özellik sayısı artırılmıştır.
Türetilen verilerle 6 adet sınıf tahmin edilmeye
çalışılmıştır (bk. Şekil 2).

Şekil 1. İskelet sistemindeki vücut noktaları [10]
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mümkündür [12]. Bu amaçla çalışma kapsamında
mevcut veriden yola çıkılarak çeşitli elle öznitelikler
türetilmiştir.
Bu öznitelikler 6 mesafesel ve 4 açısal öznitelikten
oluşmaktadır.

2.4 Çerçeve
Bu çalışma kapsamında üç adet yöntemi içeren bir
çerçeve oluşturulmuştur. Genel olarak bu çerçevede
ilk adım olarak veriler alınmaktadır ve öznitelik
türetimi ile yeni öznitelikler oluşturulmaktadır.
Daha sonra bu veriler bir LSTM ağına girdi olarak
sunulmaktadır.

Şekil 2. Deneysel çalışmamızda iskelet sisteminin
çizilmesi ve hareketin tahmininin videoda
gösterilmesi

Üç adet yöntemin ilki olan standart yöntemde
öznitelik türetimi yoktur, elde edilen iskelet sistemi
koordinatları doğrudan kullanılmaktadır.

2.2 LSTM
Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM, Long Short Term
Memory) Yinelemeli Sinir Ağlarının (RNN,
Recurrent Neural Network) bir türevidir. RNN’de
gerçekleşen dereceli kaybolma (vanishing gradient)
problemini çözmek için geliştirilmiş bir ağ türüdür
ve ayrıca uzun süreli bellek de kullanarak daha
başarılı sonuçlar almak mümkündür. Üç tip veriyi
girdi olarak alır. Bunlar, bir önceki birimin gizli
katman matrisi (ht−1 ), t anındaki veri (xt ) ve bir
önceki birimin hafızası (ct−1). Tipik bir LSTM ağı;
hücre, unutma kapısı, giriş kapısı ve çıkış
kapısından oluşmaktadır. Hücre kapılar yardımıyla
ağdaki veri akışını sağlar. Unutma kapısı unutulacak
bilgiye karar verir. Giriş kapısı hangi bilginin
güncelleneceğine karar verir ve çıkış kapısı ise tüm
değerleri ele alarak hangilerinin diğer birime
geçeceğine karar verir.

Önerilen yöntem-1’de standart yönteme ek olarak
öznitelikler türetilmiştir ve ağa hem iskelet sistemi
koordinatları hem de yeni öznitelikler girdi olarak
verilmiştir.
Önerilen yöntem-2’de ise sadece yeni öznitelikler
ağa girdi olarak verilmiştir.
Bu üç yöntem de doğruluk ve kayıp metrikleri
üzerinden incelenmiştir.

3 Deneysel Bulgular
Deneysel bulgular elde edilirken veriler yüzde 80’e
yüzde 20 eğitim ve doğrulama veri kümesi olarak
bölünmüştür.
Şekil 3’te görüleceği üzere standart yöntemde
(sadece eklem koordinatlarını içeren) eğitim ve
doğrulama aşamalarında 400 devir (epoch)
boyunca değişen doğruluk eğrileri verilmiştir.
Eğitim verisinde ulaşılan maksimum doğruluk
0,938’dir, doğrulama verisinde ise ulaşılan
maksimum doğruluk 0,899’dur.

2.3 Öznitelik Türetimi
Yapılan araştırmalarda yüksek doğruluk veren
başarılı çalışmalarda genellikle insan hareketinin
temsili 3 boyutlu kameralar kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Yapay Zekâ entegreli
yazılım desteği ile birlikte Intel Realsense, Zed ve
Kinect gibi kameralar iskelet sistemindeki anahtar
noktaları 3 boyutta (x, y, z) ifade edebilmektedir
[11].
3 boyutlu kameraların kullanılması her ne kadar
başarıyı artırsa da bu donanımlar oldukça pahalıdır
ve erişim zordur.
Bu çalışma ile sıradan, yaygın ve ucuz 2 boyutlu
kameralar (ofis kameraları, akıllı telefon
kameraları, raspberry pi kameralar) ile yüksek
doğruluğa nasıl erişeleceği tartışılmıştır. Özellikler
arası etkileşim ile yeni öznitelikler türetmek

Şekil 3. Standart yöntemde doğruluk eğrisi
Şekil 4’te ise eğitim ve doğrulama aşamalarında
kayıp (loss) eğrileri verilmiştir. Eğitim verisinde
kayıp 0,243, doğrulama verisinde 0,302’dir.
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Şekil 4. Standart yöntemde kayıp eğrisi

Şekil 7. Önerilen yöntem-2’de doğruluk eğrisi

Şekil
5’te
önerilen
yöntem-1’de
(eklem
koordinatlarını ve türetilen öznitelikleri içeren)
eğitim ve doğrulama aşamalarında 400 devir
boyunca değişen doğruluk eğrileri verilmiştir.
Eğitim verisinde ulaşılan maksimum doğruluk
0,974’tür, doğrulama verisinde ise ulaşılan
maksimum doğruluk 0,947’dir.

Şekil 8’de ise eğitim ve doğrulama aşamalarında
kayıp eğrileri verilmiştir. Eğitim verisinde kayıp
0,034, doğrulama verisinde 0,106’dır.

Şekil 8. Önerilen yöntem-2’de kayıp eğrisi
Yöntemlerin doğruluk oranları ve kayıpları
yorumlandığında önerilen yöntemlerde eğrinin
daha dik yani yüksek doğruluk oranına ve düşü
kayba
daha
erken
devirlerde
ulaştığı
gözlemlenmektedir.

Şekil 5. Önerilen yöntem-1’de doğruluk eğrisi
Şekil 6’da ise eğitim ve doğrulama aşamalarında
kayıp eğrileri verilmiştir. Eğitim verisinde kayıp
0,108, doğrulama verisinde 0,178’dir.

Tablo 1’de görüleceği üzere tüm yöntemleri
doğruluğa göre karşılaştıracak olursak önerilen
yöntem-2 en yüksek doğruluğu, daha sonra ise
önerilen yöntem-1 ikinci yüksek doğruluğu
vermektedir.
Tablo 1. Yöntemlerin doğruluk karşılaştırılması
(maksimum doğruluk)

Standart
0.899

Önerilen 1
0.947

Önerilen 2
0.968

Tablo 2’de ise kayıplar karşılaştırıldığında önerilen
yöntem-2 en düşük kayıbı vermekte, ikinci en düşük
kayıbı ise önerilen yöntem-1 vermektedir.

Şekil 6. Önerilen yöntem-1’de kayıp eğrisi
Şekil 7’de önerilen yöntem-2’de (sadece türetilen
öznitelikleri içeren) eğitim ve doğrulama
aşamalarında 400 devir boyunca değişen doğruluk
eğrileri verilmiştir. Eğitim verisinde ulaşılan
maksimum
doğruluk 0,992’dir,
doğrulama
verisinde ise ulaşılan maksimum doğruluk 0,968’tir.
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Tablo 2. Yöntemlerin kayıp karşılaştırılması
(minimum kayıp)

Standart
0.302

Önerilen 1
0.178

the AAAI conference on artificial intelligence (Vol. 31,
No. 1), 2017.
[6] Li C, Wang P, Wang S, Hou Y, Li W. “Skeleton-based
action recognition using LSTM and CNN”. IEEE
International Conference on Multimedia & Expo
Workshops (ICMEW), 585-590, 2017.
[7] Markovitch S, Rosenstein D. “Feature generation
using general constructor functions”. Machine
Learning, 49(1), 59-98, 2002.
[8] Ofli F, Chaudhry R, Kurillo G, Vidal R, Bajcsy R.
“Berkeley mhad: A comprehensive multimodal
human action database”. In 2013 IEEE workshop on
applications of computer vision (WACV), 53-60, 2013.
[9] Eiffert S. “RNN for Human Activity Recognition - 2D
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RCNN
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PyTorch”.
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[11] Meng XH, Shi HY, Shang WH. "Analysis of Basketball
Technical Movements Based on Human-Computer
Interaction with Deep Learning." Computational
Intelligence and Neuroscience, 2022.
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Önerilen 2
0.106

Elden edilen deneysel bulgular sonucunda önerilen
yöntemlerin başarıyı (yüksek doğruluk, düşük
kayıp) artırdığı gözlemlenmektedir.

4 Sonuç
Bu
çalışmada
bazı
insan
hareketlerinin
tanımlanması üzerine çalışma yapılmıştır. Standart
LSTM ağlarından daha iyi sonuçların (yüksek
doğruluk ve düşük kayıp) alacağı tartışılmıştır.
Daha iyi bulgulara ulaşılabilmesi için orijinal veri
kullanılarak yeni öznitelikler türetilmiş ve bu
üretilen öznitelikler ile elde edilen bulgular
paylaşılmıştır.
Deneysel bulgular ışığında türetilen özniteliklerin
başarıya katkısı olumlu olarak gözlemlenmiştir ve
yüksek doğruluk/düşük kayıp vermiştir.
Üç boyutlu ve pahalı cihazlarla elde edilen yüksek
başarılara iki boyutlu verilerden türetilen
öznitelikler
yöntemiyle
de
ulaşılabileceği
gözlemlenmiştir.
Ayrıca sadece türetilen özniteliklerle ağ üzerinden
model oluşturulduğunda daha iyi başarı elde
edilmiştir. Bu sayede daha az veri ile daha iyi bir
başarı elde etmek mümkün olmaktadır.
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Özet
Ülkemiz, aktif tektonik ve fay hatlarına sahip bir alanda yer alması nedeniyle geçmişten
günümüze pek çok deprem yaşamaktadır. Depremin neden olduğu can ve mal kayıplarını
en aza indirmek amacıyla dünyada ve ülkemizde pek çok çalışma ve deprem analizleri
yapılmaktadır. Bu çalışmada Termal İlçesinin (Yalova) CBS ve Bulanık AHP yöntemleri
kullanarak deprem duyarlılık analizi yapılmıştır. Bu amaçla analizde, çalışma alanını en iyi
temsil eden en büyük yer ivmesi katsayısı, deprem merkezine olan uzaklık, litoloji,
hidrojeoloji, fay hatlarına olan uzaklık, eğim ve akarsulara olan uzaklık parametreleri
kullanılmıştır. Analiz sonucunda çalışma alanının deprem açısından %89.61’inin yüksek
ve orta duyarlılığa, %10.39’unun ise düşük duyarlılığa sahip olduğu, Gökçe Baraj alanının
ise orta ve yüksek duyarlılık sınıfları içinde yer aldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci
(BAHP), Termal İlçesi.

Earthquake Susceptibility Analysis of Termal District (Yalova)
with GIS and Fuzzy AHP Method
Abstract
Our country has been experiencing many earthquakes from past to present due to its
location in an area with active tectonic and fault lines. In order to minimize the loss of life
and property caused by the earthquake, many studies and earthquake analyzes are carried
out in the world and in our country. In this study, earthquake susceptibility analysis of
Termal District (Yalova) was carried out using GIS and Fuzzy AHP methods. For this
purpose, parameters that best represents the study area, peak ground acceleration
coefficient, the distance to the earthquake epicentre, lithology, hydrogeology, distance to
fault lines, slope and distance to streams parameters were used. As a result of the analysis,
it has been determined that 89.61% of the study area has high and medium susceptibility
in terms of earthquakes, 10.39% has low susceptibility, and the Gökçe Dam area is in the
middle and high susceptibility classes.
Keywords: Earthquake, Geographic Information Systems (GIS), Fuzzy Analytic Hierarchy Process
(FAHP), Termal District.

düzeyde yıkılabildiği bir doğa olayıdır [1]. Son
yıllarda sıklıkla deprem meydana gelen yerlerde
deprem tehlike durumu risk parametrelerinin de
belirlendiği deprem afeti öncesi çalışmalarına yer
ve önem verilmeye başlanmıştır [2]. Deprem tehlike
analizlerinin yapılması ve deprem tehlike
haritalarının oluşturulması, sadece yerleşime
uygun yerlerin belirlenmesinde değil aynı zamanda
can ve mal kaybı ve ortaya çıkabilecek diğer

1 Giriş
Depremi, yerkabuğunda meydana gelen kırılmalar
sonucu oluşan titreşimlerin çeşitli dalgalar şeklinde
yayılmaları ve yayılırken geçtikleri ortamları
sarsmaları
şeklinde
kısaca
tanımlamak
mümkündür. Bir başka deyişle deprem,
yerkabuğunun ve yer üzerinde bulunan tüm
yapıların hasar görebildiği ve can kaybı oluşturacak
* Iletişim e-posta: deniz.arca@deu.edu.tr
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sorunlara yönelik önlemlerin alınmasında belirgin
bir karar verme uygulamaları olmaya başlamıştır.
Özellikle mekânsal olma niteliği sunan karar verme
uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
kullanımı, sonuçların pratik olarak ve doğru şekilde
teminini sağlamaktadır. Tüm bu nedenlerle de
özellikle son zamanlarda CBS ortamının kullanıldığı
pek çok çalışma aynı zamanda çeşitli çok ölçütlü
karar verme (ÇÖKV) yöntemlerinden biri veya bir
kaçının da kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir.
Analitik
Hiyerarşi
Prosesi
(AHP),
ÇÖKV
sistemlerinde oldukça tercih edilen bir yöntem
olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçimin, daha önce
tespit edilen ölçüt puanlamalarına göre karar verme
safhasında yapıldığı AHP yönteminde odak
gruplarının elde edilen sonuç üzerinde etkisi
bulunmaktadır [3]. Bulanık mantık ise, sadece
belirsizlik içeren değil aynı zamanda tam olmayan
veriler ile optimum kararlara varılmasının
amaçlandığı durumlarda kullanım alanına sahiptir.
Önemli bir aşama olan karar verme aşaması, sonuca
ulaşmak için, problemin her yönüyle ele alınması ve
seçeneklerin belirlenmesini içermektedir [4]. Bu
çalışmada da kullanılmış olan Bulanık AHP ise
belirlenen parametrelerin birbirleri üzerindeki
üstünlüklerinin net olarak ortaya konamadığı
uygulamalarda tercih edilmektedir.

2 Çalışma alanı

Türkiye, aktif olarak deprem görülen yerlerden biri
olan “Alp-Himalaya Deprem Kuşağı”nda yer
almaktadır.
Ülkemiz
topraklarının
%92'si,
barajlarının %93’ü ve sanayi merkezlerinin %98'i
deprem bölgesi içinde bulunmaktadır [1]. Yalova İli,
Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun özellikle kuzey
kolundan etkilenen tektonik olarak aktif bir
konumdadır [5]. Yalova’da birçok bina deprem
sırasında veya sonrasında yıkılmıştır [6]. Bu
nedenle bu çalışmada deprem açısından hareketli
bir bölgede yer alan Yalova’nın Termal ilçesi ve
ilçede yer alan Gökçe barajının CBS ve Bulanık AHP
yöntemleri
kullanılarak
deprem
duyarlılık
haritalarının üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
en büyük yer ivmesi katsayısı, deprem merkezine
olan uzaklık, litoloji, hidrojeoloji, fay hatlarına olan
uzaklık, eğim ve akarsulara olan uzaklık
parametreleri analizde kullanılmıştır. Bir doğal afet
olan depremin oluşma anının bilinmemesi
sebebiyle bulanık mantık yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma sonucunda depreme duyarlı alanlar tespit
edilerek elde edilen sonuçlar ilçede yer alan Gökçe
Barajı konumuyla beraber yorumlanmıştır.

Termal ilçesi sınırları içinde yer alan Gökçe Barajı,
Gökçedere (Sellimandıra Dere) üzerinde, ağırlıklı
olarak içme suyu (%85), kısmen de sulama suyu
(%15) temini amacıyla 1980-1989 yılları arasında
inşa edilmiştir. Kaya gövde dolgu tipinde olan Gökçe
Barajı 37 hm3/yıl içme suyu ve 600 ha sulama alanı
kapasitesine sahiptir. Baraj temelden yüksekliği 62
m, kret uzunluğu 747.06 m, rezervuar uzunluğu ise
2000 m’dir. Gövde hacmi 1330000 m³ olan barajın
rezervuar hacmi 25500000 m3’dür [10].

Çalışma alanı Marmara Bölgesi içinde ve Marmara
Denizinin kıyısında yer alan Yalova İli’ne bağlı
Termal ilçesidir. Termal’in doğusunda Yalova
Merkez İlçe, batısında Çınarcık İlçesi, güneyinde
Bursa ve kuzeyinde Marmara Denizi yer almaktadır
(Şekil 1). Nüfusu 6532 kişidir [7]. Yalova havzası,
Türkiye'de iyi bilinen bir jeotermal alan olup,
havzadaki kaplıcalar ziyaretçiler tarafından terapi
ve içme amaçlı kullanılmaktadır [8].

Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası [9]

[11] Gemlik Körfezi ve Yalova-Termal bölgesindeki
sismik aktiviteyi izlemenin, Marmara Bölgesi'nde
meydana gelebilecek olası olayları anlamak için
önemli
olduğunu
vurgulamışlardır.
[12]
çalışmalarında 1999 yılında meydana gelen 7.4 ve
7.2 Mw büyüklüğündeki depremlerin Yalova’da
büyük yıkım ve hasara neden olmasının başlıca
nedeninin sıvılaşma olduğunu açıklamışlardır. [13]
Yalova İl Merkezinde deprem riski taşıyan bölgeleri
belirlemek için analitik hiyerarşi süreci (AHP) ve
ideal çözüme benzerliğe göre sipariş tercihi
(TOPSIS) tekniğini kullanmışlar, afet azaltma
süreçlerine girdi olarak kullanılabilecek genel
deprem risk haritası elde etmişlerdir. [14]
Yalova’nın alüvyon zemininde CBS kullanılarak

23

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

serbest yüzey kabarmasının mekânsal dağılımının
haritalanması amacıyla yaptığı çalışmasının
sonucunda Yalova ilinde amaçlanan hafif yapı
uygulamalarının
olası
deformasyonların
değerlendirilmesi için de özel bir öneme sahip
olduğunu vurgulamıştır. [15] Yalova’da jeolojik ve
jeoteknik verilere dayalı olarak gerçekleştirdikleri
çalışma sonucunda elde ettikleri duyarlılık
haritalarının, 7.4 büyüklüğündeki deprem için
sıvılaşmaya orta ile yüksek hassasiyet gösterdiğini
ortaya koymuşlardır.

Şekil 2. En büyük yer ivme katsayı [18] haritası
Deprem duyarlılık analizlerinde kullanılan
parametrelerden biri de deprem merkezine olan
uzaklıktır. Geçmiş depremlerin büyüklükleri ve
depremin merkezlerinin kayıt istasyonuna olan
uzaklıkları
duyarlılık analizinde
belirleyici
parametre olmaktadır. Bu yüzden depremin
büyüklüğüne bağlı olarak uzaklığın etkisinin
belirlenmesi deprem duyarlılık haritalarının
üretilmesinde önemli bir faktör olmaktadır [19].
Çalışma alanına ait magnitüdü 3’den büyük olan
deprem merkezlerine olan uzaklık [18] haritası
Şekil 3’de verilmiştir.

3. Kullanılan parametreler
Tehlikeli alanların belirlenerek deprem etkilerinin
azaltılması deprem duyarlılık analizlerinin temel
amacıdır. Yalova ili Termal ilçesi deprem duyarlılık
riskini etkileyen kriterler ulusal ve uluslararası
kaynaklardan belirlenmiştir. Bu kriterler en büyük
yer ivmesi katsayısı, deprem merkezine olan
uzaklık, litoloji, hidrojeoloji, fay hatlarına olan
uzaklık, eğim ve akarsulara olan uzaklıktır.
Deprem hasar riskinde en önemli parametrelerden
biri yer hareketi şiddet ölçüsü olan yer ivmesidir
[16, 17]. Yapılara aktarılacak yüklerin ve zeminyapı etkileşimi arasındaki dengenin sağlanması için
yer ivmesi değerinin bilinmesi gereklidir. Çalışma
alanına ait yer ivme haritası AFAD Türkiye İvme
Veri Tabanı ve Analiz Sistemi kullanılarak [18]
belirlenmiştir. Çalışma alanına ait yer ivmesi
katsayısı haritası 0.4-0.5 aralığında elde edilmiştir
(Şekil 2).

Şekil 3. Deprem merkezlerine [18] uzaklık
Jeoloji ve hidrojeoloji faktörleri deprem hasar risk
ve duyarlılık analizlerinde kullanılan faktörlerin
başında gelmektedir [20]. Deprem enerjisi zeminin
litolojik yapısına bağlı olarak iletilmekte, bu enerji,
sert zeminlerde (granit vb.) yutulurken, gevşek
taneli zeminlerde (alüvyon vb.) ise büyümektedir
[21]. Çalışma alanında yüzeyleme gösteren litolojik
birimler stratigrafik olarak yaşlıdan gence doğru
sırasıyla Permiyen yaşlı mermer (mr), Üst Kretase
yaşlı meta kırıntılılar ve meta karbonatlar (f),
Paleosen-Eosen yaşlı kırıntılılar ve karbonatlar
(pn2e), Eosen yaşlı ayrılmamış volkanitler (en), Üst
Miyosen yaşlı karasal kırıntılılar (m3pl) olarak yer
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almaktadır. Çalışma alanının en genç birimini ise
Kuvaterner yaşlı ayrılmamış alüvyon (Qal)
oluşturmaktadır [22]. İnceleme alanındaki litolojik
birimlerin Bulanık AHP’ye göre puanlamasında
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin Deprem
Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslarında
belirtilen zemin sınıfları [23] dikkate alınmıştır.
Alüvyon gevşek taneli özelliğinden dolayı deprem
enerjisinin iletimindeki olumsuz etkiye sahip
olması nedeniyle deprem hasar analizinde
tamamen duyarlı kabul edilmiştir. Çalışma alanına
ait litoloji haritası [22] Şekil 4’de verilmiştir.

[24]. Termal İlçesi sınırları içerisinde yer alan faylar
ve Termal İlçesinin yerleşim alanına yaklaşık olarak
18 km uzaklıkta bulunan Kuzey Anadolu Fay Zonu
(KAFZ), Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğünün (MTA) Yer Bilimleri Harita
Görüntüleyici ve Çizim Editörü ortamından [22, 25]
CBS ortamına aktarılmıştır (Şekil 6).

Şekil 5. Çalışma alanı hidrojeoloji haritası

Şekil 4. Çalışma alanı litoloji haritası [22]
Çalışma alanında yer alan litolojik birimlerden
alüvyon ayrık taneli ve tutturulmamış kum-çakıl
tanelerinden oluşmasından dolayı hidrojeolojik
olarak geçirimli birimi oluşturmaktadır. Karbonatlı
birimlerin suyla temasında erimeleri nedeniyle,
meta kırıntılılar ve meta karbonatlar ile kırıntılılar
ve karbonatlardan oluşan litolojik birimler
hidrojeolojik olarak yarı geçirimli birimi,
volkanitler ise ayrılmamış özellik sunmaları
nedeniyle az geçirimli birimleri oluşturmaktadır.
Çeşitli boyda taneli birim özelliği sunan karasal
kırıntılılar ve mermer ise geçirimsiz birim özelliği
sunmaktadır. Çalışma alanına ait hidrojeoloji
haritası Şekil 5’de verilmiştir.
Deprem duyarlılık analizlerinde belirleyici
faktörlerden biri de fay hatlarına olan uzaklıktır
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Şekil 6. Fay hatlarına [22, 25] uzaklık haritası

4. Yöntem
Bu çalışmada, çalışmanın amacına bağlı olarak
karşılaştırma matrisinde sözel belirsizliği daha iyi
ifade etmek amacıyla Bulanık AHP yöntemi
kullanılmıştır. Çoklu kriterleri ele alırken getirdiği
kolaylıklar Bulanık AHP’nin en önemli avantajıdır.
Klasik AHP yönteminde karar vericiler kriterlerin
önem derecelerini ve karar alternatiflerinin
kriterlere göre önem derecelerini ikili olarak
kıyaslarken, Bulanık AHP yönteminde önem derece
aralıkları kullanıldığından bulanık yaklaşım daha
doğru bir karar verme süreci tanımlayabilmektedir
[30].

Deprem hasar riskinde topografyanın eğim
özellikleri de etkili olmaktadır [26, 27]. Eğim
değerlerinin fazla olması depremin duyarlılığı ve
hasar riski üzerinde belirleyici rol oynar [28].
Çalışma alanına ait eğim verisi bölgeye ait sayısal
yükseklik modelinden üretilmiştir [29]. Üretilen
eğim haritası 5 sınıfa ayrılmıştır (Şekil 7).

Literatürde pek çok Bulanık AHP uygulaması
mevcuttur. Bulanık AHP için ilk çalışma [31]
tarafından yapılmıştır. Sonrasında [32, 33, 34]
tarafından Bulanık AHP yaklaşımlarının farklı
çözüm algoritmaları ele alınmıştır [35]. Yapılan
işlemlerin sonunda tek sonuç olması ve
bulanıklaştırma
hesaplamalarının
kolaylığı
Buckley’in yaklaşımının [32] en önemli avantajıdır.
Bu nedenle bu çalışmada Buckley’in Bulanık AHP
yöntemi kullanılmıştır.
Bulanık AHP’de ilk adım problemin amaç, kriterler,
alt kriterler ve alternatifleri gösterecek şekilde
hiyerarşik bir yapıda ifade edilmesidir [36]. İkinci
aşamada ise amaç ile ölçütler arasında sayısal bağ
kurulmaktadır. Uygulamada kullanılan Bulanık
önem dereceleri Tablo 1’de gösterilmiştir [37].

Şekil 7. Çalışma alanı eğim [29] haritası
Akarsulara uzaklık faktörü de deprem duyarlılığını
etkileyen bir başka parametredir [28]. Bu faktörün
etkisini belirlemek için akarsuya uzaklık faktörü 5
sınıf altında değerlendirilmiştir (Şekil 8).

Tablo 1. Bulanık AHP önem ölçeği
Dilsel Değişkenler

Bulanık Ölçek

Bulanık Ölçek
Karşılığı

Eşit Önem

(1,1,1)

(1/1, 1/1, 1/1)

Kısmen önemli

(1,3,5)

(1/5, 1/3, 1/1)

Oldukça önemli

(3,5,7)

(1/7, 1/5, 1/3)

Çok önemli

(5,7,9)

(1/9, 1/7, 1/5)

Kesin önemli

(7,9,9)

(1/9, 1/9, 1/7)

5. Uygulama
Bulanık AHP ile deprem duyarlılık haritasının
üretilmesi için veri seti bileşenleri; yer ivmesi,
litoloji, hidrojeoloji, eğim, fay hatlarına olan uzaklık,
deprem merkezine olan uzaklık ve akarsuya olan
uzaklık olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada karar
vericilerin belirsiz ve karmaşık düşüncelerine daha
uygun olması nedeniyle [38] Bulanık AHP yöntemi
kullanılmıştır. Belirlenen veri setlerinin önem
dereceleri Bulanık AHP ile belirlenmiş ve her kriter
CBS ortamında raster formata dönüştürülmüştür.

Şekil 8. Çalışma alanı akarsuya olan uzaklık haritası
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CBS ortamında raster formatına dönüştürülen veri
setleri ağırlıklı doğrusal birleştirme analizi ile
birleştirilerek deprem duyarlılık haritası ortaya
çıkarılmıştır. Bu amaçla ilk olarak, belirlenen veri
setlerinin önem derecelerini Bulanık AHP yöntemi

ile belirlemek için uzman kişiler tarafından
belirlenen ve dilsel ifade edilen faktörlerin bulanık
sayı karşılığı belirlenmiştir. Tablo 2’de kullanılan
kriterlerin
ikili
karşılaştırmalar
matrisi
gösterilmiştir.

Tablo 2. Bulanık AHP için ikili karşılaştırma matrisi (a en büyük yer ivmesi katsayısı, b deprem merkezine
olan uzaklık, c litoloji, d hidrojeoloji, e fay hatlarına olan uzaklık, f eğim, g Akarsuya olan uzaklık)
Parametreler

a

b

c

d

e

f

g

a

1,1,1

1,3,5

1/7,1/5,1/3

3,5,7

1/5,1/3,1

5,7,9

7,9,9

1,1,1

1/7,1/5,1/3

1,3,5

1/7,1/5,1/3

1,3,5

3,5,7

1,1,1

5,7,9

1,3,5

7,9,9

7,9,9

1,1,1

1/7,1/5,1/3

1,3,5

1,3,5

1,1,1

5,7,9

7,9,9

1,1,1

1,3,5

b
c
d
e
f
g

1,1,1

İkili karşılaştırma matrisi oluşturulduktan sonra
her parametrenin bulanık geometrik ortalamaları
hesaplanmış, bulanık geometrik ortalama matrisi
ise Tablo 3’de verilmiştir.

olan uzaklık, c litoloji, d hidrojeoloji, e fay hatlarına
olan uzaklık, f eğim, g Akarsuya olan uzaklık)

Tablo 3. Bulanık geometrik ortalama matrisi (a en
büyük yer ivmesi katsayısı, b deprem merkezine
olan uzaklık, c litoloji, d hidrojeoloji, e fay hatlarına
olan uzaklık, f eğim, g Akarsuya olan uzaklık)

Parametreler

l

m

u

a

0.074

0.160

0.365

b

0.034

0.082

0.210

c

0.190

0.404

0.773

Parametreler

r1

r2

r3

d

0.021

0.049

0.126

a

1.17

1.81

2.66

e

0.114

0.252

0.565

b

0.53

0.93

1.53

f

0.016

0.032

0.082

c

3.00

4.58

5.63

g

0.012

0.020

0.049

d

0.33

0.56

0.92

e

1.81

2.86

4.11

f

0.25

0.36

0.60

Tablo 5. Bulanık AHP için kriterlerin ağırlıkları (a
en büyük yer ivmesi katsayısı, b deprem merkezine
olan uzaklık, c litoloji, d hidrojeoloji, e fay hatlarına
olan uzaklık, f eğim, g akarsuya olan uzaklık)

g

0.19

0.23

0.36

Parametreler

Toplam

7.28

11.33

15.81

Ağırlıklar

a

b

c

d

e

f

g

0.16 0.09 0.38 0.05 0.27 0.03 0.02

Bulanık AHP ile yapılan ağırlıklandırma sonucunda
%38 ile en yüksek ağırlığa litoloji kriterinin sahip
olduğu daha sonra bunu sırasıyla fay hatlarına olan
uzaklık, en büyük yer ivme katsayısı, deprem
merkezine olan uzaklık, hidrojeoloji, eğim ve
akarsuya olan uzaklık faktörlerinin izlediği
hesaplanmıştır.
Faktörlerin
ağırlıklarının
hesaplanmasından sonra elde edilen ağırlıklar

Daha sonra, her satırın bulanık ortalama ağırlığı
alınarak Tablo 4 oluşturulmuş, Tablo 5‘de ise
yapılan matematiksel işlemler sonucu elde edilen
ağırlıklar verilmiştir.
Tablo 4. Bulanık ortalama ağırlık matrisi (a en
büyük yer ivmesi katsayısı, b deprem merkezine
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raster formatındaki haritalara işlenmiştir ve raster
haritalar birleştirilerek deprem hasar riski haritası
elde edilmiştir.

Gökçe barajının konumu dikkate alınarak
değerlendirildiğinde Gökçe Barajı alanının,
magnitüdü 3’den büyük mevcut deprem
noktalarına 2.5 km’den daha fazla uzaklıkta, faylara
2.5-5 km, KAFZ’na ise yaklaşık 20 km mesafede yer
aldığı ve en büyük yer ivmesi 0.4-0.5 arasında yer
alan deprem açısından riskli alanda [18, 22, 25]
olduğu tespit edilmiştir. Deprem duyarlılığı
açısından ise orta ve yüksek duyarlılık sınıfları
içinde yer aldığı, barajın kuzeyde kalan kısmının
yüksek, güneyde kalan büyük bir kısmının ise orta
duyarlı alanda kaldığı görülmüştür.

6. Bulgular
Bu çalışmada [32]’nin Bulanık AHP yöntemi ile
Termal ilçesine ait 7 kriterin normalleştirilmesi,
kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi ve tüm
kriterlerin toplanması ile deprem duyarlılık haritası
üretilmiştir (Şekil 9).

7. Sonuçlar
Deprem afet yönetim planlarının hazırlanması
aşamalarında CBS araçları, verilerin elde
edilmesinden gerekli analizlerin yapılmasına kadar
birçok alanda kullanılarak yönetim başarısının
artmasında etkili olmaktadır. Bu çalışmada Termal
ilçesinin deprem duyarlılık haritası Buckley’in
Bulanık AHP yöntemi ile CBS ortamında
oluşturulmuştur. Pek çok ölçüte bağlı olan deprem
duyarlılık analizinin “çok ölçütlü bulanık karar
verme” problemi olarak ele alınıp çözülebileceği
görülmüştür.
Bu çalışmanın sonucunda elde edilen duyarlılık
haritası, 1999 İzmit depremi sırasında Yalova İli
civarında sıvılaşmaya bağlı oturma ve hasarın
araştırıldığı [5] ve AHP ve TOPSIS kullanılarak
oluşturulan Yalova İl Merkezinin genel deprem risk
haritasını içeren [13] çalışmalar ile karşılıklı olarak
değerlendirilmiş, çalışma sonuçlarının birbirleri ile
oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuçların
uyumlu olması ise çalışma bulgularının gerçekçi ve
uygulanabilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Şekil 9. Bulanık AHP yöntemi ile elde edilen
deprem duyarlılık haritası

Sonuç olarak, çalışma alanında meydana gelmiş
olan depremler, çok yüksek ve yüksek duyarlı
olarak belirlenen alanlarda meydana geldiğinden,
CBS temelli Bulanık AHP yönteminin deprem
duyarlılık analizlerinde de kullanılabileceğini ve
doğru sonuçlar verdiğini göstermiştir. Ayrıca,
sadece deprem değil, aynı zamanda heyelan, kaya
düşmesi, taşkın gibi diğer doğal afetlerin risk
haritalarını da içeren bütünleşik afet risk
haritalarının üretilmesi de büyük önem
sunmaktadır. Bütünleşik afet risk haritalarının
hazırlanması, olası doğal afetlere karşı önlemlerin
alınabilmesi ve alınan önlemler sayesinde de doğal
afetlerin neden olabileceği can ve mal kayıplarının
önlenebilmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Üretilen duyarlılık haritası çok yüksek, yüksek, orta
ve düşük duyarlı olmak üzere dört farklı sınıfa
ayrılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda
çok yüksek duyarlılık %2.03, yüksek duyarlılık
%25.17, orta duyarlılık %62.40 ve düşük duyarlılık
%10.40 oranında elde edilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre, çalışma alanında deprem riski için
çok yüksek ve yüksek duyarlılığa sahip alanların
15.01km2, orta duyarlılığa sahip alanların ise
34.43km2 alan kapladığı görülmüştür. Termal ilçesi
deprem duyarlılık analizinde yüksek ve orta
duyarlılığa sahip olan toplam 49.44 km2 alan,
çalışma alanının %89.61’ini kapsamaktadır.
Çalışma alanının %10.39’u ise deprem riski için
düşük duyarlılığa sahiptir. Termal İlçesinde yer alan
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Özet
Raylı sistemlerde sinyalizasyon ve fonksiyonel güvenlik kavramları oldukça kritik bir role
sahiptir. Sinyalizasyon sistemlerinin görevi trenlerin diğer saha elemanlarıyla
haberleşmesiyle muhtemel kazaları önleyerek güvenli bir tren işletiminin yapılmasını
sağlamaktır. Fonksiyonel güvenlik ise gerçekleşmesi muhtemel kazaların önüne geçebilmek
için çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak kaza olmasının önüne geçmek ve kaza olduğunda
oluşacak hasarların minimuma indirerek kayıpları azaltmaya çalışmaktır. Bu çalışmada
Avrupa Raylı Sistemler Ajansının frenleme eğrileri simülasyonu kullanılarak veriler Excel
ortamından Matlab® ortamına aktarılmış ve IEE 1698, DIN EN 13452, IEC 61025 FTA analizi
standartlarından ve Subset-026 dokümanından faydalanılarak gerçeğe yakın simülasyonlar
oluşturulmuştur. Çeşitli demiryolu ağları kurgulanmıştır, farklı senaryolar üzerinden raylı
sistemlerde sinyalizasyon ve fonksiyonel güvenlik konuları ele alınmıştır. Simülasyonlarla
trenin frenleme eğrileri incelenerek çeşitli makine öğrenimi araçları ve kontrol sistemleri ile
güvenli ve optimum bir sürüş sağlaması üzerinde durulmuştur. Monte Carlo Simülasyonları
kullanılarak bu kazaların önüne geçecek senaryoların hazırlanması ve kaza durumunda bu
kazaların vereceği hasarın büyüklüğü konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Raylı Sistemlerde Sinyalizasyon, Fonksiyonel Güvenlik, Makine Öğrenimi, Tren
Koruma Kontrol Sistemleri

Signalling in Railway Systems and Functional Safety Simulation and
Design
Abstract
Signaling and functional safety concepts have a very critical role in rail systems. The task of
signaling systems is to ensure a safe train operation by preventing possible accidents via
communication of trains with other field elements. Functional safety, on the other hand, is to
prevent accidents by using various analysis methods in order to prevent possible accidents
and to try to reduce losses by minimizing the damages that will occur in the event of an
accident. In this study, using the braking curves simulation of the European Railway Agency,
the data were transferred from the Excel to the Matlab® and realistic simulations were
created by using the IEE 1698, DIN EN 13452, IEC 61025 FTA analysis standards and the
Subset-026 document. Various railway networks have been designed and signaling and
functional safety issues in rail systems are discussed through different scenarios. By
examining the braking curves of the train with simulations and using various machine
learning tools and control systems, it has been focused on providing a safe and optimum ride.
Moreover, by using Monte Carlo Simulations, possible scenarios which prevents these
accidents are proposed and, finally a prediction system which estimates the extent of the
damage by the accidents is suggested.
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simülasyonundan faydalanılmıştır. Bu simülasyon,
gerekli değerler girildiğinde tren ait uygun fren
eğrilerini grafiksel olarak hesaplamaktadır. Subset026 [3] dökümanı ise bize kapsamlı bir şekilde
Avrupa Demiryolu Ajansının European Railway
Agency (ERA) fren eğrileri simülasyonun nasıl
kullanılacağı hakkında bilgiler vermektedir.

1 Giriş
Raylı sistemlerde trenin mevcut hatlarda güvenli bir
şekilde işleyebilmesi için trenlerin güvenliğini
sağlamak amacıyla çeşitli Otomatik Tren İşletimi
Automatic Train Operation (ATO) ve Otomatik Tren
Koruma - Automatic Train Protection (ATP)
sistemleri gelişerek günümüze kadar devam etmiştir.
Bu sistemler günümüzde artık insandan bağımsız bir
şekilde otomatik olarak çalışmaya başlamış ve hata
oranını minimuma indirmek amacıyla birbirini
sürekli denetleyen bağımsız algoritmalara sahip
sistemler ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda trenlerin en
son sistemlerle tasarlanmış olan bir ortamda gerekli
fren
eğrilerinin
yardımıyla
bir
algoritma
oluşturularak engele çarpmadan önceki hız sürüş
profilleri incelenmiştir.
2 Tren koruma ve Kontrol Sistemlerinin ve
Oluşturulan Simülasyonların Tanıtılması
Otomatik Tren İşletimi - Automatic Train Operation
(ATO) ve Otomatik Tren Koruma Sistemi- Automatic
Train Protection (ATP) her tipten trenin güvenli bir
şekilde işletilmesi için tasarlanmıştır. Bu sistemler
araç üstü sistemler ve yol boyu sistemler üzere ikiye
ayrılmaktadır. Bu sistemler araç üstünde Otomatik
Tren Koruma - Automatic Train Protection (ATP),
Otomatik Tren İşletimi - Automatic Train Operation
(ATO) sistemleridir. Bu iki sistemin birleşmesiyle
ortaya çıkan sisteme Otomatik Tren Kontrolü
Automatic
Train
Control
(ATC)
olarak
adlandırılmaktadır. Ayrıca trenlerin durdurulması
için fren sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu makalede
kullanılan fren sistemleri Pnömatik, Elektrodinamik
ve Yolcu Acil Frenleridir. Bu sistemlerle birlikte tüm
sistemler Tren Kontrol Yönetim Sistemi’ne bağlıdır.
Şekil 1’de [2] kullanılan sistemlerin şematik
gösterimi sunulmuştur.

Şekil 1. Kullanılan sistemlerin şematik gösterimi
Bu çalışmada, oluşturulan konum-hız grafiklerinde,
frenleme ivmesinin grafiklendirilmesi için, aşağıda
sunulan,
ivme-hız-konum
denkleminden
yararlanılmıştır:
a=

v2
2xs

(1)

2.2 Trenin Fren Arıza Senaryonun
Oluşturulması
Bu
çalışmada
simülasyonlar,
Matlab®’ta
oluşturulmuştur. Simülasyon senaryoları için ilk
olarak tren sabit bir hızda ilerlemektedir ve fren
uyarı çizgisine ulaştığında frenleme başlamaktadır.
Oluşturulan yazılımda, meydana gelen rassal bir
arıza sonucunda fren patlaması simülasyonu
yapılmıştır. Yine yazılımda fren patlaması sonucu acil
frenleme sistemlerinin devreye girmesi de ele
alınarak, simülasyonlarla trenin engele çarpıp
çarpmayacağı
analizi
yapılmıştır.
Tren
simülasyonunda oluşturulan algoritmada Matlab®
ortamında rassallık komutundan faydalanılarak
trenin rassal bir zamanda frenin patlaması

2.1 Çalışmada Kullanılan Standartlar ve
Denklemler
Bu çalışmada raylı sistemlerde kullanılan alana özgü
standartlardan yararlanılmıştır. Bu standartlar IEE
1698 [6] standartı EN 13452 [5] standartlarıdır. IEE
1698 [6] standartı trenin hangi fren eğrileri
kullanılarak sürülebileceği hakkında bilgiler
vermektedir. EN 13452 [5] standartı ise bize trenin
fren yaparken hangi acil ivmelenme değerlerini
kullanması
gerektiği
konusunda
rehberlik
etmektedir. Ayrıca Avrupa Demiryolları Ajansının
European Railway Agency (ERA) fren eğrileri
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uygulanmıştır. Çalışma sonunda, yeni bir Acil
Frenleme Emergency Brake (EB) modeli olarak yeni
bir fren tasarımı önerilmiştir.

Otomatik Tren İşletimi - Automatic Train Operation
(ATO) ve Otomatik Tren Koruma - Automatic Train
Protection (ATP) sistemlerinde bir arıza meydana
gelmiştir. Şekil 4’te Hata Ağacı - Fault Tree Analysis
(FTA) üzerindeki yol belirtilmiştir.

2.3 Trenin Freninin Arızalanmadığı Taban
Simülasyonun Oluşturulması
Trenin, freninin arızalanmadığı ve engele çarpmadığı
taban simülasyon için Bölüm 2.1’de bahsedilen
standartlardan yararlanılarak Matlab® ortamında
çeşitli fren eğrileri oluşturulmuştur. Bu fren eğrileri,
Fren Uyarı Çizgisi (Indication) ve Acil Fren
İvmelenme - Emergency Brake Distance (EBD)
çizgisidir. Uyarı çizgisine ulaşıldığında, normal
durumda, tren uygun bir şekilde frenleyerek engele
çarpmadan durabilmektedir. Diğer taraftan Acil Fren
İvmelenme - Emergency Brake Distance (EBD) ise,
tren engele çarpmadan önceki son şansını belirten
çizgidir. Tren bu eğriye ulaşırsa, engele çarpacağı
anlamına gelmektedir. Şekil 2’de [3, 7] bir adet örnek
simülasyon gösterilmiştir.

Şekil 3. Tüm sistem için Hata Ağacı - Fault Tree
Analysis (FTA) Analizi

Şekil 2. Trenin Frenin Arızalanmadığı Normal
Frenleme Senaryosu
3 Hata Ağacı Analizi (FTA) ve Kaza
Simülasyonlarının oluşturulması
Bu çalışmada IEC 61025 Hata Ağacı Analizi - Fault
Tree Analysis (FTA) [1] analizi dokümanından
yararlanılarak Şekil 3’te [1, 4] gösterilen hata ağacı
oluşturulmuştur. Hata ağacında Elektrodinamik,
Pnömatik ve Yolcu Acil Fren sistemininde
arızalanması tüm fren sistemlerinin arızalanmasına
ve dolayısıyla trenin engele çarpmasına yol
açmaktadır. Yine, Otomatik Tren İşletimi - Automatic
Train Operation (ATO) ve Otomatik Tren Koruma Automatic Train Protection (ATP) sisteminin
arızalanmasıyla
trenin
engele
çarpmasıyla
sonuçlanmaktadır.

Şekil 4. Otomatik Tren İşletimi - Automatic Train
Operation (ATO) ve Otomatik Tren Koruma sistemi
Automatic Train Protection (ATP) sisteminin
arızalanması Hata Ağacı Analizi - Fault Tree Analysis
(FTA) analizi gösterimi

3.1 Tren İşletimi ve Koruma Sistemlerinin
Arızalanması Senaryosunun Simülasyonu
İlk senaryoda trenimiz tek hatlı işletmeciliğin
yapıldığı bir demiryolu hattında ilerlemektedir.
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Şekil 5 ve 6’da [3, 7] iki örnek simülasyon
gösterilmiştir. Şekil 5’te Otomatik Tren İşletimi
Automatic Train Operation (ATO) ve Otomatik Tren
Koruma - Automatic Train Protection (ATP)
sisteminin arızalanması sonucu trenin engele
çarpmaktadır. Şekil 6’da ise otomatik tren işletimi
sisteminin arızalanması durumunda Emergency
Brake (EB) devreye girerek treni engele çarpmadan
durdurmaktadır.

Senaryo 1 ve 2 için yapılan Monte Carlo
Simülasyonlarında [1], Senaryo 1’de %65 oranında
tren için engele çarpma, Senaryo 2’de ise %95
oranında engele çarpma gözlenmiştir.

Şekil 5. Otomatik Tren İşletimi Automatic Train
Operation (ATO) ve Otomatik Tren Koruma sistemi
Automatic Train Protection (ATP) arızalanması
sonucu trenin engele çarpması
Şekil 7. Fren sistemlerinin arızalanmasının Hata
Ağacı Analizi - Fault Tree Analysis (FTA) analizinde
gösterimi

Şekil 6. Otomatik Tren İşletimi - Automatic Train
Operation (ATO) sisteminin arızalanmasında Acil
Frenleme Emergency Brake (EB)’nin devreye
girerek treni engele çarpmadan durdurması
Şekil 8. Fren sistemlerinin arızalanması
3.2 Tüm Fren Sistemlerinin Arızalanması
Senaryosunun Simülasyonu
İkinci senaryoda yine trenimiz tek hatlı işletmeciliğin
yapıldığı bir demiryolu hattında ilerlemektedir.
Trenin Elektrodinamik, Yolcu freni ve Pnömatik fren
sistemlerinde arıza meydana gelmektedir. Şekil 7’de
Hata Ağacı Analizi - Fault Tree Analysis (FTA) [1, 4]
grafiği üzerindeki yol belirtilmiştir.
Şekil 8 ve 9’da [3, 7] iki örnek simülasyon
gösterilmiştir. Şekil 8’de fren sistemlerinin
arızalanması sonucu trenin engele çarpmaktadır.
Şekil 9’da ise fren sistemi arızasında Acil Frenleme
Emergency Brake (EB) devreye girerek treni engele
çarpmadan durdurmaktadır.

Şekil 9. Fren sistemlerinin arızalanmasında Acil
Frenleme Emergency Brake (EB)’nin devreye
girerek treni engele çarpmadan durdurması
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4 Sonuç ve Öneriler
Yaptığımız simülasyonlar sonucunda, trenimizde
bulunan Otomatik Tren İşletimi - Automatic Train
Operation (ATO) ve Otomatik Tren Koruma
Automatic Train Protection (ATP) sistemi arıza
yaptığında veya tüm fren sistemlerinde fren
sisteminin kendisinden kaynaklanan bir arıza
olduğunda sistemimizin engele çarpmasını
önlemek yüksek oranda mümkün olmamaktadır.
Önerdiğimiz çözüm, tren bilgisayarına bağlı
otomatik Otomatik Tren İşletimi - Automatic Train
Operation (ATO) ve Otomatik Tren Koruma Automatic Train Protection (ATP) veya fren
sistemlerinin elektriksel veya haberleşme olarak
bir arıza yapması durumunda gömülü bir yazılım
tasarımı uygulanmış bir kart tasarımı devreye
girerek acil frenle trenimizi durdurmasıdır.
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Abstract
As the demand for energy increases and the supply becomes insufficient to meet the demand,
alternatives to fossil fuels are sought. The importance of the use of solar energy is increasing
day by day due to being an environment friendly energy source and its sustainability feature.
It has a significant role in energy strategies. Making reliable solar irradiance prediction
enables more efficient use of solar energy at less cost. In this study, it is aimed to predict the
direct normal irradiance in Beykoz district in Istanbul using meteorological data. Models
were created with different machine learning techniques, the results of these models were
compared, and it was observed that the Boosting techniques provide better results. In
addition to data analysis, an interactive and user-friendly application was developed that
predicts radiation.
Keywords: Solar Irradiance Prediction, Meteorological Data, Modelling, Machine Learning

based irradiance forecasting algorithms were
investigated and compared. In another work, a new
model based on diagonal recurrent wavelet neural
network (DRWNN) for forecasting global solar
irradiance was presented [5].

1 Introduction
The Sun is the main source of energy for life. Also, it
is a direct or indirect source of renewable energy
systems, such as solar thermal power plants, which
directly transform sun radiation into useable
electric energy.

There are several solar irradiance types, which are
Total Solar Irradiance, Direct Normal Irradiance,
Diffuse Horizontal Irradiance, Global Horizontal
Irradiance, Global Tilted Irradiance, and Global
Normal Irradiance. This paper focuses on Direct
Normal Irradiance (DNI) prediction. DNI is a key
variable for the systems where the solar energy
concentration is important, such as concentrating
solar thermal plants and concentrated photovoltaic
systems [6]. DNI can be measured with
pyrheliometers. However, this measurement is
costly and requires frequent maintenance. These
facts underline the importance of accurate
predictions of DNI.

Solar radiation is the energy released by the sun and
transmitted as electromagnetic waves across space.
This energy, emitted by the sun's surface as a result
of chemical reactions, influences atmospheric and
climatological processes. Predicting solar radiation
is important for agriculture investments,
photovoltaic plant development, and photovoltaic
electricity production.
Numerous researches have been conducted about
solar irradiance. In [1], to predict short term solar
irradiance, a hybrid deep learning model was
proposed by using the Keras framework. Shortterm solar irradiation prediction was proposed by
using Dynamic Harmonic Regression in [2]. They
focused on both Global Horizontal Irradiation and
Direct Normal Irradiation. The authors proposed
three forecasting models based on Auto-Regressive
Integrated Moving Average (ARIMA) models in [3].
They incorporated the cloud cover as an input
parameter in their study. In [4], Hidden Markov
Model and Support Vector Machine regression-

The remaining part of this paper is organized as
follows: In Section 2, the meteorological data and its
features are introduced. Prediction models and
methodology are explained in Section 3. The
simulation results and comparative analysis of the
models are presented in Section 4. Finally, Section 5
draws conclusions and indicates future directions.

*Corresponding author: burcinkulahcioglu@beykoz.edu.tr
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Table 1. The variables and their ranges

2 Meteorological data
The dataset includes different types of solar
irradiance and some meteorological elements as
variables. The data is received from the National
Renewable Energy Laboratory of the US
Department of Energy (NREL) through the National
Solar Radiation Database (NSRDB).
NSRDB
(nsrdb.nrel.gov) provides hourly and half-hourly
values of meteorological data and common
measurements of solar radiation for several
international locations. NRSB Data Viewer enables
users to choose and query geographical inputs like
longitude and latitude, as well as data series
including years, months, and frequency of data. In
this paper, the dataset consists of hourly data from
00:30, 01.01.2017 to 23:30, 31.12.2017 for Beykoz,
Istanbul, Turkey. There are 8760 rows and 23
columns in the raw dataset.

Variables

Range of Values

DNI (w/m² )

1 - 976

GHI (w/m² )

4 - 996

Dew points °C

-5.7 - 24.7

Temperature °C

0.2 - 34.2

Pressure (mbar)

998 - 1030

Relative Humidity %

24.96 - 98.93

Precipitable Water (cm) 0.4 - 4.4
Wind Direction °

0 - 360

Wind Speed (m/s)

0.4 - 7.8

Surface Albedo ratio

0.1 - 0.87

Ozone

0.25 - 0.41

Cloud Type

13 types

Fill Flag

6 types

As the first step, the rows having zero DNI values
are eliminated. Next, a new date column is created
by merging five existing date columns: Year, Month,
Day, Hour, and Minute to generate a meaningful
visualization (see Figure 1).

Figure 2. Correlation of variables with target
variable DNI
Figure 1. DNI values in time

3 Prediction models and evaluation

After eliminating some of the variables in preprocessing steps, the resulting dataset has 3167
rows and 13 columns with no missing values. Table
1 shows the variables as well as their ranges. Cloud
Type and Fill Flag are categorical variables. Cloud
type has thirteen types from Type 0 to 12. They are
Clear, Probably Clear, Fog, Water, Super-Cooled
Water, Mixed, Opaque Ice, Cirrus, Overlapping,
Overshooting, Unknown, Dust, and Smoke,
respectively. Fill Flag has six types from Type 0 to
5, namely N/A, Missing Image, Low irradiance,
Exceeds Clearsky, Missing Cloud Properties, and
Rayleigh Violation, respectively.

This section presents three machine learning
algorithms based on decision trees: categorical
boosting (CatBoost), light gradient boosting
(LGBoost), and extra trees regressor. The metrics
used for assesing the performance of the models
used for predicting solar radiation are also detailed.
a. CatBoost algorithm
The CatBoost is a popular machine learning
approach for gradient boosting on decision trees
[7]. The approach constructs random multiple
permutations by using all instances in the dataset to
combine all categorical features in the current tree
which result in enhanced generalization ability and
lower computational cost. CatBoost overcomes the
problem of over fitting of the model that other
gradient boosting implementations suffer.

The Figure 2 represents all the variables as well as
their correlation with DNI.
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b. LGBoost algorithm

4 Simulation results

LGBoost is also a gradient boosting approach that
uses histogram-based algorithms for speeding up
the training process [8]. The major differences
between LGBoost and the other gradient boosting
approaches are exclusive feature bundling and
gradient-based one-side sampling.

The work is carried out on a Windows machine with
NVDIA GeForce RTX 2070 graphics card and AMD
Ryzen 2700X processor with 8 cores using Python.
The scikit-learn machine learning library [10] was
used to implement the decision-based regression
algorithms.

c. Extra trees algorithm

In order to predict DNI, we have employed different
machine learning models, and the results have
shown that the three methods which are described
in the previous section perform better than the
others in our case. According to the error metrics
we have discussed in previous section,
CatBoostRegressor is the most successful one
among these three models (See Table 2).

Extra tree algorithm is a tree-based ensemble
approach to reduce the dimensionality of spectral
data which provides low complexity and high
accuracy [9]. The main idea relies on building an
ensemble of regression trees by choosing the best
feature randomly.
d. Evaluation metrics for model performance

In the remaining part of this section, we present
some plots to visualize the performance of
CatBoostRegressor. The Figure 3 presents learning
curve, which is quite important to see the learning
process of a model.

The performances of the models are evaluated
based on residual root mean squared error (RMSE),
mean squared error (MSE), coefficient of
determination (R2) and mean absolute error (MAE).
The standard deviation of the prediction errors is
defined as the RMSE. The RMSE is an effective
measure that shows how far the predicted data fall
from the regression line. RMSE can be defined as:
𝑛

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑦 − 𝑦̂)2
𝑛

(1)

𝑖=1

where y and ŷ represent the test and predicted
values, respectively and n is the number of data
points.
The coefficient of determination R2 shows how well
the selected model fits the data, i.e.

𝑅2 = 1 −

∑𝑛𝑖=1(𝑦̂𝑖 – 𝑦𝑖)2
∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 – 𝑦̅)2

Figure 3. Learning curve

(2)

where ŷ, y and ȳ denote the predicted value, the test
value and the mean of all test values, respectively.
The MAE is an average of the absolute difference
between the actual and the predicted values in the
dataset. The mathematical representation is:
𝑛

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑦𝑖 − 𝑦̅|
𝑛

(3)

𝑖=1

Figure 4. Residual plot
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Table 2. Evaluation metrics of regression models
Model

MAE

MSE

RMSE

R2

Time(sec)

CatBoost Regressor

36.2402

2737.3051

51.9255

0.9708

0.4340

Light Gradient Boosting Machine

40.7388

3405.4235

58.0337

0.9637

0.1140

Extra Trees Regressor

40.7103

3445.4317

58.2483

0.9632

0.0680

of DNI, the predicted values differed significantly
from the actual values, since the model had been
trained insufficiently for lower range values. The
trained model could make much better predictions
if the data were collected every 15 minutes or more
frequently. Nevertheless, the models from the use of
boosting algorithms provided promising results for
DNI prediction. Additionally, we deployed our
model and built an application for the end-user.
Flask, a Python-based framework, was used to
create this web application. jQuery, Bootstrap,
HTML, and CSS were also used for structuring
website. There is a graphical interface which
enables user to enter meteorological value to
predict the DNI value. As future work, the model can
be trained by using bigger dataset which contains
frequent time intervals. Time-series forecasting can
be realized with larger datasets. In addition to
machine learning, deep learning methods can be
used with the keras library.

A residual plot is for visualization vertical distance
between a data point and regression line and each
data point represents one residual. The residual
plot is shown in Figure 4.
The Figure 5 visualizes the predicted values against
the actual values. This plot is particularly useful
because it gives a visual representation of the R²
coefficient. In a perfect scenario (R² = 1), the
predicted values exactly in match with the actual
target values.
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Veri Modelleme Teknikleri ile Kurumsal Veri Envanteri
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Özet
Günümüzde veri kurumların en önemli varlıkları arasında yer almaktadır. Kurumlar
ürettikleri verilerin sayesinde, bu verilerin kullanımı ile geleceği planlama, yatırım alanlarını
belirleme ve stratejilerini geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Veri, kurumsal
stratejinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bankacılık sektöründe verilerin güvenliği ise
ayrı bir önem arz etmektedir. Müşteri verilerinin güvenli tutulması, veri sızıntılarına yer
verilmemesi gerekmektedir. Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte
bu önem daha da artmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) teftişlerine
ve denetimlerine tabi olan bankalar, müşteri verileri konusunda daha hassas davranmak
durumundalar. Ama öncelikle kurum içerisindeki verilerin tespiti ve kayıt altına alınması
gerekmektedir. Bu kapsamda bir veri envanteri oluşturulması ve başta veri sahipliği olmak
üzere önemli veri niteliklerinin belirlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu envanter sonucunda
ortaya çıkan veriler üzerinde hem kanunlara hem de ilgili tebliğlere uygun aksiyonların
alınması gerekmektedir. Bu çalışma ile veri modelleme teknikleri kullanarak kurumsal bir
veri envanteri nasıl oluşturulur, veri envanteri içerisinde yer alan veri nitelikleri neler
olmalıdır konularına açıklık getirmeye çalıştık. Bu çalışmamızın bir çıktısı olarak da kurumsal
veri envanteri yazılımı geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Veri Modelleme, Veri Envanteri, Veri Sözlüğü, Veri Yönetişimi, Veri Sahipliği, Veri
Bakıcısı

Enterprise Data Inventory using Data Modelling Techniques
Abstract
In today’s world, data is one of the important assets of the enterprises. Thanks to the data
they produce, enterprises carry out the activities of planning the future, determining
investment areas and developing their strategies with the use of this data. Data is one of the
most vital parts of the enterprise wide strategy. The security of data in the banking sector is
of particular importance. Especially with the Law on the Protection of Personal Data (KVKK),
this importance has increased even more. Customer data must be kept secure and data leaks
must not be allowed. Banks, which are subject to Banking Regulation and Supervision Agency
(BRSA) inspections and audits, have to be more sensitive about customer data. But first of all,
the data within the Enterprise must be determined and recorded. In this context, there is a
need to create a data inventory and to determine important data characteristics, especially
data ownership. It is necessary to take actions in accordance with both laws and related
communiqués on the data obtained as a result of this inventory. In this study, we tried to
clarify the issues of how to create a corporate data inventory using data modeling techniques,
and what should be the data qualities in the data inventory. As an output of this study, an
enterprise data inventory software has been developed.
Keywords: Data Modelling, Data Inventory, Data Dictionary, Data Governance, Data Ownership, Data
Steward

1

Giriş

oldukları verilerdir. Veri kurumların en önemli
varlığıdır. Doğru veriye doğru zamanda en hızlı
şekilde ulaşmak ilerisi için alınacak kararların

Günümüzde kurumların stratejileri doğrultusunda
karar almalarını sağlayacak en önemli etken, sahip
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etkinliğini arttıracaktır. Verilerin analizi sayesinde
kurumların hayatlarını devam ettirebilmeleri adına
en doğru stratejik kararlar alınabilmektedir.

Bu nedenle farklı veri modelleme teknikleri
kullanılarak farklı veri model çıktıları ile farklı bakış
açıları sunulmaktadır.

Verilerin kurumlar içerisinde iyi tanımlanmış,
güvenli ve performansı yüksek bir şekilde
erişilebiliyor olması gerekmektedir. Veri güvenliği
hem kurum içi hem de kurum dışı tehditlere karşı
en sağlam şekilde sağlanmalıdır. Ortaya çıkabilecek
herhangi bir veri sızıntısı ki eğer bu kurumların
müşterilerine ait kişisel, sır kapsamındaki verileri
içeriyorsa, hem resmi denetleyici kuruluşlar
(BDDK, SPK gibi) tarafında büyük para cezalarına
çarptırılmaları hem de bulundukları sektörde itibar
kaybına uğramaları kaçınılmazdır.
İşte bu bakış açısı ile her sektörde veri en değerli
varlık haline gelmiş ve bilgi sistemleri alanında en
fazla yatırım kalemi olarak veri yönetişimi ve
yönetimi sistemleri yer almıştır. Bu yatırımlardan
en ileri derecede fayda sağlanması için ilk yapılması
gereken verinin tanımının en anlaşılır bir şekilde
gerçekleştirilmesidir.

Kavramsal Veri Modeli



Mantıksal Veri Modeli



Fiziksel Veri Modeli

Şekil 1. Veri Modelleme Teknikleri
2.1 Kavramsal Veri Modeli
Organizasyon çapında iş kavramlarını kapsar. Bu
tür Veri Modelleri iş kitlesi için tasarlanmış ve
geliştirilmiştir.

Veri sadece teknik bakış açısı ile bilgi sistemleri
birimleri tarafından değerlendirilebilecek bir varlık
olmamalıdır. Kurum verileri herkes tarafından
anlaşılabilecek bir şekilde kayıt altına alınmalıdır.
Bu bakış açısı ile verilerin kataloglandığı veri
envanteri oluşturulmalıdır.
2



Veri tabanı tasarımının ilk aşamasında, bir veri
tabanında depolanacak verilerin teknolojiden
bağımsız bir özelliği olarak kavramsal bir veri
modeli oluşturulur [2].

Veri modelleme

Veri modelleme, bir kurumda teknik ve teknik
olmayan çalışanların veri ihtiyaçlarını ifade etmeye
çalışırken birbirini anlamada kullanabileceği görsel
bir iletişim dilidir.
Daha teknik bir yaklaşımla ise veri modelleme, bir
veri tabanı sistemi uygulamasının veri ve işleme
gereksinimlerini desteklemek için gereken
'ayrıntıları' anlaşılan bir temsili formatta yakalama
sürecidir [1].
Her iki yaklaşımda da ana bileşen, verinin belirli
seviyelerde temsilini ifade eden veri modelidir.
Veri modelinin kurum içerisindeki bütün birimler
tarafından anlaşılır olması gerekir. Bir kurum
içerisinde farklı gereksinimlere göre farklı veri
modeli bakış açılarına ihtiyaç duyulur. Özellikle iş
birimleri ile teknik birimlerin veriye bakış açıları
farklıdır. Veriyi yorumlama ve buna göre farklı
aksiyonlar almak durumundadırlar.

Şekil 2. Kavramsal Veri Modeli
Kavramsal veri modelleri, temel kavramları ve
kapsamı oluşturarak tüm paydaşlar için ortak bir
kelime dağarcığı oluşturur. İş paydaşları ve veri
modelleyici arasındaki iletişimin odak noktasıdır
[2].
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Şekil 4. Fiziksel Veri Modeli
2.2 Mantıksal Veri Modeli
Mantıksal veri modellerinde kavramsal model
öğelerine daha fazla bilgi eklenir. Veri öğelerinin
yapısını tanımlar ve aralarındaki ilişkileri belirler.

3

Veri Envanteri

Kurum içerisinde kullanılan verilerin neler olduğu,
bu verilerin ne ifade ettiği, verilerin sahiplerinin
kimler olduğu, verilerin kullanıldığı uygulamaların
ve sistemlerin neler olduğu gibi temel açıklayıcı
bilgilerin kurumsal ölçekte kayıt altına alınıp
kataloglandığı bir envanter gereklidir.

Verilerin ayrıntılarını anlamamıza yardımcı
olmakla beraber teknik uygulaması konusunda
detay vermez. Tasarım ve mimari bakış açısını
belirtir. [3]

Özellikle bankacılık alanında resmi denetleyici
kuruluş olan BDDK (Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu) son yayınladığı tebliğ [5] ile veri
envanterini,
bilgi
güvenliği
kapsamında
değerlendirilmesi gereken ana bir unsur olarak ele
almıştır.
Veri envanterinin veri sahiplerinin anlayabileceği
şekilde tasarlanması kurum içerisinde ortak bir veri
dili oluşmasına yardımcı olur. Veri yaşam döngüsü
içerisinde ilk adım verinin analiz ve tasarım
aşamalarında iş birimi ihtiyaçlarına göre
yaratılmasıdır. Bu nedenle doğal olarak veri sahibi
iş birimi olmalıdır.
Şekil 3. Mantıksal Veri Modeli
2.3 Fiziksel Veri Modeli
Fiziksel Veri Modeli, veri modelinin veri tabanına
uygulanmasını tanımlar. Veri tabanının bir
soyutlamasını sunar ve şema oluşturmaya yardımcı
olur.
Bu tür veri modeli, veri tabanı yapısını
görselleştirmeye de yardımcı olur. Fiziksel bir veri
modeli, bir veri tabanının gerçek yapısını temsil
eder [4].
Şekil 5. Veri Yaşam Döngüsü
Verilerin veri tabanlarındaki tablolarda yer alan
isimleri ile veri envanteri içerisinde yer almaları
veri sahipleri için pek anlam ifade etmez. Veri
sahipleri için verilerin fiziksel karşılıklarından
ziyade kavramsal karşılıkları anlamlıdır. Çoğu veri
tabanı tasarımlarında fiziksel tablolar ve kolonlar
Türkçe dışına yabancı dil karşılıkları ve kısaltmalar
ile yer almaktadır. Örneğin bir müşteri ismi fiziksel
tabloda CUST_FNAME olarak yer alabilir. Bu tarz
isimlendirmelerin veri sahipleri tarafından
anlamlandırılmaları zordur. Ayrıca fiziksel
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tablolarda uygulama kullanımına yönelik diğer
kolonların bulunması da kaçınılmazdır.

Veri envanteri uygulaması 3 ana bölümden
oluşmaktadır.
1. Veri Envanter Kataloğu

Bu nedenle fiziksel tabloları ifade eden ve çoğu veri
tabanı yönetim sistemi uygulamalarında yer alan
veri sözlüğü özelliklerini veri envanteri olarak
kullanmak kurumsal veri anlayışı açısından doğru
bir yaklaşım değildir.

2. Veri Sınıflandırma Şemaları
3. Analitik Raporlama
4.1 Veri Envanter Kataloğu
Veri envanteri kapsamındaki veriler kavramsal
olarak değerlendirilmiş ve veri setleri olarak
kataloglandırılmıştır. Fiziksel veri tabanı tablo
kolonlarındaki isimlendirilmeler kullanılmamıştır.
Örnek olarak;

Kavramsal veri modelleme tekniğinde olduğu gibi iş
bakış açısı ile veriler tanımlanmalı, veri envanteri
tasarımı
oluşturulmalı
ve
sınıflandırılıp
kataloglanmalıdır. Veri envanterinin içerik
yapısının sağlam oluşturulması için veri
sınıflandırılmasının gerçekleştirilmesi şarttır.
3.1 Veri Sınıflandırma
Verileri en üst düzeyde etkinlik ve verimlilikte
kullanmak için kategorilere ayırmaya veri
sınıflandırma denir. [6]
Veri
envanteri
içerisindeki
verilerin
sınıflandırılması hem kurumsal ihtiyaçları hem de
resmi
düzenleme
ihtiyaçlarını
karşılamak
durumundadır. Özellikle bankacılık alanında resmi
denetleyici kuruluş olan BDDK (Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu) son yayınladığı
tebliğ [5] ile veri envanterinde bulunması gereken
veri sınıflandırmalarını açık ve net bir şekilde
iletmiştir.



Bireysel Müşteri Kimlik Verileri



Kurumsal Müşteri Adres Verileri



Bireysel Müşteri Havale İşlem Verileri



Kurumsal Müşteri Kredi İşlem Bilgileri

Bu kapsamda kayıt altına alınan verilerin
katalog yapısında bulunan alanlar;

Verinin açık tanımı, sahipliği, konumu, önem
derecesi gibi sınıflandırmaların yanı sıra;



Veri Tanımı



Veri Sahibi/Bakıcısı/Kullanıcısı



Gizlilik/Bütünlük/Erişilebilirlik
Değerleri



Kişisel/Hassas/Sır Kapsamında
içerip içermedikleri



Güvenlik Sınıfı



Kişisel Veri



Yasal Saklama Zorunluluğu/Süresi



Hassas Veri



Arşiv İhtiyacı/Sıklığı



Sır Kapsamındaki Veri



Yapısal Veri olup olmadığı



Güvenlik Sınıfı



Bulunduğu Ortam/Uygulama



Bütünlük Değeri



Erişilebilirlik Değeri



Gizlilik Değeri

veri

4.2 Veri Sınıflandırma Şemaları
Kavramsal olarak veri setleri şeklinde kataloglanan
veriler, kurumsal ihtiyaçlara göre verilere hızlı
erişim sağlamak için belirli alanlara göre
sınıflandırılmıştır

alanlarına
göre
de
veri
envanterinde
sınıflandırılmanın yapılması ilgili tebliğde [3] şart
koşulmaktadır.

Veriler 3 ana gruba ayrılmıştır.

Bu ihtiyaçlar veri envanteri içerisindeki verilerin
kavramsal seviyede kayıt altına alınması
gerekliliğini ortaya koymuştur.
4 Kurumsal Veri Envanteri Uygulaması
Bu yaklaşım ile kurumsal bir veri envanteri
uygulaması geliştirilmiştir.



Personel



Müşteri



Kurum

Bu ana veri sınıflandırılması ile birlikte güvenlik
sınıfı, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerleri
üzerinden veri sınıflandırma gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1 de Gizlilik/Bütünlük/Erişilebilirlik
sınıflandırması değerleri, Tablo 2 de Güvenlik Sınıfı
değerleri örnek olarak gösterilmiştir.

Çok Gizli: Gizliliğini kaybetmesi durumunda
kurumu önemli miktarda zarara uğratabilecek olan,
sınırlı sayıda kişinin bilmesi ve erişmesi gereken
verilerdir. Kurumun önemli miktarda maddi kayba,
müşteri, güven, itibar kaybına veya yasal
yaptırımlara uğramasına sebep verir.

Tablo 1. Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik
Sınıflandırması

Gizli: Gizliliğini kaybetmesi durumunda kurumu
zarara uğratabilecek verilerdir. Kurumun para,
müşteri, güven, itibar veya rekabet avantajı
kaybetmesi, yasal yaptırımlara uğramasına
sebebiyet verir.

Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik
(4) Çok Yüksek
(3) Yüksek
(2) Orta
(1) Düşük

Hizmete Özel: Birim, şube, servis ya da grupların
görevleri
gereği
gerçekleştirdikleri
günlük
işlemlere dair verilerdir. Bankanın güven ve
saygınlık kaybetmesine sebebiyet verir.

Çok
Yüksek:
Gizliliğin,
bütünlüğün
ve
erişilebilirliğin kaybı, kurumun nakit akışı,
operasyonları, yasal ya da akdi yükümlülükleri veya
itibarını önemli şekilde ve aniden etkileyebilir.
Kurum önemli iş kayıpları ve cezalar/yasal uyarılar
ile karşı karşıya kalabilir. Stratejik planlar üzerinde
çok yüksek etkisi olabilir. Kurum işleyişi zarar
görebilir.

Kuruma Özel: Tüm kurum çalışanlarının
kullanımına sunulmuş verilerdir. Gizlilik derecesi
daha yüksek bilgilere erişme imkânının doğmasına
sebebiyet verir.
Genele Açık: Tüm taraflarla paylaşılabilecek
verilerdir. Genele Açık verinin yayımlama yetkisi
Banka'da sınırlı sayıda yetkilendirilmiş bölümdedir
ancak yayımlanan genele açık bilgiyi paylaşmak
konusunda bir sınırlama yoktur.

Yüksek: Gizliliğin, bütünlüğün ve erişilebilirliğin
kaybı, kurumun nakit akışı, operasyonları, yasal ya
da akdi yükümlülükleri veya itibarını önemli şekilde
ve aniden etkileyebilir. Kurum önemli iş kayıpları ve
cezalar/yasal uyarılar ile karşı karşıya kalabilir.
Stratejik planlar üzerinde yüksek etkisi olabilir.

4.3 Analitik Raporlama
Katalog yapısı içerisindeki alanlar için ilgili
raporlama ekranları bulunmaktadır. Özellikle veri
sınıflandırma şemaları üzerinden liste raporları
alınabilmektedir. Ayrıca veri envanteri genelinde
dinamik sorgulama yapılabilmektedir.

Orta: Gizliliğin, bütünlüğün ve erişilebilirliğin kaybı
ile şirket, ek maliyetler, orta derecede yasal ya da
akdi yükümlülükler veya limitli itibar kaybına
maruz kalabilir ve kurumun nakit akışı,
operasyonları, yasal ya da akdi yükümlülükleri veya
itibarını etkileyebilir. Kurum iş kaybına ve/veya
yasal uyarılara maruz kalmaz. Stratejik planlar
üzerinde etkisi bulunmaz veya sınırlı etkisi
bulunabilir.

4.4 Teknoloji Altyapısı
Veri envanteri uygulamasında 3 katmanlı mimari
(sunum-uygulama-veri)
[7]
yaklaşımı
kullanılmıştır.

Düşük: Gizliliğin, bütünlüğün ve erişilebilirliğin
kaybı, kurumun nakit akışı, operasyonları, yasal ya
da akdi yükümlülükleri veya itibarını önemsiz
denecek ölçüde etkiler.
Tablo 2. Güvenlik Sınıfı Sınıflandırması

Şekil 6. Uygulama Bileşenleri
Sunum katmanında NGNIX web sunucusu
kullanılmıştır. Uygulama katmanında ki iş mantığı
.NET Core API çerçevesi ile geliştirilmiştir. Veri
katmanın da ise Microsot SQL Server veri tabanı
sunucusu kullanılmıştır.

Güvenlik Sınıfı Değerleri
(5) Çok Gizli
(4) Gizli
(3) Hizmete Özel
(2) Kuruma Özel
(1) Genele Açık

Kullanıcı ara yüzü Angular 12 ile yazılmıştır.
Katmanlar arası iletişim REST protokolü

45

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri tabanı ürün
bağımsızlığını sağlamak için ORM tabanlı Entity
Framework kullanılmıştır.

<https://www.sciencedirect.com/book/97801237
51065/developing-high-quality-data-models>
[5] Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık
Hizmetleri
Hakkında
Yönetmelik
<https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/202
00315-10.htm>
[6] Raluca-Mariana Ştefan, A Comparison of Data
Classification
Methods,
2013
<https://www.sciencedirect.com/science/article/p
ii/S2212567112001748>
[7] Three
Tier
Architecture
<
https://www.ibm.com/cloud/learn/three-tierarchitecture>

Şekil 7. Teknoloji Bileşenleri
5

Sonuç

Veri günümüzde bir kurumun en önemli varlığıdır.
Geçmiş tecrübelerden yararlanarak günümüz
operasyonlarının en kârlı ve en güvenli bir şekilde
yürütülmesi ve gelecek stratejilerinin belirlenmesi
için kurumların olmazsa olmaz ihtiyaçları
verilerdir.
Bu veriler üzerinden en doğru analizlerin yapılıp
gelecek vizyonunun belirlenmesi için verilerin
kurum içerisinde merkezi bir yerde, herkesin
anlayabileceği bir dil ile tanımlanarak kayıt altına
alınması gerekir.
Bu çalışma kapsamında geliştirmiş olduğumuz veri
envanteri yazılımı ile banka içerisinde verilerin ne
anlama geldiği, nerede ve kimler tarafından ne
zamana kadar kullanıldığı kayıt altına alınmıştır.
Veri envanteri bir kurumun kurumsal mimarisini
oluşturan en önemli yapı taşlarından bir tanesi ve
kurumun en değerli varlığını kapsar.
Kaynaklar
[1] C.P. Higgins, Current trends in data modelling,
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<https://ieeexplore.ieee.org/document/209082>
[2] Timothy L. Nyerges, University of Washington
Seattle, Conceptual Data Models March 2017
<https://www.researchgate.net/publication/3149
81605_Conceptual_Data_Models>
[3] Rick Sherman, Foundational Data Modeling in
Business
Intelligence
Guidebook,
2015
<https://www.sciencedirect.com/book/97801241
14616/business-intelligence-guidebook>
[4] Matthew West, Some Types and Uses of Data Models
in Developing High Quality Data Models, 2011
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Otonom Bir Sualtı Aracı Tasarımı ve Derin Öğrenme Uygulaması
Mevlüt KARAÇOR1, Cihan ŞAHİN2*
1Manisa
2Manisa

Celal Bayar Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Müh., Manisa, Türkiye
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Özet
Bu çalışmada otonom bir sualtı aracı için derin öğrenme uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Dünyanın büyük bir bölümü denizler ve okyanuslarla kaplıdır. Geniş bir alanı kapsayan
denizler ve okyanuslar; içerisinde binlerce biyolojik çeşitlilik barındırmasının yanında;
maden, petrol, doğalgaz vb. kaynaklara da ev sahipliği yapmaktadır. Tüm bu sebeplerden
dolayı sualtı teknolojilerine olan ilgide artmaktadır. Günümüzde uzaktan kontrol edilebilen
ve otonom olarak verilen işleri icra edebilen çeşitli sualtı robotları bulunmaktadır. Yapılan bu
çalışmada tasarımı gerçekleştirilen otonom bir sualtı aracı için derin öğrenme uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Çalışma genel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama aracın
tasarım yapısı, ikinci aşama derin öğrenme uygulamasını da kapsayan kontrol
algoritmalarıdır. Bu çalışma da derin öğrenme ve kontrol algoritmaları üzerinde
durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Otonom, sualtı aracı, Derin Öğrenme

An Autonomous Underwater Vehicle Design and Deep Learning
Application
Abstract
In this study, a deep learning application was carried out for an autonomous underwater
vehicle. Most of the world is covered by seas and oceans. Seas and oceans covering a wide
area; In addition to containing thousands of biodiversity; mining, oil, natural gas etc. It also
contains resources. For all these reasons, the interest in underwater technologies is
increasing. Today, there are various underwater robots that can be remotely controlled and
can perform tasks autonomously. In this study, a deep learning application was carried out
for an autonomous underwater vehicle designed. The study generally consists of two stages.
The first stage is the design structure of the vehicle, and the second stage is the control
algorithms, including the application of deep learning. In this study, deep learning and control
algorithms are emphasized.
Keywords: Autonomous underwater vehicle, Deep Learning

elde edip, daha ileriye gidebilmek için ROV
(Remotely Operated Underwater Vehicle) olarak da
bilinen çeşitli sualtı araçlarını da kullanmıştır [2].
ROV’lar 1960’lı yıllardan bu yana özellikle de yeraltı
enerji kaynakları (petrol, doğalgaz vb) arama
çalışmalarında önemli bir yer edinmiştir [3].
ROV’lar, operatör tarafından kontrol edilen su
altında farklı amaçlara yönelik çeşitli ve tehlikeli
işlemleri yerine getiren sualtı robotudur. Bundan

1 Giriş
İnsanoğlunun, yeryüzünün büyük bir kısmını
kaplayan denizler ve okyanuslara olan ilgilisi her
daim farklı bir öneme sahip olmuştur. Sulardaki
biyolojik çeşitlilikler, su altındaki enerji kaynakları
her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiş, teknolojik
yeniliklerle de bu ilgi giderek artmıştır [1].
İnsanoğlu ilgi duyduğu bu alanda daha fazla veri
* İletişim e-posta: cihan.sahin@cbu.edu.tr
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dolayı bir ROV, aracın yanı sıra, operatör, kontrolü
sağlayan donanımlar, aracı yüzeye bağlayan kablo
ve aracın su içerisine indirilip çıkarılmasını
sağlayan
mekanik
vinç
düzeneklerinden
oluşmaktadır [4]. Bu durum kullanıcılara bazı
avantajlarının yanında bazı dezavantajları da (veri
kablosu mesafesi, kopma vb)
beraberinde
getirmektedir. Son yıllarda robot teknolojilerinde
yaşanan gelişmeler sualtı araştırmalarında da
kendine yer edinmiştir. İnsanoğlu; çevreden aldığı
ses, renk ve koku gibi fiziksel bileşenlere tepki
veren insansı robot teknolojilerini her alanda
kullanma isteği sonucunda, sualtı araştırmalarında
ROV’ların yanında AUV (Autonomous Underwater
Vehicle) olarak bilinen otonom sualtı araçlarını
kullanmaya başlamışlardır [5]. AUV’ler sualtı
araştırmaları için küçük boyutlara sahip, kontrol
edilebilir mobil taşıyıcıdır. ROV ve AUV’lerin
kullanım amaçları aynı olsa da farklı teknolojilere
sahiptir. AUV’ler insan-makine ara yüzü
kullanmadan sahip olduğu kontrol otomasyonuna
göre işlemlerini icra eden sualtı araçlarıdır. Diğer
bir ifadeyle AUV’ler sualtındaki karmaşık, tehlikeli
ve zaman alıcı işlemlerde büyük öneme sahiptirler
[6]. Bunun için genellikle insansız ve uzaktan
kumandası olmayan AUV’ler görev yerine ulaşmak
için güvenli ve zaman kazandıran bir yol bulma
yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle
AUV’lerin yol planlama algoritmaları yoğun ilgi
gören araştırma konularından biridir [7]. AUV’lerin
zorlu ve çevre koşullarının çok hızlı değiştiği
ortamlarda çalıştığı düşünüldüğünde aracın
güvenliğini sağlamak için doğru ve güvenilir bir
kontrol algoritması oldukça önem kazanmaktadır.
Gerçekleştirilen kontrol sisteminin kendi kendine
arıza tespiti yapması ise AUV’nin sahip olduğu
zekanın önemli bir göstergesidir [8]. Sensörler,
haberleşme teknolojileri, kontrol algoritmaları,
yapay zeka uygulamaları vb. alanlarda yaşanan
gelişmelere bağlı olarak, çeşitli sualtı görevleri için
AUV’ler önemli bir figür haline gelmiş
bulunmaktadır. Fakat, bir AUV’nin tasarımı,
gelişimi, kontrolü vb. süreçleri oldukça karmaşık ve
maliyetli bir süreçtir [9]. Tüm bunlardan dolayı
AUV’lerin tasarım ve kontrol mimarileri farklı birer
çalışma alanıdır.

hakkında temel bilgiler, dördüncü bölümde ise
yapılan derin öğrenme uygulaması yer almaktadır.
Son olarak sonuç bölümünde çalışmanın kısa bir
özeti ve sonuçlar ele alınmıştır.
2 AUV
Son yıllarda, deniz, kara ve hava dahil olmak üzere
çeşitli alanlarda hem askeri hem de bilimsel olarak
otonom araçlara olan ilgi giderek artmaktadır [10].
Sualtı çalışmalarında da bu durum ROV’lar yerine
AUV’lerin tercih edilmeye başlamasıyla kendini
göstermiştir. AUV’ler, karmaşık, tehlikeli ve zaman
alıcı operasyonları tamamlayarak, insanların sualtı
ortamındaki çalışmalarının yerini alabilir [6]. Uzun
süre seyrüsefer ve büyük ağırlık taşıma kabiliyetine
de sahiptir. Ayrıca askeri alanların farklı taleplerini
de karşılamaktadırlar [11]. AUV’lerden istenen
genel ve temel özellikler, verilen görevi en kısa
yoldan
en
kısa
zamanda
icra
etmesi,
karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda karar verme
algoritmasına sahip olması vb. yetenekleri
sıralanabilir. Çünkü AUV’ler akıntı ve dalgalar gibi
dış etkenler sebebiyle zorlu çalışma ortamına
sahiptir ve bundan dolayı da sahip olduğu
dinamikler yüksek oranda doğrusal olmayan
özelliklere sahiptir [12-14]. Ayrıca üzerindeki
aktüatör sayısının serbestlik derecesinden az
olması da bu araçların kontrol edilmesini
zorlaştırmaktadır [10]. Bir AUV’nin bu sorunları
çözmek ve performansını artırmasının yanında
sağlamlığı, uyarlana bilirliği ve özerkliğini
güçlendirmek; hareket kontrol sisteminin öğrenme
ve kendini uyarlama yeteneğine de sahip olması
gerekmektedir [13].
AUV'ler için yol planlamasının araştırılmasında
çeşitli algoritmalar önerilmektedir. Algoritmalar
hesaplama verimliliği açısından yol yeniden
planlamaya uygun olup olmadığına göre çevrimdışı
ve çevrimiçi türlere ayrılabilirler. Çoğu yapay sinir
ağı (YSA), genellikle öğrenme prosedürleri yoluyla
yolu optimize eden çevrimdışı yol planlamasında
uygulanmaktadır [7]. Tabi bu noktada dikkat
edilmesi gereken önemli noktalardan biri de
AUV’ler duruma göre geniş kapsamlı algılama
görevlerini tek başına yerine getiremezler. Bu
nedenle bir den fazla AUV’nin işbirlikçi stratejilerle,
belirlenmiş alandaki işleri icra etmesi beklenebilir.
Bu durumda yapılacak kontrol algoritmasının çok
robotlu işbirlikçi tam kapsama yol planlamasına
uygun olması gerekmektedir [15]. Sonuç olarak,
AUV'lerin
yüksek
performanslı
kontrol
sistemlerinin, istenen performansı sağlamak için
araç dinamiklerinin varyasyonlarını öğrenme ve

Gerçekleştirilen bu çalışmada fiziksel tasarımı
tamamlanmış olan bir AUV için derin öğrenme
uygulaması çalışılmıştır. Çalışmanın bundan
sonraki bölümünde AUV’ler hakkında ve tasarımı
gerçekleştirilen AUV hakkında temel bilgiler yer
almaktadır. Üçüncü bölümde derin öğrenme
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uyarlama
kapasitelerine
istenmektedir [16].

sahip

olması

algılama, şerit tespiti, hareket algılama, nesne
algılama, yüz tanıma, otomatik park etme ve
yardımcı sürüş asistanı vb. bir çok karmaşık
problemleri çözerek, yardımcı ev robotları, otonom
araçlar, silahsız hava araçları vb. bir çok uygulama
alanında kullanılmaktadır [17, 24]. Son yıllarda
derin öğrenme kullanımının yaygınlaşmasının
temel nedenleri olarak işletme hacimlerinin
artması, donanım maliyetlerinin düşmesine makine
öğrenme algoritmalarında yaşanan gelişmeler
sıralanabilir [25].

3 Derin Öğrenme
Yapay zeka; insana özgü olan bilişsel, öğrenme ve
muhakeme etme gibi özelliklerin makinalara
aktarma çalışmaları olarak ifade edilen kapsamlı bir
çalışma alanıdır [17]. İnsan beynindeki hücre
yapısının
matematiksel
modellenmesi
oluşturularak gerçekleştirilmiş yapay sinir ağları
(YSA), insan beyninin öğrenme sürecinden
etkilenerek ortaya atılmış bir yaklaşımdan yola
çıkarak ilk kez 1943 yılında gerçekleştirilmiştir.
Hinton, yapay sinir ağlarına derin öğrenme (Deep
Convolution Neural Network) olarak adlandırdığı
yeni bir yaklaşım getirmiştir. Derin öğrenmede
daha önce yapılmış olan bir çok işlem bir arada
yürütülerek sonuç elde edilmektedir [18].
Makine öğrenimi, bir problem için mevcut olan
bilgiler ile bir çıkarım modeli sunmaktadır [19].
Makina öğrenmesinin bir alt dalı olan derin
öğrenme ise, yapay sinir ağları algoritmaları
kullanarak çok katmanlı yapılarda çok boyutlu
verilerle çalışma imkanı sağlamaktadır [17]. Temel
olarak, makine öğrenmesinin bir alt kümesi olan
derin öğrenme yetenekleri yönünden de makine
öğrenmesinden
farklılaşmaktadır.
Makine
öğrenmesi algoritmasında gerçekleşen tahminin
yanış olması durumunda, bir mühendis müdahale
etmek zorunda kalır ve gerekli ayarları yapmak
zorundadır. Fakat derin öğrenmede bir tahminin
doğruluğuna
algoritmalar
kendi
başlarına
belirlemektedir. Bunun için bir veri kümesi
bilgisayar ortamına aktarılır ve bilgisayar bu
verileri kullanarak genelleştirir [20]. Makine
öğrenmesi sınıfı olan derin öğrenme özellik çıkarma
ve dönüştürme için birçok doğrusal olmayan işlem
birimi katmanını kullanmaktadır. Her ardışık
katman, kendisinden önceki katmandaki çıktıyı
girdi olarak almaktadır [21]. Sahip olunan çok
katmanlı yapıda görüntüye ait özellik çıkarımları
katmanlar içerisinde gerçekleştirilmektedir. Sahip
olunan bu çok katmanlı yapıda ilk katman girdi
katmanı, son katman ise sınıflandırma katmanı
olarak nitelendirilmektedir [22]. Mimari açıdan
incelendiğinde derin öğrenmede altı mimari yapı
bulunmaktadır [21, 23]. Bunlar; Konvolüsyonel
Sinir Ağları, Tekrarlayan Sinir Ağları, Uzun-Kısa
Vadeli Hafıza Ağları, Sınırlı Boltzman Makineleri,
Derin İnanç Ağları, Derin Oto Kodlayıcılar olarak
sıralanabilir [21, 23].
Görüntü işleme ve resim tanıma için özellikle uygun
bir alan olan derin öğrenme; plaka tanıma, yaya

4 Tasarımı Gerçekleştirilen AUV için Derin
Öğrenme Uygulaması
Yapay zeka; insana özgü Biyomimetik, doğadaki
canlıları inceleyerek yapısal ve fonksiyonel
özelliklerinin
taklit
edilerek
oluşturulan
mekanizma ve sistemlerin tümünü ifade etmektedir
[26]. Günümüzde bu yaklaşım, otomobilden,
uçaklara, hatta mekanik el aletlerinin tasarımında
dahil olmak üzere geniş bir alanda kullanılmaktadır
[5]. Şekil 1’de tasarımı gerçekleştirilen otonom
sualtı aracının üç boyut tasarım programında
perspektif görüntüsü görülmektedir.

Şekil 1. AUV Perspektif Görünümü
4.1 Sualtı Araç algoritma tasarımı
Tasarımı gerçekleştirilen AUV’nin dengesi ve
hareketi için Arduino içerisinde mevcut olarak
bulunan ‘Servo’ kütüphanesi kullanılmıştır. Bu
kütüphane yardımı ile motorların hareketleri
kontrol edilerek AUV’nin denge ve yönlendirme
görevleri tamamlanmıştır.
AUV’nin
dengede
kalabilmesi için Gyroscope sensörü kullanılmıştır.
Arduino Mega üzerinde bulunan bu sensörden elde
edilen veriler, ROS üzerinden Jetson Nano’ ya
aktarılmakta ve hesaplama işlemlerinin ardından
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motor kontrollerini sağlamak amacıyla
komutlar, Arduino Mega’ ya iletilmektedir.

ilgili

oluşan kapının montajı gerçekleştirilmiştir. Yapılan
kapı RAL 1026 floresan sarısı renginde boyanmış ve
bir havuz içerisine yerleştirilmiştir. Go-pro ile su
altında video çekimleri yapılmıştır.
COLAB
kullanarak tensorflow ile 34000 adımdaki toplam
kayıp değerleri 0.8-0.6 değerlerine indirilmiştir.
Bunları Tensorflowboard ile grafik halinde
getirilmiştir. Şekil 3.’de eğitilen modelin kayıp değer
grafiği, Şekil 4’de ise video üzerinde nesne algılama
test sonucu görülmektedir.

Otonom görevlerin gerçekleştirilmesi için görüntü
işleme, derin öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme
kullanılmaktadır. Görüntü üzerindeki işleme ve
analiz işlemleri için açık kaynak kodlu olan OpenCV
kütüphanesi
tercih
edilmiştir.
Kamera
kalibrasyonu, görüntünün netleştirilmesi gibi
işlemler için bu kütüphane kullanılmıştır. Cihazın
sezgisel olarak karar vermesini sağlamak amacıyla
pekiştirmeli öğrenme yöntemleri tercih edilmiştir.
Bu yöntemlerin uygulanması ve algoritmaların
geliştirilmesi sürecinde ise derin öğrenme
yöntemleri kullanılmıştır. Burada Tensorflow ve
Pytorch kütüphaneleri tercih edilmiştir. İnsansız su
altı aracının önemli görevlerinden biri olan nesne
tespiti için ise YOLOv5 modeli tercih edilmiştir. Bu
model temelinde Pytorch kullanarak uygulama
geliştirmeyi sağlamaktadır. Şekil 2’de AUV’nin
algoritma görseli görülmektedir.

Şekil 3. Eğitilen modelin kayıp değer grafiği

Şekil 2. AUV algoritma görseli görülmektedir
AUV için yapay zekâ eğitimi kullanılmıştır.
Kullandığımız programlar iki dala ayrılmıştır.
Bunlardan biri Tensorflow bir diğeri ise Yolo alt
yapısı
kullanarak
eğitim
aşamalarıdır.
Eğitimlerimler hazır eğitilmiş model üzerinden
devam ettirilmiş ve test için 100 fotoğraf train
işlemleri için 400 fotoğraf olacak şekilde toplamda
500 fotoğraf ile eğitim işlemlerini ilk önce local
bilgisayar CPU'su üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Eğitim esnasında her adımın 3 saniye gibi bir süreç
almasından ve modelin 100000 adımda kendisini
eğitmesi göz önüne alarak büyük bir zaman
gerektiği görülmüştür. Bu aşamada Google'nin
sunmuş olduğu COLAB ara yüzü kullanarak sanal
ortamdaki GPU hizmetinden yararlanarak eğitilen
modelimizin her adımlarını 0.1s gibi değere
düşürülmüştür. Eğitim için öncelikle plastik
borudan üretilen, iki adet dikdörtgen ve bir ayaktan

Şekil 4. Video üzerinde nesne algılama test sonucu
Colab üzerinde eğittiğimiz derin sinir ağı ile GoPro
ile su altında çekmiş olduğumuz kapı görevine ait
görüntüler üzerinde nesne (kapı) tespit işlemi
gerçekleştirilmiştir. Konsol panel üzerinde anlık
olarak tespit edilen kapının x, y ve merkez
koordinatlarını alarak bu bilgileri ROS vasıtasıyla
Arduino Mega kartına aktarılmaktadır. Gerekli
hesaplamalar ile hedefin merkezine kitlenilip,
durumuna uygun olan motorların hareketi
sağlanmaktadır. Nesne tespit algoritmasının eğitim
adımları dokuz adımdan oluşmaktadır. Birinci adım
gerekli olan kütüphanelerin pip paket yöneticisi
aracılığıyla sisteme dahil edilmesi, ikinci adım
deneme işlemleri için Tensorflow 1.15 kurulup,
numpy kütüphanesinin sisteme dahil edilmesi,
üçüncü adım Colab üzerinde çalışan bir GPU
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kontrolü, dördüncü adım gerekli sanal GPU ve RAM
alanının ayrılması, beşinci adım eğitimin
gerçekleşeceği Colab ortamının drive bağlantısının
gerçekleştirilip, eğitimi yapılacak olan dosya
yolunun belirlenmesi, altıncı adım api kurulumu
için setup.py dosyasının build edilip indirilmesi,
yedinci adım oturum içerisinde geçen süresin
hesaplanması, sekizinci adım SSD MobilNet ön
eğitimli sinir ağının ağırlıkları kullanılarak model
eğitimi başlatılması ve son adım olan dokuzuncu
adım ise eğitilmiş modelin TensorBoard ara
yüzünde grafiksel olarak doğruluk oranı görülmesi
şeklindedir. Şekil 5’de eğitim veri kümesi
görülmektedir.
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Videolara Bulut Üzerinden Alt Yazı Eklenmesi
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Özet
İşitme engeli bulunanlar ile seyredilen videonun sesini açmak istemeyen izleyiciler için
videolara alt yazı eklenmesi giderek artan bir önem kazanmaktadır. Bu kapsamda özellikle
işitme engelliler için düzenlemeler yapılarak yayınlara alt yazı eklenmesi bir yasal zorunluluk
olacak şekilde mevzuat çalışmaları hızla yapılmaktadır. Bu çalışmada videolara önce bulut
üzerinden otomatik olarak alt yazı ekleyen, daha sonra bu alt yazıyı insan marifeti ile
mükemmelleştiren bir sistem tanıtılacaktır. “DSub“ olarak adlandırılan sistem otomatik
konuşma tanıyarak başlangıç olarak alt yazıyı çıkarmakta, daha sonra çıkarılan bu ilk alt yazı
operatör dokunuşu ile düzeltilmekte ve hedeflenen ölçütlerde düzenlemektedir. Bu çalışma
kapsamında alt yazı çıkarma sistematiği ile performans kriterleri tanımlanacak ve bulut
üzerinden otomatik konuşma tanıma kullanan ilk prototip ürün için farklı videolar üzerinden
sonuçlar sunulacaktır. Elde edilen kelime hata oranları; önerilen alt yazı çıkarma sistemi ile
ümit verici ve ticari uygulamalara dönüşebilir bir sistem ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Otomatik konuşma tanıma (OKT), yapay zeka, derin öğrenme, bulut servisleri,
videolar için alt yazı çıkarma

Adding Close Caption to Videos Using Cloud Services
Abstract
Adding closed caption to videos, for those who want to watch the content with low volume
and for the disabled, are becoming more and more popular. The main motivation for subtitle
support is due to government regulations, especially for those who have hearing disabilities.
In this work; a system called “DSub” where a final human touch for closed caption perfection,
in addition to an initial automatic speech recognition (ASR) system using cloud services will
be introduced. The details of inserting subtitles and performance criteria with results for
different video clusters will be presented for the first prototype developed as the proof of
concept. Video clusters were designed according to context and popularity. Word error rate
(WER) performance leads into promising academic results in addition to a commercially
feasible system.
Keywords: ASR (automatic speech recognition), cloud services, deep learning, subtitles, closed caption
(CC)
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1 Giriş

1.2 Otomatik konuşma tanıma tarihçesi
Makineler için konuşma tanıma çalışmaları
1950’lerde başlamıştır. İlk resmi teknoloji örneği
Bell Laboratuvarları tarafından tasarlanan bir
sistem olan “Audrey” olarak verilebilir. Bir sonraki
gelişme 1962'de IBM'in Shoebox ismini verdiği
ürünü olmuştur [2]. Shoebox 16 kelimeyi tanıyıp
ayırt edebilmiştir. Bu ilk dönem şablon
karşılaştırma temelli yöntemlerin yerini kısa zaman
içinde istatistiksel yöntemler almaya başlamıştır.
Bu alanda özellikle Saklı Markov Modelleri (Hidden
Markov Models - HMM) kullanılmaya başlanmıştır
[3]. Yakın zamanda geliştirilen sistemlerde bu temel
teknolojiler temel alınarak akustik inceleme ve
modelleme üzerine iyileştirme sağlanmıştır. Aynı
zamanda daha fazla veri kullanılarak sistem
performansları önemli ölçüde arttırılmıştır. Bu
kapsamda Türkçe otomatik konuşma tanıma
üzerine birçok grup, hem konuşma tanıma, hem de
konuşma tanımada kullanılmak üzere Türkçe veri
tabanlarının oluşturulması alanlarında farklı
çalışmalarda bulunmuştur [4,5].

Doğuş
Şirketler
Grubu
tarafından
gerçekleştirilmekte olan DSub isimli proje
kapsamında, alt yazı eklenmesi hedeflenen kaynak
videodan, izleyicinin videonun sesini dinlemesini
gerektirmeyecek kalitede alt yazıya sahip hedef
videoya ulaşmasını sağlayacak bir sistem
hedeflenmektedir. Bu noktada öncelikli amaç; alt
yazı eklenmesi hedeflenen videoların, ses kısmının
videodan ayrılarak buluta gönderilmesi, bulut
üzerinden otomatik konuşma tanıma ile metne
dönüştürülmesidir. Bu metin videoya eşzamanlı bir
biçimde eklendiğinde alt yazıyı oluşturmakta,
videoya doğrudan yakılabildiği gibi istenilmesi
durumunda açılacak bir kapalı başlık (closed
caption) olarak tercihe bağlı olarak, sadece
seçeneğin
açılması
durumunda
da
sunulabilmektedir.
1.1 Çalışmanın özgün yönleri
Alt yazı çıkarmak dikkat gerektiren, emek yoğun bir
görevdir. Bu nedenle otomatik konuşma tanıma
tabanlı taslak bir alt yazı çıkarmak operatöre ciddi
bir zaman ve emek tasarrufu sağlamaktadır. Doğal
olarak otomatik konuşma tanıma algoritmaları belli
bir başarım ile çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın
özgün yönleri olarak: geleneksel konuşma tanıma
algoritmalarının
üzerinde
çalıştığı
tek
konuşmacının olduğu, temiz ses kayıtlarının
ötesinde özellikle birden çok konuşmacının yer
aldığı, arka planda gürültü ve müzik gibi öğeler
içeren veya duygusal efektler ile teatral içeriğe
sahip videolardan alt yazı çıkarmak yer almaktadır.
Ön işleme ile gürültü temizleme ve arka plan kaynak
ayırımı [1] çetin ve zorlu bir alandır. Bunun
ötesinde konuşma tanıma ne kadar başarılı olursa
olsun, izleyiciye dokunacak, belli kriterleri
sağlayarak, izleyiciyi sürükleyecek ve duygusal
olarak etkileyecek kalitede alt yazı çıkarabilmek
için otomatik olarak tanınan alt yazının sadece
düzeltilmesi değil aynı zamanda düzenlenmesini
sağlayacak
bir
veri
yazılımı,
sistem
gerektirmektedir. Bu niteliklerde bir ürün sadece
bilimsel ve akademik olarak değil aynı zamanda
ticari olarak da son derece kıymetlidir.
Bu bildiride; DSub olarak isimlendirilen sistemin
sadece ilk basamağını oluşturan bulut üzerinden
otomatik konuşma tanıma sistemi, bu alt sistem
tarafından değerlendirilen videoların tasnifi ile her
bir
sınıfa
ait
performans
sonuçlarının
değerlendirilmesi yapılmıştır.

1.3 Bulut üzerinden otomatik konuşma tanıma
HMM, Saklı Markov modellerinin başarım
sınırlarının belli bir asimptota ulaşması, yapay
zekânın ilerlemesi ile derin öğrenme modelleri
geliştirilmiş ve akıllı ev sistemleri, sanal asistanlar,
taşıt teknolojisi gibi insan bilgisayar etkileşiminin
ön planda olduğu teknolojik ürünler daha da
yaygınlaşmaya başlamıştır. Otomatik konuşma
tanıma, yapay zekânın gelişmesi ile artık bir lüks
değil ihtiyaç haline gelmiştir [6]. Yapay zekâ ve
derin öğrenmenin otomatik konuşma tanıma
algoritmaları için Google Cloud Platform (GCP),
Amazon Web Services (AWS), ve Microsoft destekli
API’leri
bulunmakta
ve
yaygın
olarak
kullanılmaktadır. Bu servislerin Türkçe için
performans analizi detaylı olarak bulunmamakla
birlikte, İngilizce için son derece detaylı çalışmalar
bootstrapping
gibi
istatistiksel
yöntemler
kullanılarak belli güven aralıklarında verilmiştir
[7]. DSub projesi kapsamında, Türkçe desteği
bulunan Google Cloud Platform (GCP) automatic
speech recognition- otomatik konuşma tanıma
(ASR) tercih edilmiştir.
1.4 SRT dosyasının oluşturulması
Günümüzde sayısal yayıncılıkta, dizi ve filmlerde
yaygın olarak kullanılan popüler altyazı formatı
olan SRT (SubRip Subtitle), videoda yer alan ses
bilgisinin metin halini videonun başlangıç ve bitiş
zaman kodlarını, video ile eş zamanlı (senkron)
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olarak tutan formattır. Bu nedenle bu çalışma
kapsamında farklı alt yazı formatları bulunmakla
birlikte yaygın kullanımı nedeniyle SRT formatı
tercih edilmiştir. DSub sistemi için ses, öncelikli
olarak video sinyalinden ayrılır, GCP/ASR API’ye
gönderilerek metin çıkartma işlemleri yapılmıştır.
Otomatik olarak çıkarılan metin, SRT formatı
kullanılarak videoya eş zamanlı altyazı metni hali
dönüştürülmüştür.

3 DSub kullanım senaryoları
Geliştirilmekte olan DSub sistemine ait kullanım
senaryoları, genel olarak Şekil 2’de sunulduğu üzere
Monolog ve Diyalog olmak üzere iki başlığa
ayrılabilir; her bir grup kendi içinde tekrar
Gürültülü ve Gürültüsüz olmak üzere tekrar ikiye
ayrılmıştır. Bu çalışmanın özgün yönleri olarak,
geleneksel konuşma tanıma algoritmalarının
üzerinde çalıştığı, tek konuşmacının olduğu, temiz
ses kayıtlarının ötesinde özellikle birden çok
konuşmacının yer aldığı, arka planda gürültü ve
müzik gibi öğeler içeren veya duygusal efektler ile
teatral içeriğe sahip videolardan alt yazı çıkarmak
gibi görevler de yer almaktadır. Bu görevler, ön
işleme ile gürültü temizleme ve arka plan kaynak
ayırımı [1] gibi çetin ve zorlu çalışma alanları
gerektirmiştir. Ayrıca farklı video türleri için farklı
teknik terimler kullanılmasının otomatik konuşma
tanıma performansına olan etkileri bu çalışmanın
ilgi alanına girmektedir.

2 Dsub sistem mimarisi
Şekil 1’de DSub için tasarlanan sistem mimarisi
sunulmuştur. Bu mimariden görülebileceği üzere
alt yazı eklenmesi istenen videolar MP4 formatında
yüklenmekte, bu videolardan ilk olarak ses kısmı
GCP/ASR API’ye gönderilmek üzere sıyrılmaktadır.
Otomatik konuşma tanımanın gerçekleşmesinin
ardından videoya eşzamanlı metin bilgisi SRT
formatında tekrar videoya eklenmek üzere ilgili ara
birime gönderilmektedir.

Monolog

Gürültülü

Gürültüsüz

Diyalog

Gürültülü

Gürültüsüz

Şekil 2. DSub kullanım senaryoları
Bu genel sınıflandırmanın altında yer alan alt
gruplar aşağıda sunulduğu şekilde betimlenebilir:
 Spor Programları: Sporun Not Defteri
Bu tip programlar genel olarak tek bir spikerin
sunduğu ancak sık sık yorumcuların, antrenör,
sporcu ve spor kulübü başkanlarının açıklamaları
ile bölünen programlardır. Bu programlarda genel
olarak ilgili sporlar ile ilgili teknik terimler, takım
adları ile tribün isimleri ve ünlü sporcuların isimleri
sık sık geçmektedir.

Şekil 1. DSub sistem mimarisi blok diyagramı
DSub sistemi tarafından senkron ve asenkron
olmak üzere iki farklı otomatik konuşma yöntemi
kullanılabilmektedir. Senkron yöntemde video ile
eş zamanlı (hemen hemen gerçek zamanlı – almost
real time), asenkron yöntemde ise alt yazı eklenmek
istenen videonun tamamı için alt yazı
çıkarılmaktadır. Rasgele bir video türü için hem
senkron, hem asenkron çalışma yöntemi
seçilebilirken, naklen yayınlarda sadece senkron
metodu
ile
otomatik
konuşma
tanıma
yapılmaktadır.

 Yemek Programları: Lezzetin Şarkısı
Bu tip programlarda belli yemek ya da tatlı tarifleri
verilmekte olup, malzeme ve pişirme teknikleri
sıkça kullanılmaktadır.
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Eğitici ya da belgesel tarzında olan bu programlar
genel olarak monolog şeklinde geçmekte olup,
gürültüsüz bir stüdyo ortamında ya da arka planda
belgesele konu olan doğal ortam gürültüsü
içermektedir. Eğitim ya da belgesel içeriğine göre
teknik terimler içerebilmektedir.

Tablo 1’de sunulan WER başarım sonuçlarının
irdelenmesi bir sonraki bölümde detaylı olarak
yapılacaktır.
Tablo 1. Video sınıflarına göre başarım sonuçları
Yüzde olarak Deletion/Insertion ve Substitution
hata kırılımı
WER
Video adı/Sınıfı
D/I/S (%)
%
Sporun Not
16.63
3.54, 2.10, 10.99
Defteri
Laf Aramızda
11.54
1.10, 1.65, 8.79
OTOFARK
35.28 11.49, 2.42, 21.36
otomobil testi
Reşat Nuri
Güntekin ve
30.75
11.45, 2.71, 16.59
'Çalıkuşu'
Lezzetin Şarkısı
40.92 11.75, 4.26, 24.96
Dünya Saati
18.82
3.46, 2.54, 18.82
Hadi Bana Sor...
Beyin sağlığı için 34.33
13.18, 1.94, 19.21
neler yemeliyiz



Sağlık Programları: Hadi Bana Sor... Beyin
sağlığı için neler yemeliyiz
Sağlık programları, tek bir sunucu tarafından
sunulabildiği gibi bir ya da birden çok uzman
konuğun yer aldığı, alanına göre tıp terimlerinin
yoğun olarak kullanılabildiği programlardır.
 Gündem Programları, Haberler: Dünya Saati
Güncel konular ile haberlerin genel olarak tek bir
sunucu/spiker tarafından sunulduğu ancak sık sık
haber kaynağından parçaların alındığı, zaman
zaman arka planda yoğun gürültünün yer alabildiği
programlardır


Otomobil Programları, Belgeseller: NTV |
OTOFARK
Farklı marka ve model araçların tanıtıldığı, yoğun
olarak araçlara ait teknik bilgilerin verildiği
programlardır. Genel olarak tek sunucu tarafından
sunulmakla beraber zaman zaman araç içinde,
kısmen araç ve trafik gürültüsünün ve teknik
terimlerin yer aldığı programlardır

5 DSub hata analizi
Türkçe için konuşma tanıma hata analizi,
literatürde yaygın olmamakla birlikte çalışılan bir
konudur[8]. Bu bölümde otomatik konuşma
tanımanın yaptığı hataların tasnifi ve analizi
yapılmıştır.



Sanat ve Edebiyat Programları: Reşat Nuri
Güntekin ve "Çalıkuşu"
Edebi eserlerin tanıtıldığı, sanat, resim, kitap gibi
konularda bir sunucu veya konuk/konuklarıyla
yaptığı söyleşilerin yer aldığı programlardır.

i) Konuşmacı hatalarının operatör tarafından
düzeltilmesi nedeniyle ortaya çıkan hatalar:
Bu tip hatalar aslında konuşmacının söylediği değil,
söylemek istediği kelimenin alt yazıya geçirilmesi
nedeniyle oluşan hatalardır. Yapay zekanın
söylenmek isteneni bilmesi mümkün olmadığından
otomatik olarak doğru tanınan kelime ile alt yazı
arasında farklılıklar oluşabilmektedir
a) Videonun ses kısmında "Süper Lig'de 23 29.
hafta heyecanı bu akşam başlıyor" şeklinde bir
konuşma geçerken: Spiker büyük ihtimalle 29.
haftayı, 23 üncü hafta ile karıştırmaktadır.

4 DSub sistem performansı
Bulut ortamında, GCP, ASR (Google Cloud Platform
– Automatic Speech Recognition) API tarafından
çıkarılan
alt
yazıların
“doğruluğunun”
hesaplanabilmesi için “Mutlak Gerçek” yani GT
(ground truth) verisine ihtiyaç bulunmaktadır.
Tablo 1’de sunulan NTV videoları için uzmanlar
tarafından alt yazı çıkarılmıştır. Elle çıkarılan bu
“mükemmel” alt yazılar ile otomatik alt yazılar
karşılaştırıldığında ortaya çıkan WER (Word-ErrorRate) kelime-hata oranı Tablo 1’de sunulmuştur.
WER,
insertion
(olmayan
bir
kelimenin
uydurulması), deletion (olan bir kelimenin
yakalanamaması) ve substitution (olan bir kelimeyi
başka bir kelime ile değiştirmek) hatalarının
tamamını içermekte olup, sonuçlar % hata ve
hatanın kırılımı şeklinde sunulmuştur.

a') “Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bu akşam
başlıyor” GT (ground truth) gerçek veri olarak
sunulan alt yazıda spikerin dil sürçmesine yer
verilmez iken: Yapay zekanın çıkardığı alt yazı
spikerin dil sürçmesini aynen içermektedir. “Süper
Lig'de 23 29. hafta heyecanı bu akşam başlıyor”
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ii) Operatör hataları:

b) Sporun Not Defteri'yle karşınızdayız > Sporun Not Defteriyle karşınızdayız. Sporun Not
Defteri ile karşınızdayız.

a) 11 Eylül'de Türkiye Rusya maçı var
a') 11 Ekim'de Türkiye Rusya maçı var

Benzer şekilde 3 yerine üç, 30000 yerine 30 bin. Bu
farklılıklar WER hatasını bazı videolar için ciddi
anlamda arttırmaktadır. Oysa altyazı okuyan bir
seyirci için 3 ile üç, 30 bin ile 30000 arasında bir
fark bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yapay zekanın GCP ASR üzerinden çıkardığı alt
yazının doğru olduğu, alt yazıya geçen operatörün
Eylül ayını sehven Ekim olarak yazdığı durum
bulunmaktadır. Buna benzer durumlarda mutlak
gerçek verisi (GT) “hatalı” olduğundan WER
artmaktadır

vi) Özel isimlerden kaynaklanan hatalar
a) “Jurgen Klopp'un yeni açıklamaları var” olan

iii) Arka plan gürültüsü ve örtüşen konuşmalar

ses

"Hadi Bana Sor... Beyin sağlığı için neler yemeliyiz"
videosunda
nörolog
doktorun
sokak
röportajlarında vatandaşlarla yaptığı diyaloglar yer
almaktadır. Bu diyalogların büyük kısmında aynı
anda konuşma, birinin araya girmesi ile başladığı
kelimeyi kesen diyaloglar bulunmaktadır. Alt yazı
operatör
tarafından
"seçilen"
kelimeleri içermektedir. Böyle durumlarda altyazı
için mutlak gerçek, "doğru" alt yazının operatörden
operatöre, hatta aynı operatörün farklı zamanlarda
yapacağı
altyazı
çıkarımlarının
farklılıklar
gösterebileceği değerlendirilmektedir.

a') “Yeni açıklamaları var” şeklinde otomatik
olarak alt yazıya çevrilmiştir. Jurgen Klopp eksik
kalmış, tanınmamıştır.
b) Övünç Özdem yerine Övüç Özlem tanınmıştır.
6 Sonuçlar
Bu çalışmada; videolar için bulut üzerinden
otomatik konuşma tanıma kullanılarak, yapay zeka
tabanlı alt yazı çıkarılmış ve seçilen video grupları
için kelime hata oranları WER sonuçları olarak
sunulmuştur. Çalışmanın özgün yönleri olarak,
geleneksel
otomatik
konuşma
tanıma
algoritmalarının
üzerinde
çalıştığı,
tek
konuşmacının olduğu, temiz ses kayıtlarının
ötesinde özellikle birden çok konuşmacının yer
aldığı, arka planda gürültü ve müzik gibi öğeler
içeren veya duygusal efektler ile teatral içeriğe
sahip videolardan alt yazı çıkarmak gibi görevler
yer almaktadır. Bu görevler, ön işleme ile gürültü
temizleme ve arka plan kaynak (source separation)
ayırımı [1] gibi çetin ve zorlu çalışma alanları
gerektirmiştir. Ayrıca farklı video türleri için farklı
teknik terimler ve farklı aksan ve lehçelerin
kullanılmasının otomatik konuşma
tanıma
performansı sonucuna etkileri ortaya konmuştur.
Tek konuşmacının olduğu ve stüdyo gibi gürültüden
uzak ortamlarda hata oranı %10’un altında
kalmaktadır. Diğer bir deyişle bu tip videolar için
neredeyse
elle
düzeltmeye
gerek
bile
kalmamaktadır. Öte yandan çalışmanın performans
analizi bölümünde yapay zeka tarafından yapılan
otomatik konuşma tanımadan kaynaklanan hata
tasnifi detaylı bir biçimde incelendiğinde, spor,
otomotiv sektörü için kullanılan teknik terimler,
farklı edebi eserler için kullanılan terimler ile özel
isimlerin kullanımının artması, hatayı %15 gibi

iv) Farklı aksan ve kırık dil kullanımı
"Lezzetin Şarkısı 13 Nisan 2019" videosunda
İtalyan şefin son derece "kırık" bir Türkçe ve aksan
ile konuşması yer almaktadır. Alt yazı konuşulanı
değil, konuşulanı anlamlı hale getirme çabasını
yansıtmaktadır. Nitekim cümleler çoğu zaman
devrik ve anlamsızdır. Bu nedenle GT çoğu zaman
konuşulanı değil, anlatılmak isteneni altyazıya
dökmüştür. Bu tip durumlarda kullanılan aksan ve
lehçenin ASR performansını olumsuz etkilediği
görülmektedir.
v) İmla işaretleri ile rakamlardan kaynaklanan
hatalar
Gerçek veri olarak sunulan alt yazılarda kesme
işaretinin yaygın kullanımı vardır.
Lig de yerine lig'de, parkta yerine park'ta.
a) Süper lig'de 29 hafta heyecanı bu akşam
başlıyor. Gözler vodafone park'ta olacak
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Nonverbal Responses to Unintelligible Speech”,
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değerlere,
arka plan gürültüsü (sokak, ofis,
restoran) ve fon müzikleri ile efektlerin ise
kelimeleri bastırarak yakalamayı güçleştirdiği ve
hata oranını %30 gibi yüksek oranlara çektiği
görülmektedir. WER hatalarının detay kırılımları
incelendiğinde istisnasız tüm video sınıfları için yer
değiştirme – substitution hatalarının en yüksek
olduğu görülmektedir. Bunun temel sebebi
Türkçe’nin eklemeli bir dil yapısına sahip olmasıdır.
Özneye uygun olmayan fiil ekleri, kesme işaretinin
kullanımı ile rakam ve tarihlerdeki normalizasyon
ve farklı yazım kuralları mutlak gerçek ile otomatik
tanınan
konuşma
arasında
farklılıklar
yaratabilmektedir.
Yaygın yapılan hataların otomatik olarak
düzeltilebilmesi amacıyla Natural Language
Processing (NLP) tabanlı son işleme bloklarının
kullanımı hem İngilizce [9], hem de Türkçe [10] için
yaygın olarak artmaktadır. Bu nedenlerle buna
benzer son işleme bloklarının kullanımı gelecek
çalışma alanları olarak belirlenmiştir.
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DIN 1.2767 Çeliğinin Elektro Erozyon Tekniği ile İşlenmesinde
Yüzey Çatlak Yoğunluğunun Deneysel Olarak İncelenmesi
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Özet
Bu çalışmada elektro erozyon tezgahında DIN 1.2767 takım çeliği bakır elektrot kullanılarak
işlenmiştir. İşleme parametreleri olarak boşalım akımı, vurum süresi ve bekleme süresi
kullanılmıştır. Dilektrik ortam sıvısı olarak kerosen kullanılmıştır. Dielektrik ortam sıvı
işleme bölgesine yanal olarak uygulanmıştır. Deneysel çalışma sonucunda işlenen yüzeylerin
SEM görüntüleri alınmıştır. SEM görüntüleri kullanılarak bilgisayar ortamında yüzeyde
oluşan çatlakların uzunlukları ölçülmüştür. Elde edilen ölçüm sonuçları kullanılarak yüzey
çatlak yoğunlukları hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda boşalım akımı ve vurum süresinin
artmasıyla yüzey çatlak yoğunluğunun azaldığı tespit edilmiştir. Bekleme süresinin yüzey
çatlak yoğunluğu üzerindeki etkisin düşük olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektro Erozyon, Bakır, Boşalım Akımı, Vurum Süresi, Yüzey Çatlak Yoğunluğu

Experimental Investigation of Surface Crack Density in the
Machining of DIN 1.2767 Steel with Electro Erosion Technique
Abstract
In this study, DIN 1.2767 tool steel was processed using copper electrode on an electro
erosion machine. Discharge current, pulse on time and pulse off time were used as machining
parameters. Kerosene was used as the dielectric medium. The dielectric medium was applied
laterally to the liquid machining zone. As a result of the experimental study, SEM images of
the processed surfaces were taken. The lengths of the cracks formed on the surface were
measured in the computer environment via SEM images. Surface crack densities were
calculated using the measurement results obtained. As a result of the study, it was
determined that the surface crack density decreased with the increase of discharge current
and pulse on time. It was determined that the effect of the pulse off time on the surface crack
density was low.
Keywords: Electrical Discharge, Copper, Discharge Current, Pulse on time, Surface Crack Density

nedeniyle ısınan elektrot ile işparçası yüzeylerinin
soğutulması ve işleme atıklarının işleme
aralığından
uzaklaştırılması
dielektrik
sıvı
tarafından sağlanır. İşleme aralığının sabit
tutulması ise elektrodun servo kontrollü besleme
mekanizması ile işparçasına doğru hareket
ettirilmesi sayesinde gerçekleşmektedir [2].

1 Giriş
Elektro Erozyon ile İşleme (EEİ) yöntemi dielektrik
sıvı içerisinde daldırılmış, elektriksel iletkenliğe
sahip elektrot ile işparçası arasındaki sabit bir
işleme aralığında, vurum jeneratörü tarafından
kontrollü bir şekilde oluşturulan elektriksel
boşalımların işparçası yüzeyinden küçük bir bölgeyi
eritmesi
ve
buharlaştırması
tekniğine
dayanmaktadır [1]. Elektriksel boşalım enerjisi

Elektrot ve işparçası arasındaki boşlukta dielektrik
sıvısı bulunmaktadır. Dielektrik sıvısı normal
koşullarda elektrik iletmeyen bir sıvıdır. EEİ

* Iletişim e-posta: alikalyon@gmail.com
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tezgahında elektrot ile işparçası arasına gerilim
uygulanarak elektrot, işparçasına özel bir servo
mekanizma tarafından yaklaştırılır. Elektrot ile
işparçası arasında en yakın olan noktada dielektrik
elektrik direnci kırılır ve dielektrik sıvı iyonlaşır.
Buradan akım geçişi başlar [3]. Dielektrik sıvının
varlığı boşalımı dar bir alana hapseder. Noktasal
olarak yüksek bir akım geçişi ve iyon bombardımanı
ile iş parçası ve elektrot üzerinde yüksek sıcaklık
oluşur. Bu sıcaklık bir kısım iş parçası malzemesinin
buharlaşmasına, bir kısmının da erimesine sebep
olur. Elektronik anahtarlama ile akım kesilerek
boşalım söndürülür. İyonlaşmış bölgeye hücum
eden dielektrik sıvının, erimiş metale temasıyla
metalin bir kısmı tanecikler halinde koparak
dielektrik sıvının içine karışır. Böylece bir miktar
talaş kaldırılmış ve iş parçası ile elektrot arasındaki
en yakın iki nokta işlenmiş olur [4]. Akımın verilip
kesilmesiyle sürekli bir vurum dizisi oluşturularak
her defasında farklı bir noktada malzeme kopartılır
ve elektrodun şekli karşıya (iş parçasına) geçirilir.
Bir süre sonra, mesafenin uzaklaşması yüzünden
boşalım atlayamaz. Bu durumda özel servo
mekanizması elektrodu iş parçasına yaklaştırır.
Dielektrik sıvı boşalımın oluşması ve dar alana
hapsedilmesi için gerekli ortamı oluşturduğu gibi,
koparılan taneciklerin ortamdan uzaklaştırılması
ve açığa çıkan yüksek ısının süpürülmesini de
sağlar. Eğer elektrot ve iş parçası birbirlerine
değerse kısa devre olur ve erozyon işlemi
gerçekleşmez [1,5].

deneysel olarak incelenmiştir. Elektro erozyon
tezgahında işleneme sonrası yüzeylerin SEM
görüntüleri kullanılarak bilgisayar ortamında
çatlak uzunlukları ölçülmüş ve daha sonra yüzey
çatlak yoğunlukları hesaplanmıştır. Boşalım akımı,
vurum süresi ve bekleme süresinin yüzey çatlak
yoğunluğu üzerindeki etkileri ve seviyeleri
hesaplanmıştır
ve
grafik
yardımıyla
yorumlanmıştır.
2 Malzeme ve Metod
Deneysel çalışmalarda işparçası olarak DIN 1.2767
takım çeliği kullanılmıştır. DIN 1.2767 çeliği
mekanik özelliklerinin iyi olmasından dolayı
bükme, baskı çubukları, kesme bıçakları, plastik
kalıplar
ve
çekme
çeneleri
imalatında
kullanılmaktadır. Tablo 1’de DIN 1.2767 çeliğine ait
kimyasal bileşim gösterilmektedir. Deneyler öncesi
her bir parçası frezede 50x25x12 mm ölçülerine
getirilmiş, daha sonra işlenecek yüzeyler sırasıyla
(150-800 grid) zımparalanmıştır.
Tablo 1. DIN 1.2767 çeliğinin kimyasal
kompozisyonu

EEİ yöntemi elektro termal bir yöntemdir. Yüzeye
yüksek elektrik enerjisi belirli bir süre aralığı
boyunca kontrollü bir şekilde uygulanmakta;
vurum ara süresi boyunca ise dielektrik sıvı basıncı
yardımıyla soğutulmaktadır. Sıcaklıktaki bu
dalgalanmalar (artma ve azalma) yüzeyde termal
çevrimlere yol açarak yorulma mekanizması
etkisiyle genleşme ve büzülmeye neden olurlar.
Termal yük değerleri malzemenin maksimum
çekme mukavemeti değerini aştığı anda, yüzeye
paralel ve malzeme iç yapısına doğru dik çatlaklar
şeklinde hasarlar meydana gelir. Bu termal çatlak
yoğunluğunun mukavemet üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır [6,7].

Element

Ağırlık (%)

C

0,45

Si

0,25

Mn

0,35

Cr

1,35

Mo

0,25

Ni

4,05

Fe

Kalan

Deneysel çalışmalarda ortam sıvısı olarak kerosen
kullanılmıştır. Dielektrik ortam sıvısı işleme
sırasında yanal olarak uygulanmıştır. İşlenebilirlik
deneylerini gerçekleştirmek için 15 mm çapında
bakır çubuklar ticari olarak elde edilmiştir. Bakır
çubukların işleme yapacak yüzeyleri sırasıyla (150800 grid) zımpara ile zımparalanmış daha sonra
yüzeyleri çuha ile parlatılmıştır. Deneysel çalışma
Taguchi L9 orthogonal deney setine göre
yapılmıştır. İşlenebilirlik parametreleri olarak
boşalım akımı, vurum süresi ve bekleme süresi
seçilmiştir. Tablo 2’de deneyde kullanılan
parametre
ve
seviyeleri
gösterilmektedir.
İşlenebilirlik sonrası işlenen yüzeylerden alınan

Elektro erozyon ile işlemede birçok parametre
işlenebilirliği direkt olarak etkilemektedir. Bu
amaçla bu çalışmada İşleme parametrelerinin
yüzeyde oluşan termal çatlaklar üzerindeki etkileri
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SEM görüntülerinde çatlak uzunlukları ölçülmüştür.
Çatlak yoğunluğunun hesaplanmasında Eşitlik 1’de
gösterilen denklem kullanılmıştır.

sırasıyla 2,3,7 ve 8 nolu deneyler sonunda işlenmiş
yüzeylere ait SEM görüntüleri gösterilmektedir.
Şekil 1.a ve 1.b’de yüzeylerde oluşan çatlaklar net
bir şekilde görülmektedir. Şekil 1.a’da çatlak
yoğunluğu 0,0197 µm/ µm², Şekil 1.b’de 0,0283
µm/ µm² olarak hesaplanmıştır. Şekil 1.c ve Şekil
1.d görüldüğü üzere SEM görüntüsü alınan işlenmiş
bölgelerde çatlak oluşmadığı görülmektedir. Yüzey
yapısın krater ve gözeneklerden oluştuğu
görülmektedir. Yüzeylerde kraterlerden farklı
olarak mikro boşluklar, eriyerek yüzeye yapışan
malzeme formları ve sıvı sirkülasyonuyla ara
bölgeden uzaklaştırılamayıp yeniden katılaşmış
küresel yapıda kalıntı parçacıkların olduğu da
görülmektedir [8].

Tablo 1. Deney parametreleri ve seviyeleri
Parametre
Boşalım akımı (A)
Vurum süresi (µs)
Bekleme süresi(µs)

YÇY (µm/ µm²) =

1
6
50
50

Seviye
2
12
200
200

𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 ç𝑎𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢
𝑔ö𝑟ü𝑛𝑡ü𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤

3
25
800
800

(1)

3 Deneysel Sonuçlar ve Tartışma
DIN 1,2767 çeliğinin EEİ tekniği ile farklı işleme
parametreleri kullanılarak işlenmesi sonucu oluşan
yüzeylerden alınan SEM görüntülerinde oluşan
yüzey çatlak uzunlukları ölçülmüştür. Ölçümler
sonrası elde edilen değerler Eşitlik 1 kullanılarak
hesaplanmıştır. Hesaplama sonucu elde edilen
değerler Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. Ölçüm sonucu hesaplanan YÇY değerleri
Sq,

Ip

Ton

Toff

YÇY

1

6

50

50

0,0033

2

6

200

200

0,0197

3

6

800

800

0,0283

4

12

50

200

0

5

12

200

800

0,0021

6

12

800

50

0,0146

7

25

50

800

0

8

25

200

50

0

9

25

800

200

0,0059

Şekil 1. İşlenmiş yüzeylere ait SEM görüntüleri
EEİ yöntemi elektro termal bir yöntemdir. Yüzeye
yüksek elektrik enerjisi belirli bir süre aralığı
boyunca kontrollü bir şekilde uygulanmakta;
vurum ara süresi boyunca ise dielektrik sıvı basıncı
yardımıyla soğutulmaktadır. Sıcaklıktaki bu
dalgalanmalar (artma ve azalma) yüzeyde termal
çevrimlere yol açarak yorulma mekanizması
etkisiyle genleşme ve büzülmeye neden olurlar.
Termal yük değerleri malzemenin maksimum
çekme mukavemeti değerini aştığı anda, yüzeye
paralel ve malzeme iç yapısına doğru dik çatlaklar
şeklinde hasarlar meydana gelir. Bu termal çatlak
yoğunluğunun mukavemet üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır [9,10].

Tablo 3 incelendiğinde en yüksek yüzey çatlak
yoğunluğun boşalım akımının 6 A, Vurum süresinin
800µs ve bekleme süresinin 800 µs kullanıldığı
deney şartında elde edildiği görülmektedir. 4, 7 ve 8
nolu deney şartlarında ise yüzey çatlak yoğunluğun
0 olarak hesaplandığı görülmektedir. Şekil 1 de

Şekil 2’de boşalım akımı, vurum süresi ve bekleme
süresinin YÇY üzerindeki etkisi grafik yardımıyla
gösterilmektedir. Şekil 2.a’da vurum süresinin
artmasıyla beraber YÇY arttığı bekleme süresinin
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azalış gösterdiği görülmektedir. Şekil 2.b ve 2.c’de
boşalım akımının artmasıyla beraber yüzey çatlak
yoğunluğunda azalım olduğu gözlemlenmektedir.
Boşalım akımının artmasıyla birlikte, yüzey
yapısının kötüleştiği ve daha kaba yüzeylerin
oluştuğu belirlenmiştir. Bu durum, akımın
artmasıyla birlikte yüzeye uygulanan enerji
yoğunluğunun da artması ve böylece daha fazla
malzemenin ergitilerek yüzeyden kaldırılmasıyla
neden olmaktadır. Vurum süresinin artmasıyla
birlikte yüzey yapısının kötüleştiği ve daha kaba
yüzeylerin oluştuğu tespit edilmiştir. Akım şiddeti
sabit olmasına rağmen enerjinin yüzeyde kalma
süresi arttığı için daha fazla malzemenin ergitildiği
ve yüzeylerin kötüleştiği söylenebilir. Bekleme
süresinin artması dielektrik ortam sıvısının işlenen
parçacıkları
ortamdan
uzaklaştırmasını
kolaylaştırmaktadır. Bu durum işlenen yüzeyden
eriyerek
yapışan
malzeme
formlarının
oluşmamasına
neden
olmaktadır.
Sıvı
sirkülasyonuyla ara bölgeden uzaklaşan kalıntılar
yüzeyden temizlenmesi arkların yüzeye daha kolay
nüfuz etmesini sağlamaktadır. Bu durum YÇY
yoğunluğunu arttırmaktadır [11].

Tablo 4’te verilen değerler, faktörlerin her bir
seviyesinin YÇY üzerindeki değişim etkisini ortaya
koymaktadır. Deneyler sonucunda YÇY üzerinde en
etkili faktör ve seviyeler boşalım akımı (2), vurum
süresi (1), bekleme süresi (1) olarak bulunmuştur.
Bu faktörlerin YÇY değişimi üzerindeki katkısının
kesin olarak belirlenmesi için ANOVA analizi
yapmak daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini
sağlamaktadır.
Tablo 4. Faktörler için S/N oranları
Seviye

Ip

Ton

Toff

1

38,23

49,63*

43,17*

2

45,13*

43,83

39,35

3

44,58

37,42

42,26

Delta

6,9

12,21

3,82

*Değişkenlerin optimum seviyeleri

Deneysel sonuçlar kullanılarak Tablo 4’te 1.2767
çeliğinin dalma erozyon tezgahında bakır elektrot
ile işlenmesi ile elde edilen YÇY S/N sonuçları için
varyans tablosu (ANOVA) oluşturulmuştur. Bu
tabloda yüzey pürüzlülüğüne etki eden faktörlerin
etki oranları (%) olarak görülmektedir. Tablo 5
incelendiğinde YÇY üzerinde parametrelerin etki
seviyeleri sırasıyla boşalım akımı %44,37, vurum
süresi %41,3 ve bekleme süresinin %3,19 olduğu
görülmektedir.
Tablo 5. ANOVA analizi sonuçları

Şekil 2. İşleme parametrelerinin YÇY üzerindeki
etkisi
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Faktör

SD

KT

KO

F
değeri

PCR(%)

Ip

2

0,000375

0,000187

3,95

44,37

Ton

2

0,000349

0,000175

3,68

41,3

Toff

2

0,000027

0,000013

0,28

3,19

Hata

2

0,000095

0,000047

Toplam

8

0,000845

11,24
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Bu çalışmada bakır elektrot kullanılarak 1.2767
çeliği elektro erozyon tekniği ile işlenmiştir. İşleme
parametreleri olarak boşalım akım, vurum süresi ve
bekleme süresi kullanılmıştır. İşleme esnasında
dielektrik ortam sıvısı olarak karosen işleme
bölgesine yanal olarak uygulanmıştır. İşleme
sonrası yapılan ölçüm sonuçları kullanılarak yüzey
çatlak yoğunluğu değerleri hesaplanmıştır. Boşalım
akımı ve vurum süresinin yüzey çatlak yoğunluğunu
azalttığı belirlenmiştir. Bekleme süresinin yüzey
çatlak yoğunluğu üzerindeki etkisinin zayıf olduğu
belirlenmiştir. En yüksek yüzey çatlak yoğunluğu
değeri boşalım akımının 6 A, vurum süresinin 800µs
ve bekleme süresinin 800 µs olduğu deney şartında
%0,0283 olarak hesaplanmıştır. ANOVA analizi
sonucunda yüzey çatlak yoğunluğu üzerindeki
parametrelerin etki değerleri boşalım akımı
%44,37, vurum süresi %41,3 ve bekleme süresi
%3,19 olarak hesaplanmıştır.
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Abstract
Smart manufacturing has gained popularity due to the overpowering application of Internet
of Things based technology. The changes in technologies have made industrial production
safer, more efficient, and secure. The necessity of revolution in the smart industry is driven
by growing demand, requirements for quality of production, security, safety, and reducing
energy consumption during the production process, using less bandwidth, computation, and
cost. Our study provides a solution to these issues by deploying a sensor data monitoring
application on the Raspberry Pi. The Raspberry Pi has been used as a central controlling unit,
which provides a cost-effective platform for interconnecting a variety of devices and different
sensors in a factory through the Internet. We propose a cost-effective monitoring application
for smart manufacturing based on IoT and Edge Computing paradigm. The proposed
application provides remote and automatic monitoring of temperature and humidity,
ensuring security and safety.
Keywords: Internet of Things, Edge Computing, Sensors, Temperature, Humidity

year by year and will reach more than 25.4 billion
by 2030 [4]. In other words, cloud computing would
collide with the arriving huge data from IoT devices
in the next decade. Furthermore, modern systems
require quick response to make a decision in
uncertain conditions, which cloud computing isn’t
able to supply.

1 Introduction
During the past decade, most studies about sensors
and actuators have been focused on connecting
them to the Internet for the following data analysis
and monitoring. That concept of data transmission
over the Internet has been called the Internet of
Things (IoT). Sensors often find their application in
industrial production, agriculture, and medicine,
monitoring
critical
parameters
such
as
temperature,
humidity,
heartbeat,
density,
pressure, force, size, and so on [1, 2, 3].

Temperature and humidity control is the basis of
any technical process and these values must be
within the acceptable range of the production
process. Any deviation from acceptable values
reduces product quality and requires quick
decisions during the manufacturing process to
avoid an adverse situation.

Upon the whole, IoT devices use cloud computing,
which means borderless storage and computing
resources. Though, there are some issues related to
cloud computing. Cloud computing has low
bandwidth, high energy consumption and latency,
while the number of IoT devices are still growing
1*

The aim of this study was to develop a data preprocessing algorithm for monitoring sensor values
of temperature and humidity in an industrial field
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on the client-side and reducing a server load. That
feature based on edge computing would allow an
operator to make a decision in a short time due to
low delay. Results of monitoring would be shown
through a user-friendly interface.
2 Related works
The last studies have shown that edge computing
was able to overcome the weaknesses of cloud
computing. Edge computing is a paradigm that
allows implementing the computation on a
platform, which is close to the end-user, unlike
cloud computing. Modern vegetable growing
cabinet, smart farm, and intelligent greenhouse
based on edge computing permitted users for
monitoring the temperature, humidity, light, soil
moisture, and carbon dioxide concentration and
take pictures, and videos in remote real-time mode.
The gateway node has shared the part of the
computing task for the server and reduced energy
consumption [5, 6, 7, 8]. The proposed edge
computing also has found its application in an
ambient data capture system for clinical
environments and smart houses. Clinical research
has focused on estimating occupancy and human
activity, geolocation, temperature, and humidity of
the environment. Smart house, in turn, has provided
remote and automatic control to home appliances,
ensuring security and safety. As a result of the
studies, researchers have improved motion
detection by 5 percent and supplied patients’ data
privacy [9, 10]. There are also some studies about
edge computing appliances in the industrial field, so
we also have considered them. A warning system in
the assembly line and an automatic remote
monitoring system for a 3D printer have helped
improve decision-making by reducing or
preventing unexpected losses due to abnormal
events [11, 12].

Figure 1. Edge Device (Raspberry Pi and sensor
DHT11)
Raspberry Pi OS (Raspbian) has been chosen as an
operating system for Raspberry Pi. The Message
Queue Telemetry Transport (MQTT) protocol was
used for messages exchanged between publisher
and subscribers. MQTTBox has found an application
on the end user-side, while the Aedes Broker of
Node Red has been used on the edge device. The
conceptual representation of the broker layer is
illustrated in Figure 2, where the MQTT broker has
been used to transfer sensor data to the end-user
devices (smartphones, laptops and personal
computers).

Figure 2. Conceptual representation of broker
layer
a. Service layer

To achieve a low price of hardware design and a
more convenient visual presentation of research
results, we suggest developing sensor data
monitoring application based on edge computing
using a single-board computer, Raspberry Pi [13].
This single-board computer has succeeded in the
application of cross-platform compilation and
network support, which allows the collecting and
analysis of data from IoT devices [14].

This layer was in charge of obtaining data from the
broker layer in which Raspberry Pi was used as a
platform or a service. We have configured Node Red
to implement pre-processing algorithm for the
DHT11 sensor and created a possibility for
subscribers to receive messages from publisher. We
proposed to use a personal computer based on the
Windows operation system for subscriber. The
scheme of the service layer is presented in Figure 3.

3 Materials and methods
In our study, we used the Raspberry Pi 4 Model B (4
Gigabyte) with temperature and humidity sensor
DHT11, which is shown below as an edge device in
Figure 1.
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from the Node Red’s menu to create a flow. Figure 5
illustrates the flow diagram.

Figure 3. Service layer
b. Application layer
This layer has been used to develop the back-end
and front-end of the application, which was used to
manage IoT device through a user-friendly
interface. And also this layer provides a dashboard
for an operator to monitor the values of different
sensors. We have used bcm2835 and node-redcontrib-dht-sensor
libraries
for
back-end
development.

Figure 5. Flow in Node Red
Figure 6 shows an example of displaying the
received values in the gauge diagram of the
dashboard.

Figure 4 presents a flowchart of temperature and
humidity monitoring.

Figure 6. Gauges in dashboard

Figure 4. The flowchart of temperature and
humidity monitoring

4 Results
The debug tab of Node Red window shows the
result of received data from sensor DHT11 in Figure
7. And also the results of data transmission to
publishers are shown in the MQTTBox’s window.

At the first stage, the temperature and humidity
sensor DHT11 was initialized. The sensor started to
read the temperature and humidity values of the
environment. After receiving the measured values,
Raspberry Pi sent them to the output function. Then
the result of the function arrived in a graphical
function for displaying the received data on the
dashboard. And at the final step, the obtained values
are transmitted to subscribers.
The rpi-dht, function, gauge, aedes broker, inject,
debug, mqtt out and mqtt in nodes have been used
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to make various types of intelligent predictions to
enhance the existing functionality.
In the future, we are planning to add new sensors, a
video surveillance system and a deep learning
algorithm for forecasting different scenarios. The
proposed solution not only provides automation to
monitor various sensors, but ensure the client’s
data privacy.
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Abstract
Big data, which is expressed as an unstructured data pile, can be transformed into meaningful
information, and revealing hidden patterns can be realized by different methods. This
collection of methods and algorithms, called data science, is combined with statistics to
obtain applicable solutions. One of these methods is RFM analysis; It is an abbreviation of the
words Recency Frequency and Monetary and is an effective marketing model that includes
customer segmentation based on behavior. Firms compete in highly competitive conditions.
The most important situation for companies that produce services or sell products is to
communicate with the right customer at the right time. In this way, companies aim to
consume their resources in an optimum way. At the same time, while offers that come at the
right time are important for customers; The offers that will come when they do not need them
can cause unnecessary time loss and customer complaints about customers who purchase
products and services. For this reason, it is important to manage data mining by its purpose.
Classification algorithms, a different method of data mining, have been developed to obtain
meaningful results from complex data sets and to classify the data set according to certain
characteristics of the data it contains. Machine learning algorithms, which are a subset of
artificial intelligence, are used as highly accurate estimators in classification problems. In this
study, in addition to the RFM analysis variables; companies are affected environmentally; The
classification process on sales will be discussed along with the influencing factors of the
PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental) analysis.
Among the classification algorithms, the Gradient Boosting machine learning algorithm will
be applied. The performance measurement result and model explainability related to the
accuracy of the predicted values of the models will be evaluated. The model ensures
increasing sustainability and loyalty of customers to the company. In other words, it provides
the prioritizeşın of the customers to be visited by a smart digital system. This model, it is
aimed to improve production processes and develop a classification method that will manage
customer relations more accurately.
Keywords: RFM Analysis, Data Science, Gradient Boosting Algorithm, PESTEL Analysis

RFM analysis has been used quite frequently in the
marketing sector for customer segmentation from
the past to the present. Pestel analysis is an effective
study used in strategic planning. Machine learning
algorithms, on the other hand, are very popular
methods today, which are used to predict the future
based on the past preferences of customers.

1 Introduction
The amount of data produced and stored at the global
level today is unimaginable and is growing day by
day. It is only possible to transform these data piles
into meaningful data and help them in making useful
decisions, only by cleaning, arranging, modeling, and
interpreting them with scientific analysis techniques.
Data analysis is a set of methods that transform the
accumulated data into logical, useful, and effective
results with appropriate models. The models and
methods in question may be different depending on
the decision problem.
1*

With the method developed in the study, it is ensured
that customers' purchase forecasts are made by
using the machine learning algorithm together with
the PESTEL analysis variables of the RFM analysis
output and variables. Determining the right time for
customers' needs is of great importance for both the
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customer and the company. In addition, knowing the
purchasing need of the selling company at the right
time will help it plan the personnel resource to make
sales. With the developed model, customer
purchases were made predictable.

the scope of the Environmental factor. The term legal
refers to legal restrictions or changes.
4 Proposed Model RFMS Classification
In this study, a new hybrid model has been proposed
for the RFM model. This proposed model is about
sales forecasting using the Gradient Boosting
algorithm by evaluating RFM and PESTEL analysis
together. The RFM analysis continuous variables are
integrated with the factors considered to be
influencing the PESTEL analysis. If we explain these
factors; development and growth occur in direct
proportion to the economy. It is of great importance
to carefully monitor the speculation and fluctuations
in exchange rates and interest rates. In the proposed
study, the exchange rate and interest rate variables,
which are effective in the name of economic
sensitivity in PESTEL analysis, are included.

2 RFM Analysis
RFM is formed from the combination of the initials of
the Recency-Frequency-Monetary variables. Recency
refers to the customer's most recent shopping,
frequency refers to the customer's shopping
frequency, and monetary refers to the customer's
total shopping amount. RFM analysis was introduced
to the literature by Bult and Wansbeek and has made
a name for itself in the field of marketing [1]
In general, RFM analysis aims to make appropriate
decisions in identifying high-profit customers,
identifying loyal customers and customers who make
rare purchases, determining campaign sensitivity of
customers, and identifying abandoned customers [2].

Variables to be used from PESTEL analysis played an
active role in determining customer habits, along
with their shopping frequencies. Before these
variables were selected for the Gradient Boosting
algorithm, the job knowledge of the sector employees
was also included after their contribution to the
model was observed. By including the variables
belonging to the sector and the variables affecting the
country's economy, the Gradient Boosting machine
learning prediction model was passed with the RFM
analysis variables.

The classical calculation approach of RFM is given in
formula (1)
(1)
(𝑅𝑒𝑐𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 × 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑛𝑐𝑦𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)
+ (𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒
× 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)
+ (𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑦𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒
× 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑦𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)

Gradient Boosting is a prediction algorithm that can
be used for regression or classification models. In
general, it is based on reducing the variance as a
result of re-estimating the model errors with ordinal
models and weak estimators and adding the resulting
models with a certain weight [4]. Gradient boosting
algorithms use both XGBoost and LightGBM leafbased growth strategies while growing the decision
tree [5].

3 PESTEL Analysis
PESTEL analysis, which consists of the initials of the
words Political, Economic, Social, Technological,
Environmental, and Legal, is a method that analyzes
the success of the determined strategy according to
various factors [3]. These terms that make up the
word PESTEL are briefly explained as follows: The
term political gives information about the effects of
states on the business environment. The term
economic focuses on the extent to which institutions
are affected directly and in the long run. Depending
on the economic situation in the relevant country, the
performance increase or decrease of the companies
is analyzed. The term social refers to cultural
influences and demographics. The effects of
technology are examined with the term
technological. The term environmental often focuses
on 'green' issues. Environmental pollution or waste,
how much the raw material is, can be handled within

This algorithm combines weak predictive models to
form a strong model, typically made up of decision
trees. The purpose of supervised machine learning
algorithms is to define and minimize a loss function.
The LightGBM algorithm increases the predictive
power by dividing the leaves [6].
5 Dataset
Data set; The total number of sales data is 11,650 and
the number of customers is 3,261. RFM and PESTEL
analysis variables with the original form of the data
are given in table 1, table 2, and table 3, respectively,
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to evaluate the proposed model. Table 1 contains
data from the database of customer information and
invoice details. In Table 2, there are variables that
PESTEL analysis is affected by the company's
business knowledge and business processes. These
variables were obtained from the Electronic Data
Center website of the Central Bank of the Republic of
Turkey. Table 3 shows the calculated variables
arranged according to the RFM model. Term details
in Table 1, Table 2, and Table 3:
Customer ID: a customer who purchases the
company.
Recency: The last shopping date of the customer.
Frequency: The frequency of the customer's
purchase.
Monetary: The total amount paid by the customer as
a result of the purchase.
Table 1. Row data set
Customer ID

Amount

Date

ID 1

200,782.66 EUR

07.2017

ID 2

70,122.96 EUR

05.2018

ID 3

146,430.01 EUR

07.2015

ID 4

180,030.00 EUR

05.2019

ID 5

459,312.01 EUR

04.2016

ID 6

150,000.00 EUR

04.2015

ID 7

120,130.00 EUR

03.2016

ID 8

145,220.14 EUR

02.2016

ID 9

100,110.00 EUR

01.2017

ID 10

60,450.01 EUR

05.2017

---

---

---

ID 3260

76,198.00 EUR

03.2018

ID 3261

123,986.00 EUR

08.2017

USDTRY

Mortgage Loan
Interest Rate

2,22

11,3

46

02.2014

2,22

13,03

65

03.2014

2,23

13,51

60

04.2014

2,13

13,52

67

05.2014

2,1

12,94

90

06.2014

2,12

12,29

150

07.2014

2,13

11,46

180

08.2014

2,17

11,06

178

09.2014

2,21

10,91

250

10.2014

2,27

10,75

143

---

---

---

---

06.2019

6,07

20,45

645

07.2019

5,83

21,81

560

Table 3. Cleaning data set
Customer
ID
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
--ID 3260
ID 3261

Table 2. PESTEL analysis of efficient variables
Date

01.2014

Recency

Frequency

08.2018
12.2018
11.2016
07.2019
07.2018
05.2016
04.2017
05.2016
01.2018
06.2018
--12.2017
01.2019

22
35
2
17
3
11
4
5
9
5

Monetary
(EUR)
2,180,424.32
8,120,111.90
300,360.76
1,320,444.11
2,012,344.67
500,360.76
1,590,424.32
5,321,043.10
890,980.33
300,122.00

8
13

465,976.44
1,678,124.22

5.1 Model variables

Monthly
Tender Counts
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To be included in the model; RFM analysis
continuous variables, PESTEL analysis variables that
affect sectoral sales, and 15 variables with extra
derived variables were used.
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There have been newly derived variables from the
RFM analysis continuous variables. The explanations
regarding the input variables in the data set are as in
table 4. The variable to be estimated is labeled as the
“Target” variable. The next month's shopping status
is the target variable. The relevant month has been
combined as Year-Month under the name of the
Period variable. Obtained by using continuous
variables of RFM analysis; Last_Purchase_Amount
refers to the customer's spending amount in the last
month, and Average_Purchase_Amount is obtained
by dividing the customer's shopping amount at all
times by the frequency. T3-T6-T9-T12 variables are
in order not to ignore seasonality; It shows the
purchase status of 3 months, 6 months, 9 months, and
12 months, Periodic_Feature variable reflects how
many months the customer tends to buy, Tenure
variable; refers to the time elapsed since the first

purchase of the customer and the age of the customer
every month. Obtained by using PESTEL analysis
factors; the Tender_Count variable refers to the
monthly number of tenders in the building and
construction sector, received on the Electronic Public
Procurement Platform site, USD_Ratio; It is the 3month change rate of the USD exchange rate obtained
from the Central Bank of the Republic of Turkey
Electronic Data Distribution site, Interest_Rate; It is
the 3-month change rate of the housing loan interest
rate obtained through the Electronic Data
Distribution website of the Central Bank of the
Republic of Turkey. The working hours of the
equipment owned by the customers give an idea of
the work intensity of the customers. For this reason,
Work_Hour_Ratio; refers to the monthly average
working hours of the equipment owned by the
customers.

Table 4. Model variables
Variable

Description

Target

Customer buying status for next month (1/0)

Recency_Month

Count of months since last purchase

Frequency

Total count of purchases

Monetary

Total revenue from customer

Last_Purchase_Amount

Customer's last purchase amount

Average_Purchase_Amount

Customer's average purchase

T3

Did it purchase 3 months before its purchase
(0-1)

T6

Did it purchase 6 months before its purchase
(0-1)
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T9

Did it purchase 9 months before its purchase
(0-1)

T12

Did it purchase 12 months before its
purchase (0-1)

Periodic_Feature

The ratio of the count of months between the
customer's first purchase and last purchase to
the total count of purchases.

Period

Year&Month

Work_Hour_Ratio

Monthly average working hours of the
equipment owned by the customer

Tender_Count

Count of tenders in the field of ConstructionBuilding

Tenure

Count of months since the customer's first
purchase

USD_Ratio

The 3-month change rate of the USD buying
rate

Interest_Rate

The 3-month change rate of housing loan
interest rate
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The optimum parameters obtained through the
Python programming language after parameter
optimization is in table 5 below.

Table 6. Confusion matrix

Table 5. Parameter values
Parameter

Values

Boosting_type

gbdt

Colsample_bytree

1.0

Importance_type

split

Lambda_l1

1.5

Lambda_l2

1

Learning_rate

0.1

Max_depth

-1

Min_data_in_leaf

300

Min_child_weight

0.001

Min_split_gain

0.0

Min_child_samples

20

Precision

Recall

F-1 Score

0

0.94

0.77

0.81

1

0.40

0.75

0.52

When the ROC graph in figure 2.4, which is the joint
evaluation of Precision and Recall values, was
examined, it was determined that it was at a
sufficient level of 0.819.
The F-1 score was determined as 0.52.

As a result of the trials made in the Python library of
the Microsoft LightGBM algorithm, the model that
gives the strongest predictions was created. The
outputs of the metrics listed above for the model are
as listed in Table 6.
When the precision value is examined; It is known
that a value of 0, that is, the value of customers not
making purchases, is known correctly with a
certainty of 0.94, and a value of 1, that is, the value of
expressing the customer's purchase status, is known
correctly with a probability of 0.40, that is, 4 out of 10
estimated people make purchases. Although this
situation seems to be low for results with 1 (Positive)
status in the Confusion Matrix, when the Recall field
is examined, it is concluded that 0.75 of the
purchasing customers are guessed correctly. With
the success of Recall, it can be said that the
purchasing status of the market is undeniably
predicted.

Figure 1. AUC-ROC curve
When Mathew correlation calculation is made; The
value of 0.316 has been reached, and since the value
found is between 0 and 1, it can be said that the
classification is successful.
When the importance levels of the 18 independent
variables included in the model were examined, the
order of the following table was obtained as in 2.8.
Here are the levels of importance; It refers to the
number of trees in which the variables used in the
estimation pass. The variable that passes through
more trees; can be said that it is more decisive in
general predictions.
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5.2 Model explainability

Table 7. Feature importance
Features

Importance
Level

Last_Purchase_Amount

457

Monetary
USD_Ratio

432
324

Average_Purchase_Amount

280

Periodic_Feature

251

Work_Hour_Ratio

238

Recency_Month

233

Tender_Count

182

Frequency

Explainability and interpretability; refer to the extent
to which the internal mechanics of a machine or deep
learning system can be explained in human terms.
They are often criticized as black boxes because it is
difficult to understand why the prediction model
produces a particular output. Model explainability is
aimed at avoiding complexity and explaining which
variables change the output of machine learning
algorithms. SHAP (Shapley Additive ExPlanations),
developed by Lundberg and Lee, is a method for
describing individual estimates [7].
In addition to estimating the probability of customers
with sales potential in the application, SHAP
disclosures that will lead to this purchasing potential
have been determined. The power graph result of an
example customer is shown in Figure 2. below.

153

Figure 2. Model explainability graph
machine learning is used effectively, it is seen that
the model can produce good results when different
success criteria are taken into account. Here, it is
important whether the selected criterion serves the
performance logic to be measured. For example, the
AUC value cares about the whole distribution as it
deals with the ordering of the wrong predictions in
the whole sample, while the F-1 value focuses only
on the incorrect predictions above or below the
specified limit value since it is a decision matrix
oriented.

The probability of a potential customer is 0.93. The
primary reinforcing factor for customer prospects;
is Periodic Features, secondary factor; Monetary
has been. In addition to customer data as
determining factor, we see that the USD Ratio,
which is one of the variables of PESTEL analysis, is
also the determining factor.
6 Results
Data mining includes important points regarding
the correct, effective, and purposeful use of data and
what to do with the information, rather than the size
of the data. It is very important to analyze data so
that we can make smart decisions and make future
decisions. Analyzing the data with methods suitable
for the company will provide a great return to the
company. Today, data analysis has gained
importance and value with the development of
Industry 4.0 and the orientation to the
'personalized product'. In this study, in which

The model used predicts prospective customers to
purchase in the future by learning the patterns
obtained from the customers sold. In this study, in
which RFM analysis was included in machine
learning techniques; Based on customers'
purchasing habits, customers are segmented
according to their purchase values on the RFM scale.
Then, the PESTEL analysis with its influencing
factors is included in the Gradient Boosting
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algorithm. As a result, the potential customers who
can contribute the most to the campaigns and
services were determined. Specific determinants of
customers with model explainability were also
found. This new approach helps to identify
customers more accurately and accurately with the
socio-economic sensitivity effects of customers. It
will provide the advantages of increasing profits,
increasing customer satisfaction, and reducing
unnecessary expenses in the sectors in the sales
field; It can offer maximum profit with minimum
time and effort.
In summary, it using different variable approaches
together will certainly be beneficial in improving
the results. In general terms, the main purpose of
machine learning applications; learning patterns
from data and create value using these patterns. For
this purpose, by revealing valuable and usable
information from big data; the decision support
system was evaluated.
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Havalimanı Yolcu Sayısı Mevsimsellik Analizi ve Tahminlemesi
Didem ARI1*, Pınar MIZRAK ÖZFIRAT11
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Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Manisa,
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Özet
Hayat koşullarındaki gelişim insanların zamanlarını verimli, konforlu ve güvenli
kullanmalarını önemli hale getirmiştir. Özellikle ulaşımda harcanan vakit göz önüne
alındığında konfor, güven ve hız açısından hava taşımacılığı daha çok tercih edilmeye
başlanmıştır. Artan bu talep ile havacılık endüstrileri bulundukları rekabet içerisinde ayakta
kalabilmek ve daha iyi hizmet sunabilmek için kendini geliştirmektedir. Dolayısıyla her yıl
havayolu yolcu sayılarında yükselme eğilimi görülmektedir. Bu eğilim ile gelecekteki yolcu
sayısı tahmini gibi stratejik planlar önem kazanmaktadır. Böylece ulaşım, turizm ve ekonomi
alanında verimli yatırımlar yapılabilmesi sağlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, bu
çalışmada havalimanı yolcu sayısı tahmini için gerçek bir vaka ele alınmıştır. Yolcu sayısı
tahmini için öncelikle 2007-2019 yıllarına ait İzmir Adnan Menderes Havalimanı aylık yolcu
sayısı verileri için mevsimsellik katsayıları hesaplanmıştır. Mevsimsellikten arındırılan veriye
hareketli ortalama ve üstel düzgünleştirme yöntemleri ilgili parametrelerin farklı değerleri
denenerek uygulanmıştır. Ayrıca mevsimsellik analizinin etkisini görebilmek üzere, veri
mevsim etkisinden arındırılmadan da aynı yöntemlerle uygulama yapılmıştır. Tüm sonuçlar
ortalama mutlak yüzde hata açısından karşılaştırılmış ve minimum hatayı veren parametre
değeri belirlenmiştir. Ayrıca mevsimsellik analizinin veri üzerinde çok etkili olduğu
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havalimanı Yolcu Sayısı Tahmini, Hareketli Ortalama, Üstel Düzgünleştirme,
Mevsimsellik Analizi, Ortalama Mutlak Yüzde Hata

Seasonality Analysis and Estimation of Airport Passenger Number
Abstract
The development in life conditions has made it important for people to use their time
efficiently, comfortably and safely. Especially considering the time spent in transportation, air
transportation has started to be preferred more in terms of comfort, reliability and speed.
With the increasing demand, aviation industries are improving themselves in order to survive
in the competition and to provide better service. Therefore, there exists an increasing trend
in the number of airway passengers every year. With this trend, strategic plans such as
forecasting the number of passengers in the future have gained importance. By this way,
efficient investments can be made especially in the fields of transportation, tourism and
economy. Considering these objectives, in this study, a real case is handled for airport
passenger number estimation. For passenger number estimation, firstly, seasonal coefficients
are computed for İzmir Adnan Menderes Airport monthly passenger number data between
years 2007-2019. After deseasonalizing the data, moving average and exponential smoothing
methods are applied for different values of related parameters. In addition, in order to see
1*

İletişim e-posta: didem.ari@cbu.edu.tr

77

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA'22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

the effect of seasonality analysis, these methods are also applied to the data before
deseasonalization. All results are compared in terms of mean absolute percent error and
parameter value providing the minimum level error is found. Also, it is shown that
seasonality analysis has a considerable effect on the data considered.
Keywords: Airport Passenger Number Estimation, Moving Average, Exponential Smoothing, Seasonality
Analysis, Mean Absolute Percent Error

yöntemler uygulanarak tahminleme aşaması
gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde, tahmin
sonuçlarının
OMYH
değerleri
incelenerek
yöntemlerin performansları karşılaştırılmıştır.
Beşinci bölümde ise sonuçlar değerlendirilmiştir.

1 Giriş
Sürekli gelişen hayat koşulları ile birlikte insanlar
ulaşımda daha verimli, konforlu ve güvenli
alternatiflere yönelmektedir. Bu alternatifler
arasında ise hava taşımacılığı bu kriterleri istenilen
düzeyde sağlayabildiği için daha çok tercih
edilmeye başlamıştır. Yolcu sayısında meydana
gelen bu değişiklikler ise havacılık endüstrisini
önemli
derecede
etkilemektedir.
Havacılık
endüstrisindeki işletmeler yolcu sayısındaki
artışları, azalışları göz önünde bulundurarak
stratejik kararlar vermekte ve böylelikle daha
ekonomik yatırımlara ulaşabilmektedir. Fakat bu
stratejik kararların verilebilmesi için yolcu
sayılarının, yolcu sayısındaki değişimlerin doğru
bir şekilde öngörülebilmesi oldukça önemlidir [1].

2 Yöntemler
Bu çalışmada 2007 yılından 2019 yılına kadar olan
aylık yolcu sayısı verileri için hareketli ortalama,
üstel düzgünleştirme ve bu yöntemlerin
mevsimsellik analizi için de Mevsim Etkisi
Arındırılmış Hareketli Ortalama (MEA-HO) ve
Mevsim Etkisi Arındırılmış Üstel Düzgünleştirme
(MEA-ÜD) yöntemleri kullanılarak tahminleme
çalışması yapılmıştır. İlgili veriler Türkiye
Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
istatistiklerinden elde edilmiştir [3].

Havacılık endüstrisine yönelen ülkeler arasında
Türkiye; bulunduğu konum sayesinde dışa açılma,
ihracat ve turizm gibi alanlarda daha çok faaliyet
gösterebilmek için alt yapı ve filo yatırımlarını
arttırarak büyümeye ve gelişmeye devam
etmektedir [1,2].

Şekil 1 ve Şekil 2’de ise 2007 yılı ve 2019 yılı için
aylık yolcu sayıları ve mevsim etkisi arındırılmış
yolcu sayıları görülmektedir [3]. Şekillerde de
görüldüğü üzere yolcu sayısı yüksek derecede
mevsim etkisi içermektedir. Bu yıllar arasındaki
tüm verilerde de benzer mevsim etkisi
görülmektedir.

İncelenen literatür doğrultusunda ekonomi,
turizm, hava kirliliği, enflasyon ve işsizlik gibi
birbirinden farklı birçok tahminleme çalışmaları
yapıldığı görülmektedir. Çalışmalar çerçevesinde
tahminleme için hareketli ortalama, üstel
düzgünleştirme, regresyon analizi, Holt’un
doğrusal trend yöntemi, Box Jenkins yöntemleri,
çeşitli Yapay Sinir Ağı modelleri ve daha birçok
yöntem kullanılmıştır.

Veriler her 12 ayda bir mevsimsel dalgalanma
gösterdiği için hareketli ortalama yönteminde
geçmiş 12 adet gerçek değerin aritmetik
ortalaması
alınarak
tahminleme
çalışması
yapılmıştır [4].
Üstel düzgünleştirme yöntemi olarak basit üstel
düzgünleştirme yöntemi uygulanmıştır. Bu
yöntemde düzgünleştirme katsayısı sıfır ve bir
aralığında denenerek yolcu sayıları tahmin
edilmiştir [4].

Bu çalışmalara benzer şekilde, bu çalışmada da
gerçek bir vaka ele alınmıştır. Bu doğrultuda
İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı’na ait
yolcu sayısı verileri hareketli ortalama, üstel
düzgünleştirme ve bu yöntemlerin mevsimsellik
analizleri
kullanılarak
tahmin
edilmeye
çalışılmıştır. Tahminleme sonuçları ise Ortalama
Mutlak Yüzde Hata (OMYH) değerlerine bakılarak
karşılaştırılmıştır.

MEA-HO ve MEA-ÜD yöntemlerinde ise öncelikle
eldeki verilerin mevsimsellikten arındırılmış
halleri elde edilmektedir. Sonrasında ise
mevsimsellikten arındırılmış olan verilere MEA-HO
için hareketli ortalama, MEA-ÜD için ise üstel
düzgünleştirme yöntemleri uygulanmıştır. Daha
sonra her bir ay için bulunan normalize edilmiş

Bu yazının içeriğinde; ikinci bölümde yöntemler
hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve bu
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mevsimsel faktör değerleri ile bu veriler çarpılarak
son nihai tahmin değerleri elde edilmiştir [4].
Burada eldeki 156 adet yolcu sayısı verilerinden
her bir yöntem için tahmin verileri elde edilerek
yöntemlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu
karşılaştırma için de performans ölçütü olarak
OMYH değeri hesaplanmıştır. Elde edilen OMYH
değerleri için öncelikle Lewis tarafından
geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. Bu durumda
OMYH değeri; %10’un altında olduğunda tahminin
oldukça doğru, %10 ile %20 arasında olduğunda
tahminin iyi, %20 ile %50 arasında olduğunda
tahminin makul ve %50’nin üzerinde olduğunda
ise tahminin yanlış olduğu kabul edilmektedir [5].
Sonuçlar
bu
doğrultuda
değerlendirilerek
yöntemlerden elde edilen tahmin sonuçlarının
kabul
edilebilir
düzeyde
olup
olmadığı
incelenmiştir. Son olarak bu yöntemler arasında
karşılaştırmalar
yapılarak
yöntemler
ve
mevsimsellik analizinin etkisi hakkında bir
yorumlama yapılmıştır.

Şekil 1. 2007 yılına ait yolcu sayısı verileri [3]
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Şekil 2. 2019 yılına ait yolcu sayısı verileri [3]
Tablo 2. Üstel düzgünleştirme OMYH sonucu
Üstel
Düzgünleştirme

OMYH (%)

Çalışma kapsamında 12 aylık geçmiş veriyi dikkate
alan hareketli ortalama yöntemi uygulanmıştır. Bu
doğrultuda İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı
için yapılan tahminleme çalışmasının sonuçları ise
Tablo 1’de verilmiştir.

α= 0.1

%14.7046

α= 0.2

%14.6612

α= 0.3

%14.1859

Tablo 1. Hareketli ortalama OMYH sonucu

α= 0.4

%13.4125

α= 0.5

%12.5918

α= 0.6

%11.6554

α= 0.7

%10.7814

α= 0.8

%10.0159

α= 0.81

%9.9496

α= 0.82

%9.8858

α= 0.83

%9.8271

α= 0.84

%9.7688

α= 0.85

%9.7108

α= 0.86

%9.6531

α= 0.87

%9.5959

α= 0.88

%9.5391

α= 0.89

%9.4827

HAVALİMANI

2.1 Hareketli ortalama

HAVALİMANI
Adnan
Menderes
Havalimanı

Hareketli
Ortalama

OMYH (%)

N= 12

%13.9957

Tabloda da görüleceği üzere OMYH değeri
%13.9957 şeklinde bulunmuştur. Dolayısıyla
OMYH değeri Lewis’in belirlediği ölçeğe göre
değerlendirildiğinde hareketli ortalama yöntemi ile
bulunan tahmin değerlerinin
iyi
olduğu
söylenebilmektedir.

Adnan
Menderes
Havalimanı

2.2 Üstel düzgünleştirme
Çalışma kapsamında basit üstel düzgünleştirme
yöntemi
uygulanmıştır.
Yöntemdeki
düzgünleştirme katsayısı sıfır ve bir arasında 0.1
arttırılarak denenmiştir. Bu doğrultuda İzmir’deki
Adnan Menderes Havalimanı için yapılan
tahminleme çalışmasının sonuçları ise Tablo 2’de
verilmiştir.
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α= 0.9

denenmiştir. Denemeler sonucu elde edilen veriler
normalize edilmiş mevsimsel faktörler ile
çarpılarak nihai tahmin verileri elde edilmiştir. Bu
doğrultuda İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı
için yapılan tahminleme çalışmasının sonuçları ise
Tablo 4’te verilmiştir.

%9.4267

Tabloda da görüleceği üzere denemeler sonucunda
en iyi sonucu, düzgünleştirme katsayısı 0.9 olan
üstel düzgünleştirme modeli vermiştir.
Son olarak OMYH değerleri Lewis’in belirlediği
ölçeğe göre değerlendirildiğinde basit üstel
düzgünleştirme yöntemi ile bulunan tahmin
değerlerinin genel olarak iyi sonuçlar verdiği
söylenebilmektedir. Özellikle üstel düzgünleştirme
katsayısı 0.9 olan modelin oldukça doğru bir
tahminleme yaptığı söylenebilmektedir.

Tablo 4. Mevsim etkisi arındırılmış üstel
düzgünleştirme OMYH sonucu
HAVALİMANI

2.3 Mevsim etkisi arındırılmış hareketli
ortalama
Çalışma
kapsamında
MEA-HO
yöntemi
uygulanmıştır.
Bu
doğrultuda
veriler
mevsimsellikten arındırılarak 12 aylık geçmiş
veriyi dikkate alan bir hareketli ortalama yöntemi
uygulanmıştır. Sonrasında elde edilen veriler
normalize edilmiş mevsimsel faktörler ile
çarpılarak nihai tahmin verileri elde edilmiştir.
İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı için
yapılan tahminleme çalışmasının sonuçları ise
Tablo 3’te verilmiştir.

Adnan
Menderes
Havalimanı

Tablo 3. Mevsim etkisi arındırılmış hareketli
ortalama OMYH sonucu
HAVALİMANI
Adnan
Menderes
Havalimanı

Mevsim Etkisi
Arındırılmış
Hareketli
Ortalama

OMYH (%)

N= 12

%6.0267

Tabloda da görüleceği üzere OMYH değeri
%6.0267 şeklinde bulunmuştur. Dolayısıyla OMYH
değeri
Lewis’in
belirlediği
ölçeğe
göre
değerlendirildiğinde MEA-HO yöntemi ile bulunan
tahmin değerlerinin oldukça doğru olduğu
söylenebilmektedir.

Mevsim Etkisi
Arındırılmış Üstel
Düzgünleştirme

OMYH (%)

α= 0.1

%7.3741

α= 0.2

%5.2165

α= 0.3

%4.4950

α= 0.4

%4.2162

α= 0.5

%4.0524

α= 0.6

%3.9292

α= 0.7

%3.8272

α= 0.8

%3.7707

α= 0.81

%3.7691

α= 0.82

%3.7677

α= 0.83

%3.7668

α= 0.84

%3.7660

α= 0.85

%3.7652

α= 0.86

%3.7645

α= 0.87

%3.7640

α= 0.88

%3.7645

α= 0.89

%3.7654

α= 0.9

%3.7665

Tabloda da görüleceği üzere denemeler sonucunda
en iyi sonucu, düzgünleştirme katsayısı 0.87 olan
model vermiştir.

2.4 Mevsim etkisi arındırılmış üstel
düzgünleştirme

Son olarak OMYH değerleri Lewis’in belirlediği
ölçeğe göre değerlendirildiğinde ise MEA-ÜD
yöntemi ile bulunan tahmin değerlerinin oldukça
doğru sonuçlar verdiği söylenebilmektedir.

Çalışma
kapsamında
MEA-ÜD
yöntemi
uygulanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle veriler
mevsimsellikten
arındırılmıştır.
Sonra
mevsimsellikten arındırılan veriler üzerinde basit
üstel düzgünleştirme yöntemi, düzgünleştirme
katsayısı sıfır ve bir arasında değiştirilerek
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mevsimsellik analizi ile tahmin verilerinin
bulunmasının daha uygun olacağı kanaatine
varılmıştır. Özellikle de MEA-ÜD yönteminin
uygulanmasının daha doğru olacağı sonucuna
varılmıştır.

3 Karşılaştırma
İzmir’de bulunan Adnan Menderes Havalimanı için
hareketli ortalama, üstel düzgünleştirme, MEA-HO
ve MEA-ÜD yaklaşımlarıyla elde edilen en iyi
sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. Bu doğrultuda
yöntemlerin hem mevsimsel veri serileri hem de
mevsimsellikten arındırılmış veri serileri ile
uygulandığı göz ardı edilmemelidir.
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Tablo 5. Tahminleme yöntemlerinin
karşılaştırılması
TAHMİN YÖNTEMLERİ

OMYH (%)

Hareketli Ortalama

%13.9957

Mevsim Etkisi Arındırılmış Hareketli
Ortalama

%6.0267

Üstel Düzgünleştirme

%9.4267

Mevsim Etkisi Arındırılmış Üstel
Düzgünleştirme

%3.7640

Tabloda da görüleceği üzere ham mevsimsel
veriler ile yapılan hareketli ortalama ve üstel
düzgünleştirme yöntemleri %13.9957 ve %9.4267
OMYH değerlerine sahipken mevsimsellik analizi
için mevsimsellikten arındırılmış veriler ile yapılan
hareketli ortalama ve üstel düzgünleştirme
yöntemleri ise sırasıyla %6.0267 ve %3.764 OMYH
değerlerine sahiptir.
Dolayısıyla sonuçlar, mevsimsellik analizlerinin
diğer yöntemlerden daha iyi performans
gösterdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu
nedenle, bu durumda tahminleme çalışması için
mevsimsellikten arındırılmış veriler ile yapılan
mevsimsellik analizi çalışmasının daha etkili
sonuçlar verdiği söylenebilmektedir. Bu yöntemler
arasında ise en iyi sonucu MEA-ÜD yönteminin
verdiği net bir şekilde görülmektedir.
4 Sonuçlar
Bu çalışmada İzmir’de bulunan Adnan Menderes
Havalimanı ele alınmış ve bu durum için yolcu
sayısı tahmini yapılmıştır. Bu doğrultuda hareketli
ortalama, üstel düzgünleştirme, MEA-HO ve MEAÜD yöntemleri uygulanmıştır.
Sonuçlar,
mevsimsellik
analizlerinin
diğer
geleneksel yöntemlere göre daha iyi performansa
sahip olduğunu göstermektedir ve bu yöntemler
arasında en iyi sonuca MEA-ÜD ile ulaşılabilmiştir.
Dolayısıyla bu çalışma için mevsimsellikten
arındırılmış veriler üzerinde çalışma yapılarak
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Predicting BIST 30 with Long Short-Term Memory
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Abstract
Stock market prediction has long been an interesting and attractive topic among
academicians as well as financial professionals. Many methods and techniques, ranging from
Markov chains to text mining, have been applied for predicting the price and the direction of
the assets or the indexes of stock markets around the world. Machine learning techniques
have also been frequently deployed in this field and recently deep learning techniques have
started being used. This study aims to find out if the price and direction of Borsa Istanbul 30
(BIST 30) index could be predicted by using machine learning. A deep learning algorithm,
Long Short-Term Memory (LSTM), which also performs properly with time series data, is
used together with technical indicators as features of the model. The results indicate that the
prices and the direction of the index can be forecasted at least for short terms, which
contradicts efficient market hypothesis.
Keywords: Stock market prediction, BIST 30, Deep Learning, LSTM

Uzun Kısa-Süreli Bellek ile BIST 30 Tahmini
Özet
Borsa tahmini uzun zamandır akademisyenler ve finans uzmanları arasında ilginç ve çekici
bir konu olmuştur. Hisse senetleri veya endekslerin fiyat ve yönlerini tahmin etmek amacı ile
metin madenciliğinden Markov zincirlerine kadar birçok yöntem ve teknik, dünya genelinde
uygulanmaktadır. Makine öğrenmesi teknikleri de bu alanda sıklıkla uygulanmış ve son
zamanlarda derin öğrenme teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Borsa
İstanbul 30 (BİST 30) endeksinin fiyat ve yönünün makine öğrenmesi kullanılarak tahmin
edilip edilemeyeceğini araştırmaktır. Zaman serisi verileriyle de olumlu sonuçlar veren bir
derin öğrenme algoritması olan Uzun Kısa-Süreli Bellek (UKSB) analiz yöntemi olarak
seçilmiştir. Teknik göstergeler modelin özellikleri olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, fiyatların
ve endeks yönünün en azından kısa vade için, etkin piyasa hipotezi ile çelişen biçimde, tahmin
edilebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hisse senedi piyasası tahmini, BIST 30, Derin öğrenme, UKSB

assets, would fail to achieve persistently higher
average rate of returns. Similarly, a portfolio
constructed according to past returns and risk
series would not yield a better income than a
randomly selected portfolio of assets [1]. But
gathering pace beginning in 2000s, many studies
have been claiming that the price movements in
financial markets are not completely random, but
are at least partially predictable

1 Introduction
Efficient market hypothesis, which was a common
standpoint among many financial academics in
1970s, states that any news affecting the markets
would immediately spread and be reflected in the
prices. Hence, the historical price movements
cannot help predicting the direction or the trends of
the financial markets. This hypothesis is based on
the idea of random walk, which postulates that the
future prices of the financial markets are
independent of the past prices. Consequently,
technical analysis, which relies on past price
patterns of the markets, or the fundamental
analysis, which suggests any undervalued financial
*

Predicting the direction or the trends in financial
markets, which are affected by many variables, are
considered to be one of the most challenging tasks
in the world of finance. Yet, many different
approaches have been suggested and applied in
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order to predict the financial markets. These efforts
can be combined into two main approaches [2]. One
of the main streams of these efforts is
autoregressive statistical models, which have been
heavily deployed to assess and predict market
volatility. Some of these models take volatility into
account as it also changes over time and implying
more weights to recent volatilities than to past ones.
This provides a volatility modeling of the market
that could also be used for forecasting as in case of
autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH)
model [3]. There has been a very rich literature on
the variations of the ARCH models, specially GARCH
(Generalized
Autoregressive
Conditional
Heteroskedasticity). To name a few examples: Daysof-the-week effects in Indian stock market were
investigated using GARCH, exponential and
threshold GARCH models and persistent
autoregressive effects were reported [4]. A study
performed in SSE Composite Index showed that
GARCH models could capture the time-varying
properties of the index and provided a good
prediction [5]. Bhowmik and Wang reviewed 50
research articles, which investigated stock market
volatilities, concluded that GARCH models
performed better when used together with other
statistical techniques [6].

deep learning models for market prediction have
been ANN with two or more hidden layers, CNN
(Convolutional Neural Network), and RNN
(Recurrent Neural Network) [9]. For example,
Hiransha et al. used CNN for predicting the closing
prices of five companies in National Stock Exchange
(NSE) of India and New York Stock Exchange
(NYSE) by training the model using one company’s
data from (NSE) and compared the results with that
of a statistical linear model and found that the CNN
outperformed the linear model [10].
Sim et al. built a stock prediction model
transforming technical indicators into images for
CNN and they employed the model with S&P 500
empirical data. They concluded that CNN is a useful
tool for stock market prediction [11]. Additional
examples of CNN as a market prediction model can
be found in [12,13,14].
RNNs have cyclic connections between nodes and
hence, they are considered to have memory, making
them more suitable for time-series analysis.
However, RNNs suffers from vanishing and
exploding gradient problems, which might stop or
destabilize the learning process. But these
drawbacks have been addressed with the
introduction of LSTM (Long Short-Term Memory)
which, outperformed traditional model in areas like
speech processing and language learning [15].
LSTM has also been started to found applications in
financial markets recently. Jiang, et al. compared the
predictability of Shanghai Composite and Dow
Jones Indexes by LSTM modelling and found out
that Dow Jones is more predictable than Shanghai
Composite [16]. Borovkova and Tsiamas modeled
22 US stock prices by 12 stacked LSTM networks
using intraday technical indicators. Then they used
a weighted average of these 12 networks for
prediction. They concluded that the model they
proposed outperforms regular ensemble weighting
[17]. Moghar and Hamiche predicted the price
changes of two stocks in NSE using LSTM and
observed promising results [18].

Another approach for predicting market behavior is
based upon machine learning techniques, which use
technical or fundamental analysis parameters as
features. Predictive models based on machine
learning are considered to be more effective since
they do not rely on linearity or error distribution
assumptions contrary to statistical models [7]. A
very wide range of parameters from simple moving
averages to strength and volume indicators are
employed as features in various studies. Typical
fundamental indicators, which are used for
predictive analysis, are Return on equity (ROE),
Market capitalization (MC), Price/book ratio (P/B),
to name but a few. The most employed machine
learning techniques are ANN (Artificial Neural
Network), SVM (Support Vector Machine), and
decision trees [8].

This study aims to predict BIST 30 (Borsa Istanbul
30) index value by modeling the price behavior by
LSTM using several technical indicators as features
of the recurrent network. The rest of the paper is
organized as follows: RNN and LSTM are briefly
presented and discussed in Section 2. Section 3 lists
the technical indicators used as features in
modelling. An Empirical application of the model is
performed and the results are presented in Section
4. Finally, Section 5 concludes the study.

Although machine learning models have long been
used for prediction in financial markets, application
of deep learning models in this area is relatively
new but rapidly developing. Deep learning
techniques have been rapidly developing and are
applied successfully in a wide range of areas from
natural language processing to autonomous
vehicles so as in financial markets. The most used
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2 Recurrent neural networks and Long Short Term Memory

The weights of the backpropagation network are
calculated by minimizing the total error which is
given as

Contrary to feedforward neural networks like deep
neural networks (DNNs), RRNs have the capability
of processing sequential data. Hidden layers in
RNNs are fed with not only the data from the
underlying layer but also the data from the
preceding sequence. Hence the hidden layers in
RRN can be considered to have memory unlike
feedforward neural networks. Input to any cell
(𝒉𝑙𝑡 , 𝑡 = 1, … . . , 𝑇 ) in the hidden layer 𝒉𝑙 for an
RNN with 𝐿 number of hidden layers at any instant
𝑡 is given as

𝑇

𝑡=1

𝜕ℎ𝑡−𝑗+1
𝜕ℎ𝑡
𝜕ℎ𝑡 𝜕ℎ𝑡−1
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𝜕ℎ𝑡−𝑗 𝜕ℎ𝑡−1 𝜕ℎ𝑡−2
𝜕ℎ𝑡−𝑗

𝑽

(2)
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𝒙𝑡−1

𝑽
𝐿

𝑼𝐿−1

𝑼𝐿−1

𝒉1𝑡−1
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𝐿
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Hochreiter and Schmidhuber offered a method
called LSTM (Long Short-Term Memory) to
overcome the training issues of RNNs [20]. LSTM
networks have memory cells, which control the
information flow in hidden layers of RNN. This
control is performed by input (𝒊), output (𝒐) and
forget (𝒇) gates, which determine the cell state at
any time 𝑡 . The input gate together with 𝑔 gate
controls the inputs, which form the cell state vector
𝒄𝑙𝑡 . The hidden layer vector 𝒉𝑙𝑡 is calculated through
output gate and 𝒄𝑙𝑡 . Forget gate governs the rule,
which information should be carried into the
hidden layer that prevents indefinite growth of the
elements of 𝒄𝑙𝑡 . The gate functions are defined by the
following equations [21]

where 𝑧𝐿 is the activation function, 𝑽𝐿 is the weight
̂𝑡 and the preceding
matrix between the output 𝒚
hidden layer and 𝒃𝐿 is the threshold vector [19]. The
RNN with an input vector of 𝒙𝑡 is depicted in Figure
1.

̂𝑡
𝒚

𝑡=1 𝑖=1

𝑡−1

where 𝑧𝑙 is the activation function, 𝑼
is the
weight matrix between layers 𝒉𝑙 and 𝒉𝑙−1 , 𝑾𝑙 is the
weight matrix associated with the hidden layer ℎ𝑙
and 𝒃𝑙 is the threshold vector with U and W
matrices are to be optimized by learning process.
𝑼0 and 𝒉0 correspond to initial weight matrix and
the input vector respectively. The output of the RNN
is given as for any time t

̂𝑡−1
𝒚

(3)

making the effects of past observations smaller [17]

𝑙−1

̂𝑡 = 𝑓𝐿 (𝑽𝐿 𝒉𝐿𝑡 + 𝒃𝐿 )
𝒚

𝑛

where 𝑛 is the length of the input vector. The
minimization of the above error function includes
the sequential derivation of the cell states with
respect to the preceding one. The drawback of RNNs
lie at this point when some of the derivatives
𝜕ℎ𝑡
< 1 , which eventually converges to zero
𝜕ℎ

(1)

𝒉𝑙𝑡 = 𝑧𝑙 (𝑼𝑙−1 𝒉𝑙−1
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2
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2
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+ 𝑾𝑙 𝒉𝑙𝑡−1 + 𝒃𝑖 )
𝑡

(4)

𝒐𝑙𝑡 = 𝑆 (𝑾𝑙−1 𝒉𝑙−1
+ 𝑾𝑙 𝒉𝑙𝑡−1 + 𝒃𝑜 )
𝑡
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+ 𝑾𝑙 𝒉𝑙𝑡−1 + 𝒃 𝑓 )
𝑡

(6)

𝒈𝑙𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ (𝑾𝑙−1 𝒉𝑙−1
+ 𝑾𝑙 𝒉𝑙𝑡−1 + 𝒃 𝑔 )
𝑡

(7)

where 𝑆 is the sigmoid function and 𝒃’s are bias
vectors. Hence, cell state and hidden layer vectors are
calculated as follows

Figure 1. A multilayered RNN structure
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𝒄𝑙𝑡 = 𝒇 ⊙ 𝒄𝑙𝑡−1 + 𝒊𝑙𝑡 ⊙ 𝒈𝑙𝑡

(8)

𝒉𝑙𝑡 = 𝒐 ⊙ tanh(𝒄𝑙𝑡 )

(9)

missing values for some of the features. The data is
also adjusted backwards as to reflect the change on
2020-07-27 (index value is divided by 100) and
adjusted close is used as the target value.
The data is fed to LSTM in a rolling window manner.
For window size 15, from the first row up to 15th
rows of the feature matrix are used to predict the
16th day closing value of the index. Then as the next
feature matrix, rows between second and 16th are
used and the 17th day closing value is predicted. So,
an input pattern of (2694, 15, 13) is reached, in
which 12 features and plus adjusted close is
reflected as 13th. The data is then split as 0.7 train
and 0.3 test data and normalized between 0 and 1.

where ⊙ is the element-wise multiplication.

3 Technical Indicators
Stock market decision making process generally
involves fundamental and technical analysis.
Fundamental analysis takes economical and
financial data of a company such as revenue, profit,
liabilities or growth consideration, whereas
technical analysis relies on historical price
movements and various indicators calculated using
historical prices. Approximately two-thirds of
machine learning applications for financial market
prediction have deployed technical indicators [8].
Hence, 12 technical indicators related to
momentum, trend, volume and volatility of trading
are taken as features in this study. The technical
indicators and the parameters, with which they are
used in this study are given in Table 1. The values
for technical indicators are calculated using
Technical Analysis Library (ta) for Python [22].
Table 1. Features
Technical Indicator
Exponential Moving Average (EMA)
Commodity Channel Index (CCI)
Ichimoku_a
Moving Average
Convergence/Divergence
Percentage Price Oscillator (PPO)
Percentage Volume Oscillator (PVO)
Relative Strength Index (RSI)
On-balance volume (OBV)
Chaikin Money Flow (CMF)
Bollinger Band Middle Band (BBMB)
Bollinger Band Upper Band (BBUB)
Bollinger Band Middle Band (BBLB)

LSTM from Keras library for Python is used in the
machine learning analysis [23]. The model is
analyzed with different number of hidden layers
with 50 memory cells and one output layer. Adam
optimizer, which is a common gradient optimizer
for deep learning application is selected with a
learning rate of 0.001. For the optimization of
hyperparameters, the training set is further split
into 0.9 training and 0.1 validation data. Parameter
epoch, which indicate training number of times, is
tuned by employing a loss function (mean squared
error), which is given as
𝑛

1
𝑖
𝑖
𝐿𝑜𝑠𝑠 = ∑(𝑦𝑎𝑐𝑡
− 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑
)2
𝑛

Parameter
12 days
21 days
9-26 days

(10)

𝑖=1

where 𝑦𝑎𝑐𝑡 and 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 are the actual and predicted
values for the closing value of the BIST30 index, and
𝑛 is the number of days, for which the prediction is
made. A graph of loss function for train and
validation data against epoch is given for one
hidden layer in Figure 2.

26-12 days
12-26 days
26-12 days
14 days
1 day
20 days
20 days
20 days
20 days

4 Application and results
BIST 30 (Borsa Istanbul) daily index, which
comprise open, close, high, low, volume, and
adjusted close values are considered for the
application of LSTM. The data consist of 2752 points
between dates 2011-01-03 and 2021-12-30. As
features, 12 technical indicators given in Section 3
are calculated. The first 26 data points are
discarded since some of the data points contain

Figure 2. Loss against train and validation data
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As seen in Figure 2, the loss for the validation data
is stabilized after values of epoch greater than 100,
so the value 120 is chosen for the epoch parameter.

can still forecast the direction of the index.
Performance of the LSTM is also measured against
number of hidden layers in the learning algorithm.
The mean squared errors of the test results for 15
days test periods for predicting 1 and 5 days ahead
are tabulated in Table 2. Accuracy is defined as how
the algorithm predicts the direction of the index
price. If the predicted and actual prices have moved
in the same direction with respect to the last day of
the testing period, the algorithm is assumed to have
predicted the direction correctly.

With the epoch parameter set, LSTM learning
algorithm is run for window size 15 and prediction
day 1 and 5.

Table 2. Mean squared errors and the accuracy
Hidden
prediction (1 day)
prediction (5 days)
Layers
mse
accuracy
mse
accuracy
1
43.31
0.538
285.19
0.508
2
106.99
0.538
195.67
0.506
3
138.56
0.540
313.70
0.514
4
161.99
0.549
285.54
0.533

Figure 3. Actual vs predicted index values for the
16th day with window size 15

Table 2 shows that the predicting accuracy of the
algorithm is over 0.5 for all hidden layers between
1 and 4. The mean squared error is the least for
hidden layer 1 in predicting 1 day ahead and the
accuracy does not change much with the changing
hidden layer numbers. Although the mean squared
error increases and the accuracy decreases for
predicting 5 days ahead, the accuracy figures still
stay higher than 0.5, especially for greater hidden
layer numbers.

Figure 3 shows the actual and predicted index
values for the 16th day obtained by training the
LSTM algorithm with the previous 15 days’ features.
The graphic depicts a nearly perfect fit but it’s
misleading since the next day predicted index
values would not differ from the actual values for
most of the times. Hence, predicting the index
values ahead of the next day values is more
meaningful. Figure 4 shows the actual and predicted
index values for the 20th day again obtained with a
window size of 15 that means a prediction of 5 days
ahead.

5 Conclusion
In order to find out if the market price or the
direction could be forecasted, a deep learning
technique, LSTM, is used in this study for BIST 30
index prediction since LSTM has been proved to
performed well with sequential data. A training
period of 15 days using 12 technical indicators as
features of the learning algorithm yielded results
that the market index and the direction can be
predicted at least for short a term target, namely 1
day. Prediction accuracy for direction drops sharply
as the target moves away, however it stays still
above %50. The effect of the number of hidden
layers on the prediction accuracy is observed for the
longer prediction target. Consequently, the results
indicate a contradiction to efficient market
hypothesis. Improving prediction accuracy through
selection of technical indicators, optimization of
their parameters and LSTM hyperparameters are
subjects for further studies. Comparing the
performance of LSTM against other deep learning

Figure 4. Actual vs predicted index values for the
20th day with window size 15
As seen from Figure 4, the match between actual
and predicted index values for 5 days ahead are not
as accurate as the next day prediction. However, it
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algorithms is another subject for study. Moreover,
advising LSTM for deploying in real market trading
requires extensive research in various markets with
different time periods including transaction costs.
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Veri Madenciliği Yöntemleriyle Covid-19 Yatan Hasta Verilerinin
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Özet
Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılarak insanların
sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkemizde hastalığa yakalanan insanlar arasında,
hastalığı hafif atlatanlar olduğu gibi hastanede yatmak zorunda kalan kişiler de olmuştur.
Hastalığa yakalanıp hastaneye yatış yapan kişilere ait verilerin tutulması COVID-19 servisleri
için önemli bir parametre haline gelmiştir. Bu çalışmada, 2 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2021
tarihleri arasında Geyve Devlet Hastanesi COVID-19 servisinde yatan hastaların ortak
özelliklerini belirlemek amacıyla, hastalara ait veriler incelenmiştir. Elde edilen veri
kümesine birliktelik analizi yöntemlerinden biri olan Apriori algoritması uygulanmıştır ve
COVID-19 hastalığına yakalanan kişilerin birliktelik kuralları çıkarılmıştır. Bunun için
hastaların aşı sayısı, aşı türü, yaşı, cinsiyeti, hastanede kalma süresi ve hastaneden çıkış türü
parametreleri veri madenciliği yazılımlarından biri olan RapidMiner uygulaması kullanılarak
incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda; aşı türü, yaş, cinsiyet, hastanede kalma süresi ve
hastaneden çıkış türü parametrelerinin birbirleriyle ilişkileri hakkında çıkarımlarda
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Veri Madenciliği, Birliktelik Analizi, Apriori Algoritması

Examining COVID-19 Inpatient Data Using Data Mining Methods
Abstract
Koronavirus has spread quickly in our country as well as in the world, affecting people's
health in a negative way. Among the people who have been infected in our country, there have
been people who have had to sleep in the hospital, as well as those who have survived the
disease slightly. The retention of data from those who have been infected and hospitalized
has become an important parameter for COVID-19 services. In this study, patient data was
analyzed to determine the common characteristics of patients who were in the COVID-19
Service of Geyve State Hospital between April 2, 2020 and September 30, 2021. Apriori
algorithm, which is one of the association analysis methods, was applied to the obtained data
set and association rule analysis of people with the disease has been reached. To do this, the
parameters of the number of vaccines, the type of vaccine, age, gender, the duration of the
stay in the hospital and the type of exit from the hospital were examined with RapidMiner
application, one of the data mining software. As a result of this study, the number of vaccines,
the type of vaccines, the age, the gender, there have been deductions about the duration of
stay in the hospital and type of hospital discharge parameters related to each other.
Keywords: COVID-19, Data Mining, Association Rules, Apriori Algorithm
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olan 1560 hasta verisine bir makine öğrenme
tekniği olan birliktelik kural madenciliği tekniği
uygulamıştır. Çalışma sonucunda hastalarda en sık
bildirilen semptomların ateş, öksürük, zatürre ve
boğaz ağrısı olduğu sadece %1'inde septik şok,
solunum sıkıntısı sendromu ve solunum yetmezliği
gibi ciddi semptomlar olduğu ortaya çıkmıştır.
Ortaya çıkan kurallar yaş ve cinsiyete bağlı olarak
değişmektedir. Kronik rahatsızlığı olan ve COVID19’dan ölen hastalarda daha ciddi semptom
birliktelikleri olduğu görülmüştür [11].

1 Giriş
COVID-19 hastalığı ilk olarak Çin’in Wuhan
kentinde 2019 yılının Aralık ayının sonlarında
solunum yolu hastalığı belirtileri şeklinde ortaya
çıkmıştır [14]. Çin’de ortaya çıkan bu virüs daha
sonra tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020’de salgını
pandemi yani küresel salgın olarak ilan etmiştir.
Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde
açıklanmıştır [14]. COVID -19 hastalığında bazı
insanların daha fazla hastalandığı ve risk altında
olduğu görülmüştür. Hastalığa yakalananların
yaklaşık %80’i hastalığı ayakta geçirirken, %20’si
hastanede tedavi olmak zorunda kalmaktadır [14].

Bu çalışmada ise COVID-19 PCR testi pozitif olup,
hastanede yatarak tedavi gören hastaların bilgileri
incelenecektir. Yatış yapan hastaların cinsiyet, yaş,
aşı bilgisi, hastanede yatış süresi ve tanı nitelikleri
kullanılarak
birliktelik
analizi
çalışması
yapılacaktır.

COVID-19 hastalığı ile ilgili yapılan veri madenciliği
çalışmalarına literatürden bazı örnekler aşağıda
verilmiştir. Silahtaroğlu ve arkadaşının yaptığı
çalışmada, COVID-19 test sonucu pozitif olan 1313
hastanın şikâyetleri ve gösterdiği semptomlar
üzerine çalışama yapılmış. Ayrıca bu veriler
üzerinde Fuzzy C-Means ve PCA veri indirgeme
algoritması kullanılarak bir kümeleme modeli
sunulmuştur. Kümeleme sonucunda, öksürük,
boğaz ağrısı ve halsizliğin en yaygın semptomlar
olduğu gözlemlenmiştir [4]. Çelik yaptığı çalışmada,
COVID -19 semptomları üzerine apriori algoritması
uygulamıştır. Çalışma sonucunda A01 ( Typhoid
and paratyphoid fevers ), A02 ( Other salmonella
infections ) ve A04 ( Diğer bakteriyel bağırsak
enfeksiyonları ) kodları ile belirtilen semptomların
bir arada olduğu hastaların COVID-19’ a kesin
olarak yakalandığını söylemiştir [5]. Pinter ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada Macaristan’dan
gelen verileri kullanarak COVID-19’u tahmin etmek
için hibrit bir makine öğrenimi yaklaşımı
önermişlerdir [6]. Shanin ve arkadaşlarının
yaptığını çalışmada spark kullanarak apriori ve FPGrowth
algoritmalarının
performansını
ve
aralarındaki farkları değerlendirmiş ve sonucunda
FP-Growth
algoritmasının
bellek
ihtiyacı,
veritabanına başvuru ve zaman konusunda daha
üstün olduğunu ortaya koymuştur [8]. Bozkurt ve
arkadaşı, kişilerin tam kan sayımı sonuçları
üzerinden destek vektör makineleri, rastgele
orman, gaussian ve naive bayes sınıflandırma
algoritmaları kullanarak COVID-19 pozitif olan
hastaları tahmin etmeye çalışmışlardır. Çalışmanın
sonucunda destek vektör makineleri %92 başarı,
rastgele orman algoritması %90 başarı, naive bayes
algoritması ise %86 başarı elde etmiştir [9]. Tandan
ve arkadaşları yaptığı çalışmada ortalama yaşı 52

2 Veri Madenciliği
Veri madenciliği büyük ölçekli veriler arasından
anlamlı
olan bilgiyi elde
etme
olarak
tanımlanmaktadır. Veri madenciliği sayesinde
veriler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak ve
gerekli olduğunda ileriye dönük çıkarımlarda
bulunmak mümkün olmaktadır. Günümüzde
işletmeler büyük boyutlu veriler üretmekte ve bu
verileri
anlamlı
hale
getirmekte
zorluk
yaşamaktadır. Geleneksel yöntemlerle bu verileri
çözümlemek kolay değildir.
Bu nedenle birçok sektörde veri madenciliği
yöntemlerine başvurma ihtiyacı oluşmaktadır [1].
Veri madenciliği sağlık, e-ticaret, bankacılık,
pazarlama gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Örneğin sağlık alanında daha önceden elde edilen
bulgular, operasyon kayıtları, hastalara ait
veritabanları vb. veri madenciliği algoritmaları
tarafından incelenerek çıkarımlar, risk analizleri ve
teşhisler yapılabilmektedir.
2.1 Birliktelik Analizi
Birliktelik kuralları, olayların birlikte meydana
gelme ilişkilerini inceleyen veri madenciliği
yöntemidir. Bu ilişkiler belirlendikten sonra ortaya
çıkan kurallara birliktelik kuralları denmektedir
[1]. Birliktelik kurallarının en tipik örnekleri pazar
sepeti analizi uygulamalarıdır. Pazar sepeti analizi
müşterilerin alışkanlıklarını veritabanındaki veriler
aracılığıyla ortaya çıkarma işlemidir [2]. Birliktelik
analizi uygulamalarında destek (support) ve güven
(confidence)
olmak
üzere
iki
değerden
yararlanılmaktadır.
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X ve Y iki farklı ürün olmak üzere, X ürünü için
destek değeri;

 Üçerli, dörderli gruplandırmalar
yapılarak aynı işlemler tekrarlanır.

DESTEK(X) = X’ i içeren alışveriş sayısı / Toplam
alışveriş sayısı

 Ürün grubu belirlendikten sonra kural
destek ölçütüne bakılarak birliktelik
kuralları oluşturulur ve bu kuralların güven
değerleri hesaplanır.

X ve Y ürünleri için destek değeri ise, X ve Y
ürünlerinin bir arada bulunduğu tüm durumların
olasılığıdır.

3 Materyal ve Metot

DESTEK(X, Y) = X ve Y’nin birlikte olduğu
durumların sayısı / Toplam alışveriş sayısı

3.1 Veri Seti
Bu çalışmada veri seti olarak Geyve Devlet
Hastanesi COVID-19 servisinde 2 Nisan 2020 ile 30
Eylül 2021 tarihleri arasında yatan hastaların
verileri kullanılmıştır. Geyve Devlet Hastanesinde
pandemi döneminde hastaneye ilk yatış 2 Nisan
2020 tarihinde olmuştur.

Güven değeri ise Y ürününün hangi olasılıkla X
ürünü ile beraber olacağını söylemektedir.
GÜVEN(X, Y) = X ve Y’nin birlikte olduğu durumların
sayısı / X’ i içeren alışveriş sayısı
Hesaplanan destek ve güven değerleri belirlenen
destek ve güven değerinde ne kadar büyükse ortaya
çıkan birliktelik kurallarının doğruluğu da o kadar
yüksek olur.

3.2 Veri Hazırlık Süreci
Alınan verilerdeki gerekli olmayan sütunlar ve
tekrarlayan satırlar kaldırılmıştır. Aşı bilgileri ise
verilerin teslim alındığı tarih olan 1 Ekim 2020
tarihinde hastane sisteminden tek tek işlenmiştir.

Apriori algoritmasında göz önünde bulundurulan
bir değerde kuralın farklılığını ifade eden lift
değeridir. Lift değeri 1’den ne kadar büyük olursa
kuralın farklılık derecesi de o kadar yüksek kabul
edilir [13].

Türkiye’de aşılama süreci sağlık bakanlığı
tarafından 14 Ocak 2021 tarihinde Sinovac
firmasının CoronaVac aşısı ile başlamıştır.
Çalışmada bundan sonra CoronaVac aşısı Sinovac
olarak anılacaktır. 12 Nisan 2021 tarihinden
itibaren
Biontech
aşısının
da
kullanıma
başlanmıştır. 30 Haziran 2021 tarihinden sonra 50
yaş ve üzerindekilerin ve sağlık personellerinin
3.doz aşı olması yönünde tavsiyede bulunulmuştur.
16 Ağustos 2021’de bazı ülkelere girişlerde 2
Biontech aşısının istenmesinin üzerine 2 Sinovac +
1 Biontech aşısı yaptıranlara 4. Doz aşı olma hakkı
tanınmıştır [12].

LIFT(X, Y)= X ve Y’nin birlikte olduğu durumların
sayısı / (X’ i içeren alışveriş sayısı * Y’ i içeren
alışveriş sayısı)
2.1.1 Apriori Algoritması
Apriori algoritması birliktelik kurallarının ortaya
çıkarılmasında en çok bilinen ve kullanılan
algoritmadır. Geniş nesne kümelerinin ortaya
çıkarılması için kullanılmaktadır [2].
Apriori algoritması, Agrawal ve Srikant tarafından
1994 yılında ortaya çıkarılmıştır [3].

Çalışmada aşı durumları 1BIONTECH, 1SINOVAC,
1SINOVAC+1BIONTECH, 1SINOVAC+2BIONTECH,
2BIONTECH, 2SINOVAC, 2SINOVAC+1BIONTECH
2SINOVAC+2BIONTECH,
3SINOVAC,
ASISIZ
şeklinde kategorize edilmiştir.

Algoritma adımları [1] :
 Destek ve güven değerlerini karşılaştırmak
üzere eşik değerler belirlenir.
 Her bir ürün
hesaplanır.

için

destek

da

değerleri

Yaş bilgisi hastanın doğum tarihi verisinden,
hastanede kalma süresi ise hastaneye giriş ve çıkış
tarihleri arasındaki fark alınarak hesaplanmıştır.
Hastanın hastaneye yatış tarihi ve aşı olduğu tarih
bilgisinden ise hastalanmadan önceki ve sonraki aşı
tercihlerinin ne olduğunu gösteren sütunlar
eklenmiştir.

 Hesaplanan destek değerleri eşik destek
değeri ile karşılaştırılır.
 Eşik destek değerinden küçük olan
değerlere sahip satırlar tablodan çıkarılır.
 Tabloda
kalan
ürünler
ikişerli
gruplandırılarak, grupların destek değerleri
elde edilir.

Yaş ve hastanede kalma süresi verileri kategorize
edilerek düzenlenmiştir. Yaş verisi 15-29, 30-44,
45-59, 60-74, 75-89, 90+ yaş şeklinde, hastanede
kalma süresi verisi ise 0-15, 16-30, 30+ gün
şeklinde kategorize edilmiştir.

 Eşik destek değerinden küçük olan satırlar
tablodan çıkarılır.
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Tanı sütunu C0 (COVID-19) ve C1 (COVID-19 + Ek
Hastalık) olarak iki farklı şekilde girilmiştir.
Hastaneden çıkış türü sütunu hastaneden taburcu,
başka servise geçiş ve sevk olmak üzere üç farklı
şekilde girilmiştir.
Tüm bu veri hazırlık sürecinden sonra elimizde 556
satır veri ve 8 nitelik bulunmaktadır. Bunlar aşı
türü, cinsiyeti, yaşı, hastaneye yatmadan önce aşısı
varsa bu aşının türü, hastaneden çıktıktan sonra aşı
olduysa bu aşının türü, hastanede kalma süresi,
hastaneden çıkış türü ve tanı nitelikleridir.
Yapılan analizler sonucunda yatan hastalara ait
grafiklere yer verilmiştir. Toplam 556 yatan hasta
kaydı bulunmaktadır. Hastaların cinsiyete göre
dağılımı 271 kişi erkek, 285 kişi kadın şeklindedir.

Şekil 3. Aşı türü dağılımı
Hastanede yatan 556 hastanın 398’inin hastaneden
çıktıktan sonraki aşı tercihleri aşağıdaki gibi
olmuştur. Bu 398 kişinin hastaneye yatmadan önce
hiç aşı kayıt bilgisi yoktur. 213 kişiyle en çok tercih
edilen aşı 2BIONTECH aşısı olmuştur.

Şekil 1. Cinsiyet dağılım grafiği

Şekil 4. Hastaneden çıktıktan sonraki aşı tercihleri

Hastaların hastanede yatış süresi en çok 336 kişiyle
0-7 gün aralığında olmuştur.

Hastalanmadan önce aşısı olmayan 496 hastanın
hastanede kalma süresi en çok 0-7 gün aralığında
olmuştur.

3.3 Analiz Sonuçları

Şekil 2. Yatış süresi
Hastaneye yatan hastaların aşı türü dağılım grafiği
aşağıdaki gibidir.

Şekil 5. Aşı olmayanların hastanede kalma süresi
Hastalanmadan önce aşısı olan 60 hastadan
33’ünün yatış süresi 0-7 gün aralığında, 27’sinin
yatış süresi ise 8-15 gün aralığında olmuştur.
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3.3.1 Apriori Algoritmasının Uygulanması
Yatan hastaların ortak özelliklerini belirlemek ve
hangi özelliklerin en çok bir arada bulunduğunu
görmek için apriori algoritması kullanılmıştır.
Apriori algoritmasını uygulamak için Rapidminer
uygulaması kullanılmıştır. Veri kümesi içinde
sıklıkla birlikte geçen verileri bulmak için FPGrowth operatörü kullanılmıştır. FP-Growth
algoritmasından çıkan sonuçlar Create Association
Rules operatörüne verilerek birliktelik kuralları elde
edilmiştir.
Çıkan
sonuçlarda
lift
yani
ilginçlik/farklılık değeri en yüksek olan 10 kural
dikkate alınmıştır. Ulaşılan kurallar şu şekilde
olmuştur.

Şekil 6. Aşı olanların hastanede kalma süresi
Aşı gruplarına göre ortalama hastanede kalma
süreleri aşağıdaki gibidir.

 Hastaneden yattığı gün aralığı 0-7 gün olan
ve aşı durumu 2BIONTECH olan erkek
hastaların %100’ünün hastalanmadan önce
aşısı yoktur ve 2BIONTECH aşısını da
hastaneden çıktıktan sonra olmuşlardır. Bu
kuralın lift değeri 2.765’tir.
 Hastaneden yattığı gün aralığı 0-7 gün olan
ve aşı durumu 2BIONTECH olan kadın
hastaların %98’sinin hastalanmadan önce
aşısı yoktur ve 2BIONTECH aşısını da
hastaneden çıktıktan sonra olmuşlardır. Bu
kuralın lift değeri 2.438’tir.
 Aşı durumu 2SINOVAC olan ve yaş aralığı
30-44 yaş olan kadın hastaların %88’i
hastanede 0-7 gün yatmış ve hastaneden
taburcu olarak çıkmışlardır. Bu kuralın lift
değeri 1.825’tir.
 COVID-19’a yakalanmadan önce 2SINOVAC
aşısı yaptırmış, hastaneden çıktıktan sonra
1BIONTECH aşısı daha olan hastaların
%90’ı 60-74 yaş aralığındadır. Bu kuralın
lift değeri 1.641’dir.

Şekil 7. Aşı türlerine göre ortalama hastanede
kalma süresi
Hastaneye yatışlarda aylara göre dağılım aşağıdaki
gibidir. 2020 yılında hastaneye yatışın en çok
olduğu nisan ve kasım aylarıdır. 2021 yılında
hastaneye en çok nisan ayında yatış olmuştur.

 Aşı durumu 2SINOVAC olan ve yaş aralığı
45-59 yaş olan erkek hastaların %90’i
hastanede 0-7 gün yatmış ve hastaneden
taburcu olarak çıkmışlardır. Bu kuralın lift
değeri 1.514’tür.
 Sadece COVID-19 tanısı ile hastaneye yatan,
hastanede yattığı gün aralığı 8-15 gün olan
ve
hastalığa
yakalandıktan
sonra
2BIONTECH aşısı olmayı tercih eden kadın
hastaların %100’ünün hastaneye yatmadan
önce aşısının olmadığı görülmüştür. Bu
kuralın Lift değeri 1.421'tir.
 Hastalandıktan sonra 2BIONTECH aşısı
olmuş olan, sadece COVID-19 tanısı ile

Şekil 8. Aylara göre hastaneye yatış dağılımı

93

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

hastaneye yatan kadın hastaların %87’si
hastaneden taburcu olarak çıkmış ve bu
kişilerin hastaneye yatmadan önce aşının
olmadığı görülmüştür. Bu kuralın Lift değeri
1.406'tir.

Analiz sonucunda hastaneye yatan hastaların 506’sı
hastanede sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. İki
Biontech aşısı olmayı tercih eden 198 hastanın
Covid-19’a yakalandığında aşısının olmadığı
görülmüştür. 292 hasta, sadece 0-7 gün hastanede
yatmıştır. Sadece 1 kişi 30 günde fazla hastane
yatmıştır. Hastane yatış en çok 45-74 yaş aralığında
olmuştur.

 Sadece COVID-19 tanısı ile hastaneye yatan,
hastaneden taburcu olarak çıkan ve
hastalığa yakalandıktan sonra 2BIONTECH
aşısı olmuş olan erkek hastaların %96’sının
hastaneye yatmadan önce aşısının olmadığı
görülmüştür. Bu kuralın Lift değeri
1.305'tir.

Çalışma sonucunda elde edilen bilgilerin hastane
yönetimine ve doktorlara fayda sağlayacağı ve
hastaların aldığı hizmete artı yönde katkı yapacağı
düşünülmektir.

 Sadece COVID-19 tanısı ile hastaneye yatan,
hastanede yattığı gün aralığı 0-7 gün
arasında olan ve hastalığa yakalandıktan
sonra 2BIONTECH aşısı olan erkek
hastaların %95’inin hastaneye yatmadan
önce aşısının olmadığı görülmüştür. Bu
kuralın Lift değeri 1.284'tür.
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 Aşı durumu 2BIONTECH olan ve 30-44 yaş
aralığında olan hastaların %95’i hastaneden
taburcu olarak çıktığı görülmüştür. Bu
kuralın lift değeri 1.050’dir.
 Aşı durumu 2SINOVAC+1BIONTECH olan ve
hastanede 8-15 gün arasında yatan
hastaların %100’ünün hastaneden taburcu
olarak çıktığı görülmüştür. Bu kuralın lift
değeri 1.078’dir.
 Aşı durumu 2SINOVAC+1BIONTECH olan ve
45-59 yaş aralığında olan hastaların
%100’ünün hastaneden taburcu olarak
çıktığı görülmüştür. Bu kuralın lift değeri
1.078’dir.
 Aşı durumu 2BIONTECH olan ve hastanede
8-15 gün arasında yatan hastaların %98’i
hastaneden
taburcu
olarak
çıktığı
görülmüştür. Bu kuralın lift değeri
1.077’dir.
4 Sonuçlar
Ülkemizde COVID-19 vaka sayılarının yüksek
olduğu dönemlerde hastaneye yatış oranları
artabilmektir. Hasta profillerinin incelenip
hastaların hastanede ne kadar kalacağını öngörmek
yatan hasta servislerindeki planlama açısından
önemli olabilmektedir.
Bu çalışmadan Sakarya Geyve Devlet Hastanesi
COVID-19 yatan hasta servisinden alınan 556
hastanın verileri birliktelik kural analizi
yöntemlerinden olan apriori algoritması ile
incelenmiş ve birliktelik kuralları çıkarılmıştır.
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A Person Verification System Using EEG Signals
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Abstract
Biometric authentication can be basically defined as identifying individuals via unique
characteristics such as fingerprint, face, retina, iris etc. Beside these features, behavioral
characteristics such as signature, voice and keystroke dynamics are also used for
authentication process. Although above mentioned biometrics present in all individuals and
unique to its owner, they still offer lower security levels so that they are even more
inconvenient. Cognitive biometrics that utilizes brain activity as verification characteristic via
EEG signals seems to be a better alternative solution to overcome this issue. In this study, we
proposed an EEG based biometric verification system with two separate deep learning
approaches. The EEG signals are collected from the EEG Motor Movement/Imagery
(EEGMMI) dataset which consists of EEG signals measured during 14 distinct experimental
tasks via 64 electrodes placed over a scalp with respect to 10-10 configuration. Two novel
deep learning architectures, the ResNet50 and Xception architectures, are implemented to
perform biometric verification. The average accuracy results for both architectures show that
the proposed EEG based biometric verification system is a pretty good alternative to
traditional biometric systems.
Keywords: Biometric Authentication, Cognitive Biometrics, EEG

EEG Sinyalleri Kullanılarak Kişi Doğrulama Sistemi
Özet
Biyometrik kimlik doğrulama, temel olarak, parmak izi, yüz, retina, iris vb. benzersiz
özellikler aracılığıyla bireylerin kimliğinin saptanması olarak tanımlanabilir. Bu özelliklerin
yanı sıra, imza, ses ve tuş vuruş dinamikleri gibi davranışsal özellikler de kimlik doğrulama
işlemi için kullanılmaktadır. Yukarıda bahsedilen biyometri türleri, tüm bireylerde mevcut ve
sahibine özgü olmasına rağmen, yine de daha düşük güvenlik seviyeleri sunarlar ve bu
nedenle de elverişsizdirler. EEG sinyalleri aracılığıyla doğrulama özelliği olarak beyin
aktivitesini kullanan bilişsel biyometri, bu sorunun üstesinden gelmek için daha iyi bir
alternatif çözüm gibi görünmektedir. Bu çalışmada, iki ayrı derin öğrenme yaklaşımı ile EEG
tabanlı bir biyometrik doğrulama sistemi önerilmiştir. EEG sinyalleri, 10-10 konfigürasyona
göre kafa derisi üzerine yerleştirilmiş 64 elektrot aracılığıyla 14 farklı deneysel görev
sırasında ölçülen EEG sinyallerinden oluşan EEG Motor Hareket/Görüntü (EEGMMI) veri
setinden alınmıştır. İki derin öğrenme mimarisi, ResNet50 ve Xception mimarileri,
biyometrik doğrulamayı gerçekleştirmek için uygulanmıştır. Her iki mimari için ortalama
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doğruluk sonuçları, önerilen EEG tabanlı biyometrik doğrulama sisteminin geleneksel
biyometrik sistemlere oldukça iyi bir alternatif olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyometrik Kimlik Doğrulama, Bilişsel Biyometri, EEG

channel EEG data as biometric signatures
regardless of tasks by assuming that biometric
characteristic is present in the entire EEG signal [9].
Rahman et al., (2021) used EEG signas and
keystroke dynamics together as a hybrid
multimudal biometrics in order to manage the
dependency of EEG signals to different
psychological and physiological conditions [10].

1 Introduction
Nowadays, biometric authentication systems is
gaining importance since the biometric signals are
present in all people and unique to its owners. The
traditional characteristics used in biometric
authentication systems are fingerprint, face, retina,
iris and behavioral characteristics such as
signature, voice and keystroke dynamics.
Alternative to these biometrics, the brain activity
via EEG signals can also be considered as another
verification characteristic. In EEG based systems,
verification is performed via EEG signals produced
directly or indirectly on the basis of "what the
person thinks" [1].

2 Materials and methods
In this study, two different deep learning
architectures, ResNet50 and the Xception
architectures, were implemented to the considered
identification problem.
2.1 ResNet50 architecture

Thorpe et al. measured EEG signals according to
P300 method and concluded that thoughts related
with an image or an emotion can be used as
biometric characteristic [2]. Marcel and del Millan
took EEG measurements under different tasks and
apply Gaussian modeling to perform the
identification. They state that cognitive passwords
can be created via EEG signals for identity
verification [3]. Sohankar et al., took EEG signals
from a single channel and apply discrete Fourier
transform in the frequency plane. Alpha sub-bands
are detected as features for identification [4]. EEG
signals transferred to the frequency plane by
discrete Fourier transform and alpha sub-bands
were detected and used as features. Ruiz-Blondet et
al. discussed that measuring the EEG signals from
more than one channel will be improve the
performance of the biometric recognition. In this
study, EEG measurements were used directly for
classification without feature extraction [5]. Wu et
al. aimed to increase the accuracy of authentication
by using a single-channel EEG measurements
during blinking in addition to multi-channel multitask EEG measurements [6]. The morphological
features were extracted from the EEG signals
recorded during blinking. Orrú et al. showed that
EEG based authentication can be performed
effectively via less nmber of sensors [7]. Zeng et al.
stimulate EEG signals by using the person's own
face and other different faces and apply genetic
algorithm to select the most suitable channels [8].
They use Hierarchical Discrimination Component
Analysis for the recognition process. Kumar et al.,
propose a new approach for modelling multi-

ResNet50 architecture is a kind of convolutional
neural network formed with multiple layers [12].
This architecture has totally 50 layers that are
composed of 1 Max Pooling layer, 1 Average Pooling
layer and 48 convolution layers. This multiple layer
structure allows the insertion of shortcut
connections and application of residual functions,
thus the training errors can be further reduced.
Besides the vanishing gradient issue is eliminated
and the accuracy of the model is increased.
2.2 Xception architecture
Xception architecture [11] is a convolutional neural
network architecture which is the improved version
of previously released Inception architectures. It
has been developed based on depthwise separable
convolution layers. Feature extraction base of this
network are formed with 36 convolutional layers
that are structured into 14 modules. Xception does
not have any intermediate non-linearity since these
modules have linear residual connections except for
the initial and final modules. All these above
mentioned characteristics makes Xception very
easy to define and handle with high level libraries
such as Keras or TensorFlow-Slim.
3 Experimental study
In this study, the first 20 subjects EEG Motor
Movement/Imagery (EEGMMI) dataset [13] is used.
EEGMMI consists of EEG signals measured from 109
subjects during 14 measurements via 64 electrodes
placed over a scalp with respect to 10-10
configuration. The first and second measurements
are one-minute baseline runs with eyes open and
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eyes closed, respectively. The rest 12 experiments
are performed during two-minute runs under
different motor movement/imagery tasks of: (1)
opening and closing of left or right fist, (2)
imagining of opening and closing of left or right fist,
(3) opening and closing of both fists or both feet, (4)
imagining of opening and closing of both fists or
both feet. In each measurement, EEG recordings are
sampled at 160 Hz.

Acknowledgment
This research is supported by Eskisehir Osmangazi
University, Fund of Scientific Research Projects
under Grant No: 202115017.
References
[1] Reshmi K. C., Ihsana Muhammed P., Priya V. V.,
Akhila V. A. “A Novel Approach to Brain Biometric
User Recognition”. Procedia Technology, 25, 240246, 2016.
[2] Thorpe J., van Oorschot P. C., Somayaji A. “PassThoughts: Authenticating with Our Minds”.
Proceedings of the 2005 Workshop on New Security
Paradigms, 45-56, 2005.
[3] Marcel S., del Millan J., “Person Authentication using
Brainwaves (EEG) and Maximum a Posteriori Model
Adaptation”. IEEE Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence, 29(4), 743-748, 2007.
[4] Sohankar J., Sadeghi K., Banerjee A., Gupta S. K. S. “EBIAS: A Pervasive EEG-Based Identification and
Authentication System”. Proceedings of the 11th ACM
Symposium on QoS and Security for Wireless and
Mobile Networks, 165-172, 2015.
[5] Ruiz-Blondet M. V., Jin Z., Laszlo S. "CEREBRE: A
Novel Method for Very High Accuracy Event-Related
Potential
Biometric
Identification".
IEEE
Transactions on Information Forensics and Security,
11(7), 1618-1629, 2016.
[6] Wu Q., Zeng Y., Zhang C., Tong L., Yan B. “An EEGBased Person Authentication System with Open-Set
Capability Combining Eye Blinking Signals”. Sensors,
18(2), 335-352, 2018.
[7] Orrú G., Garau M., Fraschini M., Acedo J., Didaci L.,
Ibáñez D., Soria-Fris, A., Marcialis G. L. “Personal
Identity Verification by EEG-Based Network
Representation on a Portable Device”. The 19th
International Conference on Computer Analysis of
Images and Patterns, Nicosia, Cyprus, 27 September01 October 2021.
[8] Zeng Y., Wu Q., Yang K., Tong L., Yan B., Shu J., Yao D.
"EEG-Based Identity Authentication Framework
Using Face Rapid Serial Visual Presentation with
Optimized Channels". Sensors, 19(1), 6, 1-13, 2018.
[9] Kumar M. G., Narayanan S., Sur M., Murthy H. A.
"Evidence of Task-Independent Person-Specific
Signatures in EEG Using Subspace Techniques". IEEE
Transactions on Information Forensics and Security,
16, 2856-2871, 2021.
[10] Rahman A., et al., "Multimodal EEG and Keystroke
Dynamics Based Biometric System Using Machine
Learning Algorithms". IEEE Access, 9, 94625-94643,
2021.
[11] Chollet F. “Xception: Deep Learning with Depthwise
Separable Convolutions”. 2017 IEEE Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),
Honolulu, HI, USA, 21-26 July 2017.

While the ResNet50 and the Xception architectures
are applied to the considered 20-class classification
problem, the 5-fold cross-validation technique is
used for the classification which means that the
networks are trained by 80% of the feature
matrices in each class and tested by the rest 20%.
The performance of the proposed scheme is
evaluated according to the accuracy metric
calculated as follows:
𝐴𝐶𝐶 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

(1)

where TP, TN, FP and FN are the numbers of true
positives, true negatives, false positives, and false
negatives, respectively. The average accuracy rates
for the five-fold cross-validation steps are given in
the Table 1.
Table 1. The average accuracy results obtained via
different architectures.
Architecture
Average ACC
ResNet50
88.7291
Xception
87.7814
4 Conclusions
In this study, an EEG based biometric verification
system with two separate deep learning
methodologies are implemented. The EEG signals
are
compiled
from
the
EEG
Motor
Movement/Imagery (EEGMMI) dataset that is
composed of EEG signals determined during 14
independent experimental missions via 64
electrodes positioned over a scalp with respect to
10-10 configuration. The ResNet50 and Xception
architectures, are then applied to operate a
biometric confirmation. The average accuracy
results obtained via two different architectures
obviously shows that ResNet50 architecture is
higher than Xception architecture, even if just a bit.
Brand-new feature extraction techniques will be
developed to improve the average accuracy rates as
a future work.
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Özet
Bireylerin herhangi bir bilgisayar programı veya teknolojik cihazla bir grafik tasarım
oluşturmak için etkileşime girdiği temel kavram, kullanıcı arayüzü (UI) olarak
tanımlanmaktadır. Günümüzde, uygulama geliştirmenin ilk aşamalarında UI çizimleri temel
bir zorunluluk haline gelmiştir. Çalışmamızda, özellikle alışılagelmemiş bir sektör verisi olan
taslak çizimlerinin sınıflandırılması amaçlanarak derin öğrenmenin farklı bir alanda
kullanılmasını hedefliyoruz. Çalışmanın ilk aşaması olan Mask R-CNN algoritması ile taslak
çizimlerde UI ögeleri yüksek başarım oranında tespit edilerek segmentlerine ayrılmıştır.
Önceden eğitilmiş evrişimli sinir ağı sınıflandırıcıları kullanılmıştır. Etiketlenen taslak
çizimlerdeki her bir UI öğesi kırpılmış ve sınırlayıcı kutucuklara göre sınıflandırılmak üzere
ResNeXt, MobileNet, VGGNet, DenseNet, GoogleNet, EfficientNet ve Inceptionv3 gibi son
teknoloji sınıflandırıcılara gönderilmiştir. Böylelikle transfer öğrenme sağlanarak
sınıflandırma için yaygın olarak kullanılan diğer algoritmalar incelenmiş ve test edilmiştir.
Deneysel çalışmalar sonucunda, hassasiyet, duyarlılık ve f1 puanı metrikleri ile
sınıflandırıcıların başarısı hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Nesne Tespiti, Görüntü Sınıflandırma, Kullanıcı Arayüzü, Transfer
Öğrenme.

Detection and Classification of UI Elements with Pre-Trained
Convolutional Neural Networks
Abstract
The basic concept in which individuals interact with any computer program or technological
device to create a graphic design is defined as the user interface (UI). Today, UI drawings have
become a difficulty in the early stages of application development. In our study, we aim to use
deep learning in a different area by aiming to classify the draft drawings, which is an unusual
sector data. With the Mask R-CNN algorithm, which is the first stage of the study, UI elements
in the draft drawings were determined at a high-performance rate and divided into segments.
In addition, pre-trained convolutional neural network classifiers were used. Each UI element
in the tagged sketches has been clipped and submitted to state-of-the-art classifiers such as
ResNeXt, MobileNet, VGGNet, DenseNet, GoogleNet, EfficientNet, and Inceptionv3 to be
classified according to bounding boxes. Thus, other commonly used algorithms for
classification were examined and tested by providing transfer learning. As a result of the
experimental studies, the success of the classifiers was calculated with the metrics of
precision, recall and f1 score.
Keywords: Deep Learning, Object Detection, Image Classification, User Interface, Transfer Learning.
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1 Giriş

algılanması ve kullanımı basit bir bilgisayar yazılımı
üretmek için dikkat edilmesi gereken püf noktaları
vardır. Bu püf noktalarından bir tanesi ise kullanıcı
arayüzleridir. UI, bir bilgisayar yazılımının hedef
kitlesi olan kullanıcısı ile iletişim kurabileceği tek
seçenek olduğundan dolayı en anlamlı bileşen
olmaktadır. Bir UI ise hedeflenen kullanıcıya hitap
edebilecek kadar karışık olmayan ve sahip olduğu
tüm işlevlerini hedef kitlesine sunabilecek kadar
kapsayıcı olmalıdır [6]. Kullanıcı arayüzleri,
bilgisayarlar,
mobil
cihazlar,
oyunlar
vb.
sistemlerden uygulama programlarına ve içerik
kullanımına kadar çeşitlilik gösterir [7]. Web destekli
bilgisayar yazılımı, bir web sayfasındaki farklı
içeriklerden oluşur ve bilgileri işlemek ve kullanmak
için çeşitli cihazlarla etkileşime girer. Bu noktada
etkileşimli arayüzlerin rolü kullanıcı deneyimi (UX)
açısından çok önemlidir. Bu çalışma, UI/UX ve içerik
üretme yeteneğini anlamak ve UI kavramının bilişim
sektöründeki yönünü keşfetmek için UI çizimlerinin
anlamsal olarak sınıflandırılmasını sağlayarak web
bileşen sınıflarının performans ölçümlerini inceler ve
sonuçları analiz eder.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, web geliştirme ve
uygulamaları, modern dünyanın vazgeçilmez bir
unsuru olmuştur. Özellikle, yazılım ve tasarım gibi
bilgisayar destekli üretici firmalarda sıkça yer
verilmesinin yanı sıra tarım, sağlık, giyim ve yemek
sektörü gibi birçok alanda önemli bir rol
oynamaktadır. Bilgisayar ve yazılım teknolojisi,
kuruluşların veya bireylerin isteklerine uygunluk
sağlayabilmektedir.
Teknolojinin
sağladığı
uyumlardan birkaçı ise veri doğruluğunu
artırabileceği ve bilginin zamanında
elde
edilmesinde işleri daha hızlı tamamlayabilmesi yer
almaktadır [1]. Böylelikle, web geliştirme sektörünü
genişletme amaçlı teknolojinin desteklemesi
sağlanmaktadır [2]. Günümüzde yazılım geliştirme
işi çok dinamiktir ve endüstriler, ortamdaki yeni
değişiklikleri karşılamak için yazılım geliştirme ve
gereksinim yollarını değiştirmektedir. Yazılım
geliştirmeyi daha verimli bir şekilde kolaylaştıran,
müşteri geliştirici ilişkisi, ürünün hızlı teslimi ve
projenin her aşamasında değişikliğe izin sağlayan
benzersiz özellikleri ve müşteri memnuniyeti sebebi
ile bilişim sektörü önem kazanmaktadır [3].
Geleneksel yazılım şirketlerinin yazılım geliştirme ve
bilişim teknolojileri bölümlerinde herhangi bir web
sistemi veya uygulama geliştirilmesi için yazılım
geliştirme ekibinin birlikte ve eş zamanlı çalışması
gerekmektedir. Geliştirilecek projenin sektörüne
göre front-end geliştirici, back-end geliştirici, mobil
uygulama ekibi ve DevOps gibi farklı çalışanları
bünyesinde barındırabilir [4].

Makine öğrenimi, büyük veri ve özellikle yapay zekâ
terimlerinin teknolojik gelişmesiyle birlikte, orijinal
verilerden gizli işlevsel ilişkileri öğrenebilen ve
bunları yeni verilere uygulayabilen derin öğrenme
gibi daha güçlü makine öğrenme yöntemleri
kullanılabilmektedir. Derin öğrenme, daha genel
eğilimleri ve kalıpları gürültüden ayırt etmek için
verilerden bilgi çıkaran ve birleştiren birden çok
doğrusal olmayan dönüşüm katmanını kullanır ve
ayrıca
araştırmacılar
tarafından
henüz
keşfedilmemiş özellikleri edinme ve mevcut bilginin
sınırlarını aşma fırsatı sunmaktadır. Derin öğrenme
yöntemleri, görevle ilgili özellikleri otomatik olarak
çıkarmak için birden çok işleme katmanından
yararlanabildiği için diğerlerinin yanı sıra görüntü
sınıflandırma, konuşma tanıma ve doğal dil işleme
alanlarında hızlı ilerleme kaydetmiştir [7]. Özellikle,
görüntü işleme ve tespiti alanlarında geçmişten
günümüze ortaya konulmuş yüksek kaliteli birçok
çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, derin
öğrenmenin birçok uygulama için etkili olmasının iki
temel nedeni vardır. İlk olarak, derin öğrenme
yöntemleri belirli uygulamalar için ham verilerden
sağlam özellikleri doğrudan öğrenebilirken,
özelliklerin genellikle manuel olarak çıkarılması veya
genellikle uzman alan bilgisi ve büyük miktarda
insan çabası gerektiren geleneksel makine öğrenimi
yaklaşımlarında tasarlanması gerekmektedir [8].
Ayrıca, derin öğrenmenin temelini oluşturan derin
sinir ağları ise az alan bilgisi ile ham sinyallerden

Kullanıcı arayüzü (UI) kavramı, bir sistem
kullanıcısının kullandığı uygulama ile etkileşime
gireceği ortamın hangi koşullarda olacağını
belirleyen ve uygulamanın sağladığı yetenekleri
çalıştırmasını hayata geçiren bir sistemin parçasıdır
[4]. Ayrıca bir UI tasarımı sıfırdan oluşturulabilir, UI
tasarım kitlerinden veya mevcut uygulamaların ara
birimlerinden uyarlanabilir. Bir UI tasarımı ise bir
bilgisayar uygulamasının veya işletim sisteminin, bir
istemcinin bir bilgisayar veya yazılımla etkileşime
girdiği görsel kısmı anlamına gelmektedir.
Bilgisayara veya programa komutların nasıl
verildiğini
ve
verilerin
ekranda
nasıl
görüntüleneceğini belirlemektedir. Küreselleşmeyle
birlikte hızlı bir şekilde gelişmekte olan teknoloji ve
bilişim dünyası, özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru
gelişmişlik açısından yüksek bir devrim sağlayacak
olan yapay zeka algoritmaları ve bilgisayar
yazılımları, çağımızın birçok alanında yer
edinmektedir [5]. Bununla birlikte, sektörde
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temsili özellikleri verimli bir şekilde öğrenebilir.
İkinci olarak, derin sinir ağlarının, yeterince büyük
bir ağ ve evrensel fonksiyon tahmin edicilere sahip
olduğu gösterilmiştir [9]. Böylelikle derin öğrenme
çalışmalarının büyük ve çarpıcı düzeyde önem arz
ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle son birkaç yılda
derin öğrenme algoritmaları, makine öğrenimi
algoritmalarının gelişimi ile birlikte en uygun veri
özelliklerini otomatik olarak hesaplayabilmektedir.
Derin sinir ağları türlerinden olan Evrişimli Sinir Ağı
(Convolutional Neural Network, ConvNet) ve tam
ConvNet gibi derin öğrenme modelleri, görüntüsel
verilerde sınıflandırma ve segmentasyon görevleri
için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli
araştırmacılar tarafından tasarlanmış ve denenmiş
önceden eğitimli modeller kullanılarak görüntüler
sınıflandırılırken
yüksek
doğrulukta
bir
sınıflandırma görevi gerçekleştirilmesi mümkündür.

Moran ve ark. nesne tespiti algoritmalarından olan
YOLO [16] modeli ile toplam 15 adet UI bileşenini
tespit etmiştir. Aşıroğlu ve ark., Kumar’ın ortaya
koyduğu çalışmalar incelendiğinde ise taslak
çizimlerde
ConvNet
modelleri
ile
nesne
sınıflandırılması gerçekleştirdiği görülmektedir.
Tablo 1’de yer verilen DSL (Domain Specific
Language, Etki Alanına Özgü Dil) tekniği vasıtasıyla
ise bir ConvNet modeli ile tespit edilen UI
bileşenlerinin kodlara dönüşümü sağlanmaktadır.
2 Materyal ve Metot
2.1 Evrişimli Sinir Ağları ve Transfer Öğrenme
Yapay sinir ağlarında biyolojik olarak ilham alan
hesaplama modelleri, yaygın makine öğrenimi
görevlerinde önceki yapay zekâ biçimlerinin
performansını aşabilir. Yapay sinir ağları
mimarisinin en etkileyici biçimlerinden birisi olan
ConvNet modelleri, öncelikle görüntü verilerinde
örüntü tanıma görevlerini çözmek için kullanılır ve
var olan mimarileriyle yapay sinir ağları için bir
yöntem sunar. Derin sinir ağının katmanları birden
çok özelliği çıkarır ve bu nedenle birden çok
soyutlama düzeyi sağlar. Bu durum, sığ ağlarla
karşılaştırıldığında ise birden fazla özellik çıkaramaz
veya üzerinde çalışamaz anlamına gelmektedir.
ConvNet modelleri milyonlarca parametreyle
uğraşabilen ve 2B bir görüntü girerek ve onu
filtreler/çekirdekle sararak ve çıktı hacimleri
üreterek hesaplama maliyetinden tasarruf edebilen
güçlü bir derin öğrenme algoritmasıdır [17].

1.1 Literatür Taraması ve İlgili Çalışmalar
Derin öğrenme ve kullanıcı arayüzü kavramlarının
bir arada bulunduğu akademik çalışmalar
incelenerek detaylı bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalar için kullanılan girdi verisi, teknikleri ve
çalışma amaçları incelenmiş olup Tablo 1’de yer
verilmiştir.
Tablo 1. Literatürde yer alan benzer çalışmalar ve
incelenmesi.
Çalışma
Polozov ve
ark. [10]
Wallner
[11]
Yun ve ark.
[12]
Moran ve
ark. [13]
Aşıroğlu ve
ark. [14]
Kumar [15]

Girdi

Yöntem

Sınıflandırma

UI girdisi

DSL

✓

UI girdisi

LSTM

✓

Taslak
çizim

DSL

✓

UI girdisi

YOLO

✓

ConvNet

✓

ConvNet,
DSL

✓

Taslak
çizim
Taslak
çizim

Evrişimli sinir ağları, giriş görüntülerini alan ve
özellikleri çıkarmak için filtreler veya çekirdeklerle
saran derin öğrenme algoritmalarıdır. Bir
𝑁𝑥𝑁 görüntüsüne bir 𝑓𝑥𝑓 filtresi gezdirilir ve bu
evrişim işlemi tüm görüntü üzerinde aynı özelliği
öğrenir [18]. Her işlemden sonra pencere kayar ve
özellikler, özellik haritaları tarafından öğrenilir.
Özellik haritaları görüntünün yerel alıcı alanını
yakalar ve paylaşılan ağırlıklar ve yanlılıklar ile
çalışır [19]. CNN modelleri ile temel öğrenme
topolojisi sabit tutularak, çalışmalara yönelik ilgili
sistem performansını iyileştirmek amaçlı çeşitli CNN
mimarileri
geliştirilmiştir.
Bir sınıflandırma
sisteminin performansı, bir görüntüden çıkarılan
özniteliklerin kalitesine bağlıdır. Oluşturulan
özelliklerin kalitesi ne kadar iyi olursa, doğruluk da o
kadar yüksek olacaktır. Çok sayıda derin öğrenme
tabanlı yöntem, görüntü sınıflandırmada yüksek
performans göstermiş olsa da çeşitli zorluklar

Tablo 1’de yer alan çalışmalar, nesne tespiti ve
sınıflandırma görevli derin öğrenme modellerinde
kullanılmıştır. Yapay sinir ağı modelleri, genellikle
girdi verisi olarak UI girdileri kullanırken bazen
taslak çizimleri tümüyle girdi olarak kullanmıştır.
Tablodaki bilgiler esas alındığında, Polozov ve ark.,
Wallner, Moran ve ark. veri kümesi olarak UI girdisi
kullanmıştır. Yun ve ark., Aşıroğlu ve ark., Kumar
veri kümesi olarak taslak çizimleri temel almıştır.
Çalışmalarda birden fazla yöntem ve çalışmanın
başlıca hedefine göre farklı teknikler kullanılmıştır.
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nedeniyle hala derin öğrenme yöntemleri
görüntüden tüm önemli bilgileri çıkaramamaktadır.
Bu sebeple görüntü sınıflandırma başta olmak üzere
bilgisayarlı görü ve derin öğrenme alanlarında
bahsedilen problemlerin önüne geçmek adına,
transfer öğrenimi kavramı ortaya atılmıştır.
Böylelikle sinir ağı modelleri literatürde yer alan
geniş kapsamlı veri tabanları eğitilmiş ve eğitilen bu
ağırlıklar herhangi bir veri kümesi için son
zamanlarda
bulunan
modellerde
kullanıma
sunulmuştur. Transfer öğrenimi ile geliştirilen
ConvNet modellerinde ise hem zamandan tasarruf
sağlanmış hem de doğruluk değerlerinin artırılması
hedeflenmiştir.

2.2 Veri Kümesinin Elde Edilmesi
Çalışmada kullanılacak olan sinir ağı modeline girdi
verisi olarak iletilecek veri kümesi, sektörde aktif
olarak çalışan proje yöneticileri, arayüz tasarımcıları,
ürün tasarımcıları, kullanıcı deneyim tasarımcıları,
arayüz geliştiricileri tarafından çizilerek elde
edilmiştir. Veri kümesinde toplam 370 adet veri 25
sınıf için yer alırken bu veriler ilk aşamada Mask RCNN algoritması için bir veri kümesi olarak ayrılmış,
ardından önceden eğitilmiş ConvNet modellerine
verilmek üzere poligon noktalarının sınırlayıcı
noktaları baz alınarak otomatik bir şekilde
kırpılmıştır. Şekil 1’de tüm taslak çizimlerde çalışan
Mask R-CNN mimarisinin verilerine örnek verilirken
aynı zamanda ConvNet’ler için kırpılmış örnek
veriler yer almaktadır.

Son zamanlarda, ConvNet modellerine dayalı
algoritmalar içerisinde bölge önerilerine dayalı
tespit ve sınıflandırma algoritmaları arasında R-CNN
(Region Based Convolutional Neural Network) [20],
Fast R-CNN [21] ve Faster R-CNN [22] bulunmaktadır
[23]. Bahsi geçen bu algoritmaların yanı sıra Faster
R-CNN modelinin geliştirilmiş versiyonu olan Mask
R-CNN [24] ise yalnızca sınıflandırma yapmakla
kalmayıp poligonal olarak nesnelerin bölgelerini de
sınırlayarak çizmektedir. ConvNet modellerinin
bilgisayar vizyonunda tam hakimiyeti bir tesadüf
değildir: birçok uygulama senaryosunda, özellikle
yüksek çözünürlüklü görüntülerle çalışırken, bir
"kayan pencere" stratejisi görsel işlemenin özüdür.
ConvNet’ler, onları çok çeşitli bilgisayarlı görme
uygulamalarına çok uygun hale getiren birkaç
yerleşik endüktif önyargıya sahiptir. Bunlardan en
önemlisi, itiraz tespiti gibi görevler için arzu edilen
bir özellik olan çeviri denkliğidir. ConvNet’ler, kayan
pencere şeklinde kullanıldığında hesaplamaların
paylaşılması gerçeğinden dolayı doğal olarak
verimlidir [25]. Çalışmanın ilk aşaması olarak taslak
çizimlerde yer alan UI bileşenlerinin poligonal açıdan
sınırlandırılması sağlanacak ve ardından önceden
eğitilmiş
CNN
modelleri
ile
bileşenlerin
sınıflandırılması gerçekleştirilecektir. Çalışmada
kullanılan ilk yaklaşım olan Mask R–CNN de dahil
olmak üzere tüm ConvNet’ler sıfırdan eğitilmek
yerine iyi etiketlenmiş verilerle ImageNet üzerinde
eğitilmiştir. Sonuç olarak, UI bileşenlerinin tespiti ve
sınıflandırılması aşamasında karşılaştırma yaklaşımı
olarak ConvNet’ler (ResNeXt [26], MobileNet [27],
VGGNet [28], DenseNet [29], GoogleNet [30],
EfficientNet [31] ve Inceptionv3 [32] gibi son
teknoloji sınıflandırıcılar) uygulanarak deneysel
analizler çalışmada gösterilmiştir.

Şekil 1. Veri kümesinden alınmış taslak çizim
örnekleri (a) Orijinal veri. (b) Kırpılmış UI
bileşenleri.
Şekil 1’de yer alan taslak çizimler, Mask R-CNN
algoritması için (a) verisi kullanılırken (b) verileri ise
UI bileşenlerinin kırpılmış versiyonu olduğu için
çeşitli ConvNet’lere girdi olarak verilmek üzere hazır
hale getirilmiştir.
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Şekil 2. Ön eğitimli sınıflandırma ve tespit mimarisi.

Veri kümesinde yer alan girdi verileri Mask R-CNN
algoritması için 1024 𝑥 1024 olarak boyutlandırılmış
iken ConvNet’ler ise tipik olarak genellikle 224 𝑥 224
boyutlarında çalışmaktadır. ConvNet’lerin çalışma
yapısına, özellik harita çıkarma tekniğine göre bu
boyutlar kimi zaman artarken kimi zaman da
azalabilmektedir. Şekilde gösterildiği gibi yüksek
boyutlara sahip taslak çizim verileri ilk olarak
poligonal açıdan Mask R-CNN ile segmente edilmiştir.
Daha sonra, taslak çizimler son teknoloji ConvNet’ler
ile sınıflandırma mimarisine verilmek üzere
hazırlanmıştır.

yüksek doğruluğu elde etmek için çoklu optimize
ediciler, LR (Learning Rate, Öğrenme Oranı) ve kayıp
fonksiyonu arasında kendi kendine işleyen bir
karşılaştırmalı analiz gerçekleştirilmiştir.

3 Deneysel Çalışmalar

for 𝑡 = 1 to … do

Tablo 2. Adamax algoritmasının uygulanması [33].
girdi: 𝛾(𝑙𝑟), 𝛽1, 𝛽2 (𝑏𝑒𝑡𝑎𝑠), 𝜃(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑠), 𝑓(𝜃)(𝑎𝑚𝑎ç),
𝛾(𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑘𝑎𝑦𝑏𝚤),
𝜀(𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛)
başlangıç: 𝑚0 ← 0 (𝑖𝑙𝑘 𝑎𝑛), 𝑢0 ← 0 (𝑠𝑜𝑛𝑠𝑢𝑧𝑙𝑢𝑘 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑢)

𝑔(𝑡) ← △ 𝜃𝑓𝑡(𝜃𝑡 − 1)

Çeşitli ConvNet modellerinin ve sinir ağı eğitim
süreçlerinin bulgularına erişebilmek için i9 işlemcili
NVIDIA Geforce RTX3050 grafik kartına sahip
bilgisayar kullanılmıştır. İnşa edilen sinir ağlarının
farklı optimize ediciler, aktivasyon fonksiyonları ve
model mimarileri kullanılması sonucu birbirinden
farklı
sınıflandırma
sonuçlarına
ulaşıldığı
gözlemlenmiştir. Literatürde sıkça yer verilen
sınıflandırma algoritmaları kullanılarak sinir ağı
inşası süreci boyunca çeşitli parametreler ve hiper
parametrelerde değişikliğe gidilmiştir. Farklı
optimize edici parametreler ve momentum
katsayıları kullanılarak sonuçlar denklemlerde yer
alan metriklere göre hesaplanmıştır. Aynı sinir ağı
mimarileri ve hiper parametre değerleri göz önüne
alındığında, Tablo 2’de yer verilen Adamax [33]
optimize edici fonksiyonu, UI öğelerini algılamak için
gereken taslak çizimlerde diğer optimize edici
fonksiyonlardan daha yüksek performans gösterdiği
sonucuna varılmıştır. Önerilen sistem için uygun en

𝑖𝑓 𝜆 != 0
𝑔𝑡 ← 𝑔𝑡 + 𝜆𝜃𝑡 − 1
𝑚𝑡 ← 𝛽1𝑚𝑡 − 1 + (1 − 𝛽1)𝑔𝑡
𝑢𝑡 ← 𝑚𝑎𝑥(𝛽2𝑢𝑡 − 1, |𝑔𝑡| + 𝜀)
𝜃𝑡 ← 𝜃𝑡 − 1 −

𝜆𝑚𝑡
(1−𝛽1𝑡)𝑢𝑡

return 𝜃𝑡

Adamax algoritması, sonsuzluk normuna dayalı bir
çeşit
Adamoptimizasyon
yapısıdır.
Ayrıca,
literatürde sık kullanılan Adam algoritmasının 𝑙 2
normundan 𝑙 ∞ normuna bir genellemesidir.
Optimizasyon algoritması için varsayılan değerler
𝑛 = 0.002, 𝛽1 = 0.9 𝑣𝑒 𝛽2 = 0.999 kullanılmıştır.
Bununla birlikte, birkaç eğitim denemesi ise SGD
(Stochastic Gradient Descent, Stokastik Gradyan
Düşümü) ve RMSProp ve SGD’nin momentum ile
avantajlarını birleştiren Adam optimizasyon
algoritmaları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
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kullanılan büyük ölçüde artırılmış derinliğe sahip
bir ConvNet modeli olan VGGNet, görüntülerin
sınıflandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
VGG-16 modelinin 0,5 momentum katsayısı ile
eğitim sonucundaki aldığı başarı doğruluğu
%64,29’a ulaşırken 0,9 momentuma sahip modeli
için %69,10’a ulaşabilmiştir. VGG19 modelinin 0,9
momentum katsayısı ile eğitimi sonucu ise doğruluk
değeri %64,29’a ulaşabilmiştir. VGG ağının 16
katmanlı modelinin kullanılmasının sebebi ise 19
katmanlı mimaride daha fazla katman sayısı olduğu
için derinlere inildikçe özelliklerin kaybolmasından
kaynaklanmaktadır.

18 için elde edilen sınıflandırma düzeyinde
puanlama yapan iki puanlayıcı arasındaki uyumun
derecesini belirlemek için geliştirilmiş bir metrik
olan kappa puanı %86,54’e ulaşırken ResNet-34
%80,21’e ulaşmıştır. DenseNet-121, 161 ve 169
katmanlı modelleri eğitildiğinde ise doğruluk
değerleri sırasıyla %91,75, %88,46, %80,00 olarak
ölçülmüştür. Yüksek başarımların yanı sıra başka
bir sinir ağı modeli olan EfficientNet’in B0’dan B3’e
kadar olan mimarileri eğitilmiş ve EfficientNet-B0
için doğruluk değeri %33,52 iken EfficientNet-B3
için %43,95’e ulaşabilmiştir. MobileNet-v2 için
eğitim gerçekleştirilip ardından teste tabi
tutulduğunda doğruluk, Adam optimize edici için
0,3495 kayıp değeri için %89,56’ya ulaşırken
Adamax için 0,3654 kayıp değeri ile %89,01,
RMSProp optimize edici için 0,8303 kayıp değeri
için %77,47 iken SGD optimize edici için ise 1,0924
için %81,87’ye ulaşmıştır. Sonuçları ve detayları
verilen ConvNet modelleri haricinde eğitilen diğer
sinir ağlarının sonuçlarına ise Tablo 3’te yer
verilmiştir. Buna göre, aynı parametre ve hiper
parametre seçimleri söz konusu iken en iyi sonucu
veren model %96,15 doğruluk ile GoogleNet
olmuştur. Tabloda yer verilen sinir ağı modelleri
Adam ve Adamax optimize edici sınıflandırıcılar için
geçerli sonuçlardır. Bu sonuçlar haricinde,
RMSProp ve SGD için bazı sinir ağları denendiğinde
Adam ve Adamax’a göre daha düşük sonuçlar
ürettiği gözlemlenmiştir. Bu duruma örnek olarak
MobileNet-v2 modeli için Adamax optimize edici
sinir ağı sonucunun doğruluğu %90,66’ya ulaşırken
RMSProp optimize edici sinir ağının sonucu
%76,92’ye, SGD optimize edici sinir ağının ise
%83,62’ye henüz ulaşabilmiştir. Ayrıca, DenseNet121 modelinin Adam optimize edici için doğruluk
sonucu %91,21 iken Adamax için %91,76’ya
yükseldiği
gözlemlenmiştir.
DenseNet-201
modelinin Adamax sınıflandırıcısı için doğruluk
değeri ise %89,56’ya kadar ulaşabilmiştir. Tablo
3’te yer alan sinir ağı sınıflandırıcılarının
sonuçlarının
yorumlanmasına
çalışmanın
“Tartışma ve Sonuç” bölümünde yer verilmiştir.

Tablo 3. UI bileşenlerinin sınıflandırılması için
kullanılan çeşitli ConvNet’ler için performans
sonuçları.
Model

Doğruluk

Hassasiyet

Duyarlılık

F1
puanı

EfficientNetB0

%33,52

%33,51

%34,26

%33,88

EfficientNetB3

%43,95

%43,22

%45,60

%44,37

VGG-19

%64,29

%64,28

%64,64

%64,45

VGG-16

%69,10

%69,79

%66,58

%68,14

ResNeXt101

%75,27

%75,40

%76,24

%75,81

ResNet-152

%77,20

%77,21

%76,96

%77,08

DenseNet169

%80,00

%80,89

%80,44

%80,66

ResNet-101

%84,62

%84,97

%85,41

%85,19

Inceptionv3

%85,71

%85,72

%85,72

%85,72

DenseNet161

%88,46

%88,95

%89,94

%89,44

MobileNetv2

%90,66

%87,76

%90,65

%89,13

DenseNet121

%91,76

%91,75

%92,78

%92,26

GoogleNet

%96,15

%96,15

%96,14

%96,14

4 Tartışma ve Sonuç
Çalışmanın ilk aşaması olan Mask R-CNN ile
segmentasyon sürecinde eğitim süreleri nesne bazlı
tahmin olduğu için çok sürmüştür. Bununla birlikte,
Mask R-CNN yapısında çok fazla parametre sayısı
barındırdığı için de veriler üzerinde aşırı
öğrenmeden dolayı ezber sonuçlar üretmektedir.

Başka bir sinir ağı modeli olarak artık ağlardan
seçilmiş ResNet [34] mimarisi ise UI bileşenleri
üzerinde yüksek başarıma ulaşan modellerden
olmuştur. ResNet sinir ağının 18 ve 34 katmanlı
mimarileri eğitildiğinde ise sırasıyla %88,461 ve
%84,065 doğruluk değerlerine ulaşmıştır. ResNet-
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Bu sebeple, son teknoloji ConvNet’ler ile
görüntülerin sınıflandırılması sağlanmış ve
modellerin tespit açısından yeterli sonuçlar ürettiği
gözlemlenmiştir. Literatürde yer alan bilgilere göre,
EfficientNet'in B0'dan diğer mimarilerine kadar
olan yapıları birçok sınıflandırma ağını geride
bıraktığı sonucu yer almaktadır. Verilen bilgilere
göre yalnızca doğruluk değil, aynı zamanda
modellerin verimliliğini de geliştirmeye odaklanmış
durumda
olduğu
söylenmektedir.
Ancak
EfficientNet’in taslak çizimlerde sınıflandırma
açısında verimli sonuçlar üretmediği sonucu
çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, DenseNet-121
sınıflandırıcı modelinin sonuçlarının 161 ve 169
katmanlı modeline göre düşük sonuç vermesi ise
yine derinlik açısından kaybolan özellik
haritalarının yol açtığı sorunları göstermektedir.
DenseNet-201 modelinin ise %89,56’ya kadar
Adamax
optimize
edicisi
ile
ulaştığı
gözlemlenmiştir. Tablo 3’te bahsi geçen diğer
sınıflandırıcılardan olan Inception-v3 ve hafif derin
sinir ağları oluşturmak için derinlemesine
ayrılabilir evrişimler kullanan modern bir mimariye
dayanan MobileNet-v2 modelinin çok sınıflı
sınıflandırma görevlerinde özellikle taslak çizim
verilerinde yüksek doğruluk ve hassasiyet
sonuçlarına ulaştığı sonucuna varılmaktadır.
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Dengeli Metinsel Veriden Yazar Tanıma
Bekir PARLAK1*
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Özet
Bilgisayarlarda üretilen elektronik belge sayısı, İnternet kullanımının artmasından bu yana
her geçen yıl üstel olarak artmaktadır. İnternetteki metin belgelerinin üstel büyümesi
nedeniyle otomatik metin sınıflandırması önemli hale geldi. Yazar kimliği, otomatik metin
sınıflandırması için popüler alanlardan biridir. Bu çalışmada, 10 farklı yazarın Türkçe metin
belgelerini içeren bir veri seti üzerinde yazar tanımlaması yapılmıştır. Literatürde, özellikle
Türkçe ’de metin sınıflandırmanın yazar tanıma ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmada, çeşitli ön işleme, öznitelik seçimi ve sınıflandırma yaklaşımları otomatik metin
sınıflandırma aşamalarında kullanılmıştır. Yazar tanıma problemine sınıflandırıcıların nasıl
etkisi olduğu incelenmiştir. Ayrıca, farklı öznitelik seçim metotlarının sınıflandırma
performansları incelenmiştir. Son olarak, Türkçe veri setinde en iyi performansı gösteren
sınıflandırma şemaları belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Örüntü Tanıma; Metin Sınıflandırma; Yazar Tanıma; Öznitelik Seçimi

Author Identification from Balanced Textual Data
Abstract
The number of electronic documents produced on computers has increased exponentially
year by year since the increasing usage of the Internet. Automatic text classification has
become important due to the exponential growth of text documents on the Internet. Author
identification is one of the popular domains for automatic text classification. In this study,
author identification is performed on a dataset containing Turkish text documents belonging
to 10 different authors. In the literature, there are limited number of studies especially
dealing with author identification of text documents in Turkish. In this study, various
preprocessing, feature selection, and classification approaches were used in automatic text
classification stages. Furthermore, the classification performances of different feature
selection methods have been investigated. Finally, classification schemes that provide the
best performance on the dataset in Turkish language are determined.
Keywords: Pattern Recognition; Text Classification; Author Identification; Feature Selection

birden fazla kategoride sınıflandırılabilir. Burada
amaç, eğer çok etiketli sınıflandırma ise, dokümanı
ilgili kategorilere atamaktır. Eğer tekil etiketli
sınıflandırma ise, dokümanı ilgili tek sınıfa
atamaktır. Metin sınıflandırması, içeriklerine göre
bir dizi tanımlanmış kategoriye yeni belgeler
atamak olarak tanımlanabilir [1]. Metin
sınıflandırması, spam e-postaların filtrelenmesi [2],
SMS spam filtreleme[3], yazar tanıma [4, 5], dil
tanıma [6], web sayfalarının sınıflandırılması [7],
tıbbi doküman sınıflandırması [8, 9] ve duygu

1 Giriş
Web uygulamalarının ve elektronik dokümanların
şaşırtıcı gelişimi birçok araştırma alanı başlatmıştır.
Özellikle son yıllarda, bilgisayar kullanımının yoğun
kullanımından dolayı, yapısal ve yapısal olmayan
büyük miktarda metinsel veri üretilmektedir. Bu
metinsel veriler, içeriklerine göre uygun sınıfa
atanacak
metin
sınıflandırması
gerektiren
elektronik belgeler, haberler, mesajlar, e-kitaplar,
sosyal medya, makalelerdir. Her belge bir veya
* Iletişim e-posta: bekir.parlak@amasya.edu.tr
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analizi[10] gibi çeşitli sorunlardan birini çözmek
için kullanılabilir. Metin sınıflandırması alanında
yürütülen çalışmalarda, araştırmacıların çoğu
İngilizce, Almanca, Fransızca ve Çince metin
dokümanları ile araştırma yapmışlardır. Öte
yandan, Türk dili ile ilgilenen daha az araştırmacı
var.

sınırlı sayıda çalışma mevcuttur[14]. Bunun
sebeplerinden bir tanesi Türkçe dilinde yeterli
sayıda veri kümesi bulunmamasıdır.
Daha önce de belirtildiği gibi, yazar kimliği metin
sınıflandırmadaki uygulama alanlarından biridir.
Bu nedenle, problemlerin çoğu, diğer metin
sınıflandırma problemleriyle ortak veya benzerdir.
En önemli sorun, açık veri setlerinin olmayışı ve
yeni veri setlerinin oluşturulmasındaki zorluktur.

Tipik bir metin sınıflandırma yapısı, ön işleme,
öznitelik çıkarımı, öznitelik seçimi, boyut indirgeme
ve doküman sınıflandırma aşamalarını içerir. Her
aşama, metin sınıflandırması sürecinde önemli bir
rol oynar.

Çalışmanın sonraki bölümlerinin yapısı şöyledir:
Çalışmada kullanılan öznitelik çıkarımı ve seçim
yöntemleri Bölüm 2'te açıklanmıştır. Araştırmada
kullanılan veri setinin özellikleri Bölüm 3'te
verilmiştir.
Çalışmada
kullanılan
örüntü
sınıflandırma
algoritmaları
Bölüm
4'te
açıklanmıştır. Bölüm 5, deneysel çalışmaların
sonuçlarını içermektedir. Bölüm 6’de, çalışmanın
sonuçları yorumlanmıştır.

Metin sınıflandırma kavramının en önemli
aşamasından biri olan ön işlem adımı, metin
sınıflandırma süreci için metin koleksiyonunu
hazırlamayı amaçlamaktadır. Dizgelere ayırma,
gereksiz kelimeleri kaldırma, küçük harf
dönüştürme ve kök bulma yaygın olarak kullanılan
ön işlem yöntemleridir. Bu aşamada, boyutun
azaltılması ve sınıflandırmanın hızının ve
performansının artırılması nedeniyle konuyla
ilgisiz özniteliklerin öznitelik kümelerinden
çıkarılması gerekmektedir. Bu yöntemlerin
uygulanması belgelerin yazıldığı dile göre farklılık
gösterir.

2 Öznitelik çıkarımı ve seçimi
Öznitelik çıkarımı aşamasında kelime çantası(Bagof-words) yaklaşımı kullanılmıştır. Her kelime bir
öznitelik olarak Vektör Uzay Modelinde temsil
edilir. Bu modelde, her doküman bir boyut olarak
temsil edilir. Ayrıca, her özniteliği temsil edecek bir
ağırlık atanır. Deneylerde TF-IDF(Term FrequencyInverse Document Frequency) kullanıldı.

Öznitelik çıkarma adımı, koleksiyonlardaki ham
metin belgelerinden sayısal değerleri çıkarmayı
amaçlamaktadır. Bu adımın sonunda, her metin
belgesi bir vektör olarak temsil edilir. Bu işlemi
gerçekleştirmek için kelime çantası (BoW) tekniği
ve vektör uzay modeli kullanılır. Kelime çantası
tekniğinde [11], doküman koleksiyonundaki her
ayrı terim bir öznitelik olarak kabul edilir. Daha
sonra, belge içindeki terimlerin sırası göz ardı edilir,
ancak vektör uzay modelini kullanan belgeleri
temsil etmek için terimlerin sıklıkları dikkate alınır.
İlgili frekansları kullanarak terimleri doğrudan
ağırlık atamak yerine, bu aşamada başka bir terim
ağırlık atama tekniği kullanılabilir.

Öznitelik seçimi, öznitelik boyutunu azaltmak ve
metin
sınıflandırma
alanındaki
gereksiz
öznitelikleri kaldırmak için önemli bir adımdır. Bu
adım, tüm öznitelik kümesinden bir altkümeyi
özniteliğin önemine göre bazı kuralları kullanarak
seçer. Öznitelik seçim teknikleri genellikle üç
kategoriye ayrılır: filtreler, sarmalamalar ve gömülü
yöntemler. Filtre yöntemleri, herhangi bir öğrenme
algoritması uygulamadan özellikleri seçmek için
eğitim dokümanlarının belirli özelliklerini temel
alır. Filtre yöntemleri hesaplama açısından hızlıdır,
ancak genellikle öznitelik bağımlılıklarını dikkate
almazlar.
Sarmalama
yöntemler,
önceden
tanımlanmış bir sınıflandırıcıya daha uygun
öznitelikleri bulmaya çalışır. Filtrelere göre
hesaplama
açısından
pahalıdırlar.
Gömülü
yöntemler, öznitelik seçimini sınıflandırıcı eğitim
aşamasıyla birleştirir. Yani, bu yöntemler kullanılan
öğrenme modeline özgüdür. Ancak, bu yöntemler,
sarmalamalardan hesaplama açısından daha az
yoğundur[17]. Bu çalışmada, Ayırt Edici Öznitelik
Seçici(DFS=Distinguishing Feature Selector), Gini
İndeksi(GI=Gini
Index)
ve
Bilgi
Kazancı(IG=Information Gain) olmak üzere üç farklı
filtre temelli öznitelik seçim metodu kullanılmıştır.

Boyut indirgeme, öznitelik seçimi veya öznitelik
dönüşümü ile gerçekleştirilebilmesine rağmen,
öznitelik seçimi, hesaplama karmaşıklığı gibi bazı
kaygılar nedeniyle öznitelik dönüşümünden daha
çok tercih edilir.
Sınıflandırma aşaması, daha uygun bir algoritma
kullanarak sınıflandırma yapmayı amaçlamaktadır.
Sınıflandırma algoritmaları tüm örüntü tanıma
görevleri için ortak olsa da, problemin özellikleri
nedeniyle en verimli olanı değişebilir.
Literatürde, İngilizce dilinde çok sayıda yazar
tanıma çalışması vardır[4, 12, 13], fakat Türkçe’de
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2.1 DFS

𝑀

𝐼𝐺(𝑡) = − ∑ 𝑃(𝐶𝑗 ) ∗ log 𝑃(𝐶𝑗 )

Metin sınıflandırma alanında, her farklı terim bir
özniteliğe karşılık gelir:
i.

ii.

𝑖=1
𝑀

Bir terim genellikle tek bir sınıfta ortaya
çıkar ve diğer sınıfta olmazsa, ayırt edici
olur; bu yüzden yüksek bir skor atanmalıdır.

+ 𝑃(𝑡) ∑ 𝑃(𝐶𝑗 |𝑡)
𝑖=1

Bir terim nadiren tek bir sınıfta ortaya
çıkarsa ve diğer sınıflarda ortaya çıkmazsa,
bu ayırt edici değildir; bu yüzden düşük bir
skor atanacak.

iii.

Bir terim genellikle tüm sınıflarda ortaya
çıkarsa, bu ayırt edici değildir; bu yüzden
düşük bir skor atanmalıdır.

iv.

Bazı sınıflarda sıklıkla bir terim olursa,
kısmen bilgilendirici olur; bu yüzden
nispeten yüksek bir skor atanmalıdır.

∗ log 𝑃(𝐶𝑗 |𝑡)
𝑀

+ 𝑃(𝑡̅) ∑ 𝑃(𝐶𝑗 |𝑡̅)
𝑖=1

∗ 𝑙𝑜𝑔𝑃(𝐶𝑗 |𝑡̅)
3 Veri kümesi
Çalışmamızda, “630 Köşe Yazısı Veri Kümesi” olarak
adlandırılan bir veri kümesi kullanılmıştır [12].
"Raw_texts" klasörü toplam 630 sütun Türkçe
olarak yayınlanan günlük gazetedeki 18 köşe
yazarlarının (sınıfı) 35’er adet makalelerini
içeriyor. "Texts_in_arff" klasörü "Raw_texts"
klasöründeki 630 metin dosyasının text2arff
yazılımı ile çıkarılan 41429 özniteliği içeren
"630koseyazisi.arff" dosyasını ve ve bu ARFF'deki
özelliklerin isimlerini gösteren "630koseyazisi.txt"
dosyasını içerir.

DFS, önceden belirlenmiş bazı ön koşulları göz
önünde bulundurarak, ayırt edici olmayanları
ortadan kaldırırken, ayırt edici öznitelikleri seçmek
olan, metin sınıflandırması için son yıllarda başarılı
öznitelik seçme yöntemlerinden biridir[1]. DFS
aşağıdaki formülle ifade edilebilir:
𝑀

𝐷𝐹𝑆(𝑡) = ∑
𝑖=1

𝑃(𝐶𝑖 |𝑡)
𝑃(𝑡̅|𝐶𝑖 ) + 𝑃(𝑡|𝐶̅𝑖 ) + 1

(1)

Veri kümesindeki sınıf sayısı: 18, Veri kümesindeki
örnek sayısı: 35 * 18 = 630, Veri kümesindeki
öznitelik sayısı: 41429, Metinlerde ortalama kelime
sayısı: 398.

2.2 GI
GI, karar ağaçlarındaki özelliklerin en iyi
bölünmesini bulmak için kullanılan yöntemin
geliştirilmiş bir versiyonudur [18]. Bu doğru ve hızlı
bir yöntemdir. Formülü aşağıdaki gibidir:
𝑀

𝐺𝐼(𝑡) = ∑ 𝑃(𝑡|𝐶𝑗 ) ∗ 𝑃(𝐶𝑗 |𝑡)

(3)

4 Sınıflandırma
Genel olarak, metin sınıflandırması kategorize
edilmemiş dokümanları önceden tanımlanmış
kategorilere
sınıflandırmayı
amaçlamaktadır.
Makine
öğrenimi
açısından,
metin
sınıflandırmasının amacı etiketli belgelerden
sınıflandırıcıları ve etiketlenmemiş metin belgeleri
üzerindeki tam sınıflandırmayı öğrenmektir. Metin
sınıflandırma alanında yaygın olarak kullanılan
sınıflandırıcılardan bazıları Çok-Terimli Naif Bayes
(ÇTNB) ve Bayes Ağı (BA).

(2)

𝑖=1

2.3 IG
BK, metin belgesinde bir terim önem kriteri olarak
kullanılan popüler özellik seçim yöntemlerinden
biridir. [19]. Bu yaklaşım aşağıdaki gibi formüle
edilmiştir:

ÇTNB, metin belgeleri için tasarlanan Naif Bayes'in
özel bir halidir. Ancak basit Naif Bayes, bir belgeyi
belirli kelimelerin varlığı ve yokluğu olarak
modellerdi, ÇTNB, kelime sayımlarını açık bir
şekilde modeller ve içeride ele almak için alttaki
hesaplamaları ayarlar.
İnanç ağı olan BA, modelleme ve durum geçişlerini
göstermek için kullanılan yöntemlerden biridir.
[20]. BA genellikle çoklu verilerin ayrık ve sürekli
değişkenlerini modellemek için kullanılır. Bu ağlar,
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modellenen verilerdeki değişkenler arasındaki
ilişkileri şifreler. BA 'da, düğümler birbiriyle
anlaşma yönünü belirtmek için oklarla birbirine
bağlanır.

Tablo 4. GI ve BA kullanarak başarı oranları
Öznitelik
Boyutu
250
500
1000

5 Deneyler
Tek bir veri kümesi üzerinde deneysel çalışmalar
yapılmıştır. Çalışmanın amacı, öznitelik seçme
yöntemlerinin
yazar
kimliğine
etkisini
araştırmaktır.
Üç
farklı
öznitelik
seçim
yöntemlerinin başarı oranları karşılaştırılmıştır. Bu
yöntemler Gini Index (GI), Bilgi Kazancı (IG) ve
Ayırtedici Öznitelik Seçimi (DFS). Özellik seçim
yöntemlerinin performansını analiz etmek için iki
örüntü sınıflandırıcı kullanılmıştır. Bu desen
sınıflandırıcılar Çok-Terimli Naif Bayes (ÇTNB) ve
Bayes Ağı (BA) 'dir. Deneylerde, gereksiz kelimeleri
kaldırma, dizgelere ayırma, küçük harf dönüştürme
ve kök bulma uygulandı. Yaygın olarak bilinen
Zemberek kök bulma algoritması olarak
gerçekleştirildi. Bu çalışmada, özellik seçim
yöntemleri olarak IG, GI ve DFS yöntemleri
kullanılmıştır. Boyut indirgeme 250, 500 ve 1000
özniteliklerden
oluşan
öznitelik
setleri
oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca F-skoru
başarı ölçütü olarak kullanılmıştır. Bu skor sadece
ağırlıklı ortalama olarak sunulmuştur. Ortaya çıkan
F-Skoru değerleri, en yüksek skorların kalın
harflerle gösterildiği Tablo 1-6'da listelenmiştir.

Kesinlik

Duyarlılık

F-Skor

0,765
0,840
0,864

0,737
0,817
0,840

0,727
0,814
0,841

Öznitelik
Boyutu
250
500
1000

Kesinlik

Duyarlılık

F-Skor

0,741
0,767
0,763

0,714
0,734
0,740

0,720
0,741
0,744

Öznitelik
Boyutu
250
500
1000

Duyarlılık

F-Skor

0,775
0,843
0,866

0,769
0,809
0,840

0,764
0,802
0,839

0,697
0,723
0,746

0,705
0,729
0,753

Kesinlik

Duyarlılık

F-Skor

0,813
0,846
0,861

0,800
0,826
0,837

0,797
0,825
0,836

Kesinlik

Duyarlılık

F-Skor

0,714
0,760
0,778

0,691
0,731
0,751

0,695
0,737
0,758

Bu çalışmada, yazar tanımaya ilişkin bir Türkçe veri
seti sınıflandırılmıştır. Çoğu durumda DFS, IG ve GI
öznitelik seçim yöntemlerinden daha iyi
performans
göstermiştir.
Öznitelik
boyutu
açısından, sınıflandırma performansları genellikle
öznitelik boyutuyla doğru orantılı artmıştır.
Sınıflandırma algoritmalarının etkisi açısından,
ÇTNB sınıflandırıcı BA sınıflandırıcıdan daha
başarılıdır. Dolayısıyla, DFS ve ÇTNB'nin birleşimi,
Türkçe veri kümesindeki diğer durumlardan daha
başarılıdır.
Gelecekteki çalışmalar, performansın iyileştirilmesi
için farklı öznitelik seçme yöntemleri, öznitelik
çıkarma yöntemleri ve LSI, PCA gibi çeşitli boyut
indirgeme yöntemleri uygulanacaktır.
Kaynaklar

Tablo 3. GI ve ÇTNB kullanarak başarı oranları
Kesinlik

0,728
0,752
0,777

6 Sonuç

[1]

Öznitelik
Boyutu
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1000
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Dengesiz Metin Veri Kümeleri için Öznitelik Seçim Yöntemleri
Bekir PARLAK1*
1Amasya

Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Amasya,
TÜRKİYE

Özet
Metin sınıflandırma alanında kullanılan veri kümelerinde sınıf dağılımı dengesiz
olabilmektedir. Bu sınıf dağılımından dolayı veri kümeleri dengesiz olmaktadır. Bu veri
kümelerinde performansı artırmak için öznitelik seçim aşaması önemlidir. Bu alanda pek çok
çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, veri seti olarak hem ikili-sınıf hem de çoklu-sınıf dengesiz
veri kümeleri kullanılmıştır. Ayrıca, farklı öznitelik seçim metotları kullanarak performans
analizi yapılmıştır. Öznitelik seçim metodu olarak Ayırt Edici Öznitelik Seçici (Distinguishing
Feature Selector=DFS), Normalleştirilmiş Fark Ölçütü (Normalized Difference Measure
=NDM), Max-Min Oranı (Max-Min Ratio=MMR), ve Kapsamlı Öznitelik Seçici (Extensive
Feature Selector=EFS) metotları kullanılmıştır. Sınıflandırıcı olarak Bayes Ağı(Bayes
Net=BN), K-En Yakın Komşuluk(K-Nearest Neighbor=KNN) ve Karar Ağacı(Decision
Tree=DT) sınıflandırıcı kullanılmıştır. Gerçekleştirilen deneylerle dengesiz veri setleri
üzerinde kapsamlı bir analiz çalışması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öznitelik Seçimi; Metin Sınıflandırma; Dengesiz Veri Kümeleri

On Feature Selection Methods for Unbalanced Text Datasets
Abstract
Class distribution can be unbalanced in data sets used in text classification. Because of this
class distribution, the datasets are unbalanced. The feature selection phase is important to
improve performance in these datasets. There are many studies in this field. In this study,
both binary-class and multi-class unbalanced datasets were used as datasets. In addition,
performance analysis was performed using different feature selection methods.
Distinguishing Feature Selector (DFS), Normalized Difference Measure (NDM), Max-Min
Ratio (MMR), and Extensive Feature Selector (EFS) methods were used as feature selection
methods. Bayes Net (Bayes Net=BN), K-Nearest Neighbor (K-Nearest Neighbor=KNN) and
Decision Tree(DT) classifier were used as classifier. A comprehensive analysis study was
carried out on unbalanced data sets with the experiments carried out.
Keywords: Feature Selection, Text Classification, Unbalanced Datasets

sınıflandırma[4]
ve
tıbbi
belgelerin
sınıflandırılması[5] gibi farklı alanlara uygulanır.

1 Giriş
Web teknolojilerindeki hızlı gelişmelere bağlı olarak
elektronik metin dokümanlarının miktarı katlanarak
artmaktadır. Bu nedenle, bu belgelerin düzenlenmesi
çok önemlidir. Her belge, içeriğine göre ilgili sınıflara
ayrılmalıdır. Metin sınıflandırma bu tür görevleri
yapabilmek için önemli bir alandır. Metin
sınıflandırması, SMS spam filtreleme[1], spam eposta filtreleme[2], yazar tanıma[3], web sayfası

*

Metin sınıflandırma çalışmaları çeşitli şekillerde
gerçekleştirilebilir. Genel olarak, metin sınıflandırma
birçok farklı aşamadan oluşur. Bunlar ön işleme,
öznitelik çıkarma, öznitelik seçme ve sınıflandırma
aşamalarıdır. Ön işleme teknikleri[6] küçük harf
dönüştürme, durak kelimeleri kaldırma, dizgelere
ayırma ve kelime kökünü bulmadır. Öznitelik
çıkarma, ham metin koleksiyonlarından sayısal
bilgiler içeren vektörleri çıkarmayı amaçlar. Ancak
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öznitelik
seçimi
ve
sınıflandırma,
metin
sınıflandırma performansını artıran çok önemli
aşamalar olarak bilinmektedir[7]. Araştırmacılar
halen bu alandaki birkaç aşamayı birleştirerek metin
sınıflandırma
performansını
artırmaya
çalışmaktadırlar.

ölçütü(NDM=Normalized Difference Measure)[10],
kapsamlı öznitelik seçici(EFS=Extensive Feature
Selector)[7],
Sınıf-index
Koleksiyonindex(CiCi=Class-index Corpus-index)[12] ve maksmin oranı (MMR=Max-Min Ratio)[11] güncel filtre
tabanlı öznitelik seçim yöntemleridir. Li ve Zhu[17],
dengesiz metin veri kümelerini inceledi ve dengesiz
metin
veri
sınıflandırmasının
performansı
üzerindeki önemli faktörleri araştırdı. Etkileyen
faktörler şu şekilde rapor edilmiştir: Veri dağılımı,
Sınıf çakışması, Eğitim veri hacmi, Alt sınıflar. Veri
dağıtılımı; Küçük ve büyük sınıf belgelerinin oranı,
dengesiz veri sınıflandırma performansındaki ana
faktörlerden biridir. Bu oran veri setine göre farklılık
göstermektedir. Sınıf çakışması; Sınıflar arasında
yüksek örtüşme durumudur. Eğitim veri hacmi:
küçük ve büyük sınıflardaki belgeler için sabit bir
oran olduğunda, veri hacmi sınıflandırma
performansını etkileyebilir, yani daha az sayıda belge
performansı daha da düşürür. Alt sınıflar: alt sınıflar,
sınıflandırıcıların karmaşık eğitimine yol açar. Ogura
ve diğerleri[18], dengesiz veri kümesi için
kombinasyon çerçevesi ve farklı yöntem türleri
arasındaki performansın doğrudan karşılaştırmasına
odaklanır. Ayrıca, metin sınıflandırma çalışmaları
için farklı öznitelik seçim ölçütlerinin özelliklerini
incelediler. Bu çalışmalardan da anlaşılacağı gibi, az
sayıda doküman içeren bir sınıfta çok az özellik
bulunduğundan, küçük sınıflarda performans
oldukça düşmektedir. Zheng ve diğerleri[19],
dengesiz metin sınıflandırmasında özellik seçimi için
yeni bir çerçeve önerdi. Bu çerçevede pozitif ve
negatif öznitelikler iki gruba ayrılmaktadır. Bir
belgenin pozitif özniteliği belirli bir sınıfa ait
olduğunu, negatif özniteliği ise o sınıfa ait olmadığını
gösterir. Tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere iki tür
öznitelik seçim yöntemi vardır. Tek yönlü
yöntemlerde sadece pozitif öznitelik seçilirken, iki
yönlü yöntemlerde hem negatif hem de pozitif
öznitelikler seçilir.

Kelime Torbası(Bag-of-words) yaklaşımı[8], Kavram
Torbası(Bag-of-concepts) gibi bazı farklı yaklaşımlar
olmasına rağmen, öznitelik çıkarma aşamasında
sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Özniteliklerin sırası
göz ardı edilir ve metin koleksiyonları TF-IDF[9] gibi
ağırlıklandırma teknikleri ile ağırlıklandırılır.
Öznitelik alt kümesi oluşturma aşamasında, tüm
dokümanları temsil etmek için her benzersiz terim
kullanılır. Sonuç olarak, birkaç dokümana sahip bir
koleksiyon binlerce özniteliğe sahip olabilir. Çok
sayıda özniteliğin sınıflandırılması doğruluğu ve
maliyeti üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Sonuç
olarak, araştırmacıların çoğu performansı artırmak
için öznitelik seçme çalışmalarına[7, 10-12]
odaklanmaktadır.
Bu çalışmada, dengesiz veri kümeleri için başarılı ve
güncel öznitelik seçim yöntemleri uygulanmıştır.
Ayrıca, bu yöntemler önemli örüntü sınıflandırıcılar
ile performans analizi yapılmıştır.
Bu çalışmanın geri kalanı dört bölüm halinde
düzenlenmiştir. Literatürdeki öznitelik seçim
yöntemleri ile ilgili çalışmaları Bölüm 2'de açıkladık.
Bölüm 3'te bu çalışmada kullanılan en son ve güncel
öznitelik
seçim
yöntemleri
anlatılmaktadır.
Deneylerimizle ilgili sonuçları Bölüm 4'te
gösteriyoruz. Bölüm 5'da çalışmanın sonuçları
açıklanıyor.
2 İlgili çalışmalar
Literatürde öznitelik seçiminin metin sınıflandırma
üzerindeki etkileri üzerine çok sayıda araştırma
vardır[10-15].
Öznitelik
seçiminin
amacı,
sınıflandırıcıların hızını ve performansını artırmak
ve aşırı uyumu(over-fitting) azaltmaktır. Öznitelik
seçimi sorunu, mümkün olan en yüksek performansa
sahip bir sınıflandırıcı üretecek şekilde bir veri
kümesinin orijinal özelliklerinin bir alt kümesini
bulmaktır. Öznitelik seçim yöntemleri üç kategoriye
ayrılır: filtre, sarmalama ve gömülü.

3 Öznitelik seçim yöntemleri
3.1 DFS
DFS[16], Uysal ve Günal tarafından önerilmiştir. DFS
yöntemi önceden belirlenmiş dört koşula
dayanmaktadır. DFS, ilgili öznitelikleri seçerken ve
alakasız
öznitelikleri
ortadan
kaldırırken,
özniteliklere ilişkin özel gereksinimleri dikkate alır.
DFS skoru aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Bir makine öğrenimi yöntemi kullanmayan filtre
tabanlı yöntemler, çeşitli skor atama teknikleri
kullanarak öznitelik verimliliğini değerlendirir. En
yüksek skorlara sahip ilk N öznitelikleri, filtreleme
algoritmaları kullanılarak seçilir. Literatürde birçok
filtre tabanlı öznitelik seçimi yaklaşımı önerilmiştir.
Örneğin, ayırt edici özellik seçici(DFS=Distinguishing
Feature Selector)[16], normalleştirilmiş fark

𝑀

𝐷𝐹𝑆(𝑡) = ∑
𝑖=1
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3.2 NDM

4.1 Veri kümeleri

Rehman ve arkadaşları[10] göreceli doküman
frekanslarını dikkate alan NDM yöntemini
önermiştir. NDM, bir özniteliğin skorunu pozitif ve
negatif doküman sıklığı arasındaki farka göre
belirleyen Dengeli Doğruluk Ölçütü(Balanced
Accuracy Measure) metodunun geliştirilmiş bir
sürümüdür. NDM yöntemi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Güncel öznitelik seçim yöntemlerini Reuters-21578
ve Enron1 olmak üzere iki farklı dengeli olmayan veri
kümeleri ile test ettik. Bu veri kümeleri tek etiketli
veri kümeleridir. Ayrıca veri kümesi seçim kriteri
olarak, metin sınıflandırma alanında hem önemli
hem de dengesiz olmasıdır. Reuters çok sınıflı veri
kümesi iken, Enron1 ikili sınıf veri kümesidir. Bu veri
kümeleri,
öznitelik
seçim
yöntemlerinin
performansını test etmek için genellikle metin
sınıflandırma alanına yönelik veri kümeleridir.
Reuters-21578 veri kümesi ilk 10 sınıfı içerir. Ayrıca
Enron1 iki sınıf içeren bir spam e-posta
koleksiyonudur. Dengesiz bu veri kümeleri hakkında
daha fazla bilgi Tablo 1-2'de gösterilmektedir.

𝑀

𝑁𝐷𝑀(𝑡) = ∑
𝑖=1

|𝑃(𝑡| 𝐶𝑖 ) − 𝑃(𝑡|𝐶̅𝑖)|
𝑚𝑖𝑛(𝑃(𝑡| 𝐶𝑖 ), 𝑃(𝑡|𝐶̅𝑖))

(2)

3.3 MMR
Dengesiz metin veri kümelerinde NDM, önemsiz
seyrek özniteliklere yüksek bir skor atayabilir.
NDM'nin geliştirilmiş hali olan MMR[11], yüksek
oranda çarpık veri setlerinde daha iyi performans
göstermektedir. Yöntem matematiksel olarak
aşağıdaki gibi ifade edilir:
𝑀𝑀𝑅(𝑡) =
𝑀

∑
𝑗=1

Tablo 1. Reuters-21578 veri kümesi
No
1
2
3

(3)

|𝑃(𝑡| 𝐶𝑗 ) − 𝑃(𝑡|𝐶̅𝑗 )|
∙ 𝑚𝑎𝑥(𝑃(𝑡| 𝐶𝑗 ), 𝑃(𝑡|𝐶̅𝑗 ))
𝑚𝑖𝑛(𝑃(𝑡| 𝐶𝑗 ), 𝑃(𝑡|𝐶̅𝑗 ))

4
5
6
7

3.4 EFS
EFS[7], Parlak ve Uysal tarafından önerilmiştir. EFS
yöntemi
önceden
belirlenmiş
altı
kritere
dayanmaktadır. EFS metodu, özniteliğin hem sınıf
tabanlı hem de koleksiyon tabanlı skorlarını dikkate
almaktadır. EFS yöntemi aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝐸𝐹𝑆(𝑡) =
𝑀

𝑃(𝑡|𝐶𝑗 )

8
9
10

(4)
𝑃(𝐶𝑗 |𝑡)

Sınıf
etiketi
earn
acq
mone
y-fx
grain
crude
trade
intere
st
ship
wheat
corn

Eğitim Doküman Test Doküman
sayısı
sayısı
2877
1087
1650
719
538
179
433
389
369
347

149
189
117
131

197
212
181

89
71
56

Tablo 2. Enron1 veri kümesi

∑(
)∙(
)
𝑃(𝑡̅|𝐶𝑗 ) + 𝑃(𝑡|𝐶̅𝑗 ) + 1
𝑃(𝐶̅𝑗 |𝑡) + 𝑃(𝐶𝑗 |𝑡̅) + 1
𝑗=1

4 Deneysel çalışmalar
Bu bölümde deneysel çalışmalar anlatılmaktadır.
Öznitelik seçim metotlarının farklı özelliklere sahip
iki farklı veri kümesi üzerinde performans analizi
yapılmıştır. DFS, NDM, MMR ve EFS olmak üzere dört
farklı öznitelik seçim metodu kullanılmıştır.
Sınıflandırıcı olarak, Bayes Net(BN), K-En Yakın
Komşuluk(KEYK) ve Karar Ağacı(KA) kullanıldı.
Performans ölçütü olarak ise, Mikro-F1 ve Makro-F1
kullanıldı. Özellik boyutları 100, 500 ve 1000 olmak
üzere farklı boyutlarla oluşturulmuştur. Ön işleme
aşamasında, durak kelimelerin kaldırılması ve kök
bulma algoritması kullanılmıştır. Ayrıca, öznitelik
ağırlıklandırma
adımında
TF-IDF
yöntemi
kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan veri kümeleri,
performans ölçütü, sınıflandırıcılar ve deneysel
sonuçlar aşağıdaki alt bölümlerde açıklanmıştır.

No

Sınıf etiketi

1
10

Normal
İstenmeyen

Eğitim
Doküman
sayısı
2570
1050

Test
Doküman
sayısı
1102
450

4.2 Performans ölçütü
Bu çalışmada, Mikro-F1 ve Makro-F1olmak üzere iyi
bilinen iki başarı ölçütü kullanılmıştır. Makro
ortalamasında, ilgili veri kümesinde her sınıf için F
skoru hesaplanır. Daha sonra tüm sınıflar için
ortalama hesaplanır. Bu durumda sınıf mevcudu ne
olursa olsun her sınıfa eşit ağırlık verilir. Macro-F1
skorunun hesaplanması aşağıdaki gibi formüle
edilebilir:
𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜 − 𝐹1 =
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∑𝑀
𝑖=1 𝐹𝑖
,
𝑀

𝐹𝑖 =

2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑟𝑖
𝑝𝑖 + 𝑟𝑖

(5)
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Öte yandan, Mikro-F1 skoru, sınıf bilgisinden
bağımsız olarak global olarak hesaplanır. Bu nedenle,
tüm sınıflandırma kararları tüm veri setlerinde
dikkate alınır. Bu durumda, mikro ortalamada büyük
sınıflar daha küçük sınıflara hükmedecektir. MicroF1 skorunun hesaplanması aşağıdaki gibi formüle
edilebilir:
𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜 − 𝐹1 =

2∙𝑝∙𝑟
𝑝+𝑟

bilgilerine göre test belgelerinin sınıfını tahmin
etmeyi amaçlamaktadır. Test belgeleri ve komşuları
olan mesafe farklı metriklerle hesaplanabilir.
Deneysel çalışmalarda test koleksiyonu arasındaki
benzerlikleri bulmak için kosinüs benzerliğinden
yararlanılır. K değeri çeşitli değerlerden belirlenir.
KNN sınıflandırıcısı, tüm veri setleri için k değeri 7
olarak ayarlanarak gerçekleştirilmiştir.

(6)

KA sınıflandırıcı, verilerden otomatik olarak karar
kuralları hiyerarşisi oluşturan yaygın olarak
kullanılan bir sınıflandırıcıdır. Bu karar kuralları, her
yolun bir sınıf etiketi ataması ile bittiği bir ağaç yapısı
olarak temsil edilir. Sınıflandırma, ağaç yapısı
içindeki düğümlerin bir yolu boyunca Evet/Hayır
kararları uygulandıktan sonra gerçekleştirilir. C4.5,
en
başarılı
karar
ağacı
sınıflandırma
algoritmalarından biri olarak bilinir.

4.3 Sınıflandırıcılar
Bu çalışmada, metin sınıflandırma alanında başarılı
üç farklı sınıflandırıcı kullandık. Bu sınıflandırıcılar;
BN, KEYK ve KA algoritmalarıdır.
Bir inanç ağı olan BN sınıflandırıcı, modelleme ve
durum geçişlerini ifade eder. Kesikli ve sürekli veri
değişkenlerini modellemek için sıklıkla kullanılır. BN,
modellenen verilerdeki farklı değişkenler arasındaki
ilişkiyi şifreler. BN'de düğümler, birbirleriyle
etkileşimin yönünü göstermek için oklarla birbirine
bağlanır.
KEYK sınıflandırıcı, verimli ve basit bir öğrenme
algoritmasıdır. Metin sınıflandırma alanındaki eğitim
belgelerinin K en yakın komşularının kategori

4.4 Deneysel sonuçlar
Her bir öznitelik seçim yöntemiyle oluşturulan
öznitelik vektörleri, BN, KEYK ve KA sınıflandırıcıları
ile sınıflandırılmıştır. Özellik boyutları 100, 500 ve
1000 olarak belirlenmiştir. Deneylerin sonuçları
Tablo 3-8'de gösterilmiştir.

Tablo 3. Mikro-F1 and Makro-F1 measures (%) Reuters-21578 veri seti için BN sınıflandırıcısı kullanılarak
ÖS Metotları
DFS
NDM
MMR
EFS

Mikro-F1 Skoru
100
500
91.26 91.62
86.44 90.00
91.69 92.01
92.02 91.34

Makro-F1 Skoru
100
500
66.99
66.46
53.03
62.42
67.82
66.80
68.24
65.61

1000
90.05
90.99
90.43
90.03

1000
63.58
64.42
64.36
64.10

Tablo 4. Mikro-F1 and Makro-F1 measures (%) Reuters-21578 veri seti için KEYK sınıflandırıcısı kullanılarak
ÖS Metotları
DFS
NDM
MMR
EFS

Mikro-F1 Skoru
100
500
90.13 87.86
88.20 88.18
90.20 88.62
90.49 85.32

Makro-F1 Skoru
100
500
57.43
49.70
51.26
51.25
59.49
51.89
57.66
46.39

1000
85.58
84.93
86.45
80.53

1000
43.90
43.44
45.06
38.47

Tablo 5. Mikro-F1 and Makro-F1 measures (%) Reuters-21578 veri seti için KA sınıflandırıcısı kullanılarak
ÖS Metotları
DFS
NDM
MMR
EFS

Mikro-F1 Skoru
100
500
89.75 89.90
84.98 88.99
89.60 89.73
89.58 89.54

Makro-F1 Skoru
100
500
58.05
58.30
41.04
54.92
56.36
57.29
57.58
58.33

1000
89.80
89.97
90.12
89.69
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1000
58.03
56.43
58.70
57.71
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Tablo 6. Mikro-F1 and Makro-F1 measures (%) Enron1 veri seti için BN sınıflandırıcısı kullanılarak
ÖS Metotları
DFS
NDM
MMR
EFS

Mikro-F1 Skoru
100
500
91.99 94.78
92.39 94.96
91.74 94.86
91.06 93.29

1000
94.56
94.95
94.35
94.26

Makro-F1 Skoru
100
500
88.15
91.90
88.55
92.05
87.85
92.00
86.90
89.90

1000
91.15
92.10
90.85
90.90

Tablo 7. Mikro-F1 and Makro-F1 measures (%) Enron1 veri seti için KEYK sınıflandırıcısı kullanılarak
ÖS Metotları
DFS
NDM
MMR
EFS

Mikro-F1 Skoru
100
500
83.61 87.27
91.08 89.98
92.67 90.61
89.41 86.78

1000
91.95
87.24
85.64
89.41

Makro-F1 Skoru
100
500
77.55
81.15
86.65
84.55
88.45
85.70
83.20
80.10

1000
87.30
80.85
79.60
83.20

Tablo 8. Mikro-F1 and Makro-F1 measures (%) Enron1 veri seti için KA sınıflandırıcısı kullanılarak
ÖS Metotları
DFS
NDM
MMR
EFS

Mikro-F1 Skoru
100
500
92.20 91.37
89.87 90.36
91.43 90.90
91.28 91.43

1000
91.30
89.87
90.46
91.60

Uygun sınıflandırıcı için en yüksek skor kalın olarak
gösterilirken, tüm sınıflandırıcılar için en yüksek
skor kalın ve altı çizili olarak yazılmıştır. Tablo 38'de gösterildiği gibi, hiçbir yöntem tüm boyutlar ve
veri kümeleri için diğerlerinden daha iyi
performans göstermez. Metin sınıflandırma
alanında, mevcut özellik seçim yöntemlerinin
hiçbiri tüm boyutlarda en yüksek puanı
alamamaktadır.
Tablo 3-5, Reuters-21578 veri kümesi için Mikro-F1
ve Makro-F1 ölçüm skorlarının sonuçlarını
göstermektedir. En yüksek Mikro-F1 ve Makro-F1
skoru, EFS metodu, BN sınıflandırıcı ve 100 boyutta
elde edilmiştir. En yüksek skor Mikro-F1 için 92.02
iken, Makro-F1 için 68.24 olmuştur. Bununla
birlikte, KEYK ve KA sınıflandırıcıları için en yüksek
skor sırasıyla EFS ve MMR metodu ile elde
edilmiştir.
Tablo 6-8, Enron veri kümesi için Mikro-F1 ve
Makro-F1
ölçüm
skorlarının
sonuçlarını
göstermektedir. En yüksek Mikro-F1 ve Makro-F1
skoru, NDM metodu, BN sınıflandırıcı ve 500
boyutta elde edilmiştir. En yüksek skor Mikro-F1
için 94.96 iken, Makro-F1 için 92.10 olmuştur.
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Makro-F1 Skoru
100
500
87.55
86.00
85.45
85.75
86.90
85.95
86.40
86.10

1000
85.90
84.85
84.70
86.45

Bununla birlikte, KEYK ve KA sınıflandırıcıları için
en yüksek skor sırasıyla MMR ve DFS metodu ile
elde edilmiştir.
5 Sonuç
Bu çalışmada dengeli olmayan veri kümeleri
üzerinde, güncel ve başarılı öznitelik seçim
metotlarını
uygulayarak,
performans
karşılaştırması yaptık. Deneylerin bulgularına göre,
hiçbir yaklaşım tüm öznitelik boyutlarında ve
sınıflandırıcılarda en iyi performansı elde edemez.
Ancak, en yüksek skor Reuters-21578 veri kümesi
için EFS metodu iken, Enron1 veri kümesi için NDM
metodu olmuştur. Ayrıca, BN sınıflandırıcı her iki
veri kümesi için de en yüksek performansı farklı
öznitelik
seçim
metotlarıyla
göstermiştir.
Gelecekteki bir çalışma olarak, dengeli olmayan veri
kümeleri için farklı stratejiler kullanarak daha iyi
öznitelik vektörü oluşturarak yüksek sınıflandırıcı
performansı elde edilecektir.
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Abstract
This research presents a data mining study to investigate how the discretization approach
affects the accuracy of classifiers, especially for gas data acquired by chemical sensors. Data
pre-processing is a significant step in data mining to reveal accurate information. The goal is
to expose the effects of the discretization approach on gas recognition. For this purpose,
seven machine learning techniques have been considered using two different datasets from
UCI repository. Both supervised discretizer and unsupervised discretizer have been applied
to the gas data. The comprehensive empirical study indicates that discretization has
performed local smoothing by distributing the instance into several intervals that consult the
neighborhood of values, and the outputs of Fayyad & Irani supervised discretizer as more and
the equal-width unsupervised discretizer have boosted the accuracies of classifiers compared
with the rough data.
Keywords: Machine Learning, Data Mining, Preprocessing, Discretization

variable is called noisy data. Additionally,
mismatching the same data from different sources
introduces data conflict or can cause
inconsistencies and redundancy in attributes.

1 Introduction
Data mining is simply extracting knowledge from
large amounts of data. Preprocessing, mining,
pattern evaluation, and knowledge presentation are
the fundamental steps in the process of knowledge
discovery [1]. In general, the data are complex in
nature, and data warehouses may store huge
amounts of data thus mining process may take a
very long time to run on the complete data set.
Therefore, data preprocessing is a crucial step in
data mining to prevent various types of problems
arising from big datasets [2]. Cleansing, integration,
transformation, reduction, and discretization are
different forms of data preprocessing with regard to
improving the quality of data [2, 3]. Discretization is
used as a preprocessing task for certain types,
especially continuous data [4] and it can reduce the
running time as well [5].

The discretization approach that this research
focuses on can be used to circumvent these issues
by smoothing data as well as clustering and
regression [1]. Like clustering, the purpose of
discretization is to divide data points into groups.
The sorted values are distributed into a number of
bins that consult the vicinity of values to perform
local smoothing through discretization.
Discretization has a very significant effect on the
classification algorithms because the data set is
greatly reduced as inefficient data are discarded
through discretization. It reduces the memory
requirements, improves the performance of the
algorithm for building the model, enhances and
expedites the learning accuracy [8, 9]. This research
presents a data mining study on gas data to reveal
the effects of discretization on the accuracy of
classifiers. 7 commonly used classification
algorithms have been tested considering both
unsupervised and supervised discretizers.

Data cleaning is the process of detecting and
correcting various types of errors such as missing
data, wrong data, meaningless data, and different
illustrations of the same data called in literature
“dirty data” [6]. Ignoring the tuple, using an average
of an attribute, global constant, and most probable
value are solutions explored to deal with missing
attribute values [7]. Another form of dirty data
which is a random error or variance in a measured
* Iletişim e-posta: eesme@ktun.edu.tr
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2 Materials and Methods

[10]. Given a dataset S, an attribute A and candidate
cut point T, the class information entropy of the
partition induced by T is defined as equation 2:

2.1 Discretization
Discretization is the transformation of numerical
values to nominal values by partitioning a range of
the attribute into intervals to reduce and simplify
large data. The partitioning process is called
binning. A discretization algorithm discrete the
continuous attribute A into n discrete intervals as
seen figure 1. Discretization scheme (D) can be
defined by
𝐷: {[𝑑0 , 𝑑1 ], (𝑑1 , 𝑑2 ], . . , (𝑑𝑛−1 , 𝑑𝑛 ]}

𝐸(𝐴, 𝑇; 𝑆) =

|𝑆1 |
|𝑆2 |
𝐸𝑛𝑡(𝑆1 ) +
𝐸𝑛𝑡(𝑆2 )
𝑆
𝑆

(2)

where S1 and S2 denote the sub-partitions of S. T is
selected according to the minimum entropy of the
candidate cut points which is applied recursively to
partition the sets of T. Stop criteria based on the
Minimum Description Length principle introduced
as equation 3, 4, and 5 by Rissanen [14].

(1)

where 𝑑0 is the minimal value and 𝑑n is the maximal
value of the attribute A [10]. Discretization
techniques can be categorized regarding how the
discretization is performed such as Supervised
versus Unsupervised, Global versus Local, Topdown versus Bottom-up, Splitting versus Merging,
and Fuzzy versus Nonfuzzy, etc. [1, 11]. The
discretization method is one of the major effective
data reductions for preprocessing which can be
used in dynamic information systems reduction
method [12] and discovery of attribute interactions
and domain classifications [13].

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝐴, 𝑇; 𝑆) <

𝐿𝑜𝑔2 (𝑁 − 1) ∆(𝐴, 𝑇; 𝑆)
+
𝑁
𝑁

(3)

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝐴, 𝑇; 𝑆) = 𝐸𝑛𝑡(𝑆) − 𝐸(𝐴, 𝑇; 𝑆)

(4)

∆(𝐴, 𝑇; 𝑆) = 𝐿𝑜𝑔2 (3𝑘 − 2)
− [𝑘𝐸𝑛𝑡(𝑆) − 𝑘1 𝐸𝑛𝑡(𝑆1 )
− 𝑘2 𝐸𝑛𝑡(𝑆2 )]

(5)

where, N is the number of instances in the set S;
𝑘1 and 𝑘2 are the number of classes.
2.2 Bayesian Networks
Bayesian Networks (BN) was introduced as a
graphical model for probabilistic relationships
among a set of variables in the 1980s [15]. Bayesian
networks have several advantages for data analysis
such as proper for small and incomplete data sets,
structural learning possible, combining different
sources of knowledge, an explicit treatment of
uncertainty and support for decision analysis, fast
responses [16]. Bayesian Network consists of two
parts, the structure of the network and its
parameters. The network structure is a directed
acyclic graph in which nodes represent a random
variable and arcs represent statistical dependence
between the nodes. The statistical dependencies
define as conditional probability table [15, 17]. If
there is an arc from node 𝑋𝑖 to node 𝑋𝑗, it is called
“𝑋𝑖 is the parent of 𝑋𝑗” or “𝑋𝑗 is child of 𝑋𝑖”. That
means 𝑋𝑖 influences 𝑋𝑗. The full joint distribution is
shown in equation 6 [15].

Figure 1. Discretization
2.1.1 Unsupervised Discretizers
Equal width and equal frequency are typical of
unsupervised methods. Equal-width computes the
minimum and maximum values of the attribute and
then divides the range into the user-defined
number of discrete intervals where the interval size
is the same [1, 8, 9]. Equal-frequency divides the
sorted values into the user-defined number of
discrete intervals.

𝑃(𝑋1 . . 𝑋𝑛 ) = ∏ 𝑃(𝑋𝑖 |𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑋𝑖 ))

2.1.2 Supervised Discretizers

(6)

𝑖=1

During the designation of the boundaries of the
bins, supervised discretization methods consider
the class information of the continuous attribute.
Supervised methods are mainly based on
Fayyad&Irani algorithms which are taken
advantage of Entropy as splitting criteria and
Minimum Description Length as stopping criteria

2.3 Naïve Bayes Classifier
Naïve Bayes (NB) Classifier is a simple probabilistic
classifier based on Bayes’ theorem with naïve
independence assumptions. Naïve Bayes model
consists of a training set with class labels. The
classifier calculates the posterior probabilities of
the classes, so the highest probability is assumed to
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be the correct class. This is known as the maximum
a posteriori decision rule. It has many advantages
such as a simple algorithm that performs well in
practice, fast to train, and easy to deal with missing
attributes. Bayesian classifier is defined in equation
7 [18,19].
𝑐(𝐸) = arg 𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑐) 𝑃(𝑎1 , 𝑎2 , … 𝑎𝑛 |𝑐)
𝑐∈𝐶

(𝑙−1)

∆𝑏𝑖

𝑐∈𝐶

(7)

As an extension of ID3, J48 has been developed by
Ross Quinlan and an improved version called C4.5
revision 8 [21]. The basic idea is a divide-andconquer algorithm to construct a decision tree [22].
J48 ignores missing values and supports two
methods of pruning such as subtree replacement
and subtree raising first [23]. All the examples are
at the root and the algorithm splits recursively
examples based on the most predictive attribute
obtained by a heuristic or statistical measure. J48
calculates noise and removes branches that reflect
noise. Stop splitting when no attributes or samples
remain. Each internal node denotes a test on a
predictive attribute, each branch denotes an
outcome of the test, and a leaf node denotes class
distributions [24].

(8)
(9)

𝑖=1

The artificial neuron was first produced by the
neurophysiologist Warren McCulloch and the
logician Walter Pits in 1943. It is an information
processing model that is inspired by the biological
neuron. Back-propagation is a very popular
Multilayer perceptron (MLP) network training
algorithm used to solve several classification
problems. There are many network structures and
training algorithms in the literature [20]. Backpropagation which uses delta rule is an iterative
gradient descent algorithm for updating the weights
of the inputs to artificial neurons. The backpropagation algorithm can be summarized as
follows [18]:

2.6 Random Forest
Random Forests (RF) has been designed first by Leo
Breiman [25]. The algorithm is an ensemble
learning method that uses a set of unpruned
classification trees which create a forest structure.
In order to classify new data, each tree gives a
prediction and final classification result that is
determined by majority voting. Random Forests
algorithm can be summarized as follows:

Initialize network with small real random weights
The following procedure is performed for each
sample in the training set
Present training inputs to network and
calculate output by equation 10.
𝑁𝑀−1

𝑦𝑖 = 𝜑 ( ∑

(𝑀−1) (𝑀−1)
𝑤𝑖𝑗
𝑥𝑗

𝑗=1



(𝑀−1)
+ 𝑏𝑖
)

𝑦1 , 𝑦2 , . . , 𝑦𝑁𝑀
{
𝑖 = 1, . . , 𝑁𝑀−1

(𝑙−1)

(𝑛) = 𝜇𝑥𝑗 (𝑛). 𝛿𝑖(𝑙−1) (𝑛)



Each tree is grown without pruning on a
bootstrap sample of the training set N cases.



A number m is specified much smaller than the
total number of variables M.



At each node, m variables are selected at
random out of the M and the best split on these
m variables is used to split the node.



Output overall prediction as a majority vote
from all individually trained trees.

(10)

For all layers, compare network output with
correct output and calculate the error for each
output neuron. Adjust weights (𝑤𝑖𝑗 ) and biases
(bi ) by equation 11, 12 and 13
∆𝑤𝑖𝑗

(13)

2.5 J48 Algorithm

2.4 Multilayer Perceptron



)[𝑑𝑖 − 𝑦𝑖 (𝑛)], 𝑙 = 𝑀
(𝑙−𝑖)
(𝑙)
={ ′
𝜑 (𝑛𝑒𝑡𝑖
) ∑ 𝑤𝑘𝑖 . 𝛿𝑘 (𝑛), 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑀

In which 𝑥𝑗 (𝑛) is output node 𝑗 at iteration 𝑛, 𝑙 is a
layer, 𝑘 is the number of nodes of the output of
network, 𝑀 is the output layer, 𝜑 is an activation
function and 𝜇 is the learning rate.

𝑖=1

𝑐(𝐸) = arg 𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑐) ∏ 𝑃(𝑎𝑖 |𝑐)

𝜑 ′ (𝑛𝑒𝑡𝑖

𝑘

𝑛

𝑛

(12)

(𝑙−𝑖)

(𝑙−1)
(𝑛)
𝛿𝑖

Considering that 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 are the attributes, an
instance E is represented by a vector <
𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 > , where ai is the value of Ai. c is the
value of a class variable, and 𝑐(𝐸) is the class label E
belongs to. If all attributes are independent given
the class label as equation 8 and 9:
𝑃(𝐸|𝑐) = 𝑃(𝑎1 , 𝑎2 , … 𝑎𝑛 |𝑐) ∏ 𝑃(𝑎𝑖 |𝑐)

(𝑛) = 𝜇𝛿𝑖(𝑙−1) (𝑛)

Random Forests is not sensitive to noise and not
subject to over-fitting; therefore, it provides
excellent performance in various practical
problems. It is very useful for categorical datasets
[25].

(11)
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2.7 Support Vector Machines
Support Vector Machines (SVM) is a classification
method trying to find the best hyperplane
separating the space of which positive and negative
examples are known. The distance between the
nearest positive and negative examples to the
hyperplane is named margins. SVM tries to find the
support vectors making this distance farthest. In
this way, the parallel lines show the hyperplane cut
off two classes while the points on the margins
show support vectors [26, 27]. For the two-classed
linearly separable issues defined as equation 14.
𝐷 = {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )|𝑥𝑖 ∈ 𝑅 𝑁 , 𝑦𝑖 ∈ {−1,1}}𝑛𝑖=1

3 Experimental Results
In order to examine the effect of the discretization
approach on chemical gas sensor data, we have used
two different datasets from UCI repository. First,
“Perfume Dataset” which was collected by
Karlik&Bastaki. The perfume dataset consists of
odors of 20 different perfumes. The dataset
contains 28 samples from each perfume such as
ajayeb, ajmal, amreaj, aood, asgar_ali, bukhoor,
burberry, dehenalaod, junaid, kausar, rose,
solidmusk, TeaTreeOil, raspberry, RoseMusk,
strawberry,
constrected2,
carolina_herrera,
oudh_ma'alattar, constrected1. This dataset
includes 560 samples and a feature vector obtained
from one sensor [29-31].

(14)

where, D represents the training set consists of n
points; 𝑥𝑖 ∈ 𝑅 𝑁 𝑖 = 1,2, . . , 𝑁 represents the inputs;
𝑦𝑖 ∈ {−1,1} represents labels for n {xi,yi} belonging
to optimum hyperplane as equation15 and 16.
𝑤. 𝑥𝑖 + 𝑏 ≥ +1 ∀ 𝑦 = +1

(15)

𝑤. 𝑥𝑖 + 𝑏 ≤ +1 ∀ 𝑦 = −1

(16)

The other dataset, “Sensor Array Dataset” was
collected by Alexender Vergara. Gas Sensor Array
Dataset is obtained by using an array module
containing 16 metal-oxide gas sensors. They
measured six different gases at various levels of
concentration. Names of these gases are Ethanol,
Ethylene, Ammonia, Acetaldehyde, Acetone, and
Toluene. This dataset includes 13910 samples and
128 feature vectors obtained from the 16 sensors
and derived 8 features of each one. The dataset is
organized into form ten batch files [32].

If 𝑤 ∈ 𝑅 𝑁 𝑎𝑛𝑑 𝑏 ∈ 𝑅, then the training set can be
separated linearly. Where, w represents the
weighing vectors and b represents the bias values.
(w,b) couple can define many hyperplanes having
the equation 𝑤. 𝑥 + 𝑏 = 0. Core functions are used
by SVM to convert the space to high-level space and
then space may separate by using hyperplane which
is calculated by equation (14)

In this study, classifiers including BN, NB, MLP, kNN, SVM, J48, and RF have been investigated to
compare the effect of discretization on classifiers
for gas recognition. Two discretization methods
have been implemented: the Fayyad&Irani
algorithm a kind of supervised learning and the
equal width a kind of unsupervised learning. The
flowchart in Figure 2 summarizes the
implementation method. According to the
approach, the research has been carried out in two
steps. First, rough data has been classically
classified with classifiers to set a reference point. In
the second step, discretization methods have been
included in the preprocessing step, respectively.
Namely, Machine learning algorithms have been
trained separately for each state, with rough data,
Equal-Width, and Fayyad&Irani discretization
outputs.

2.8 k-Nearest Neighbor
k-Nearest Neighbor (k-NN) has been first
introduced by the researchers E. Fix and J. Hodges
[28]. k-NN is a type of indolent learning as it
constructs a model directly from the training
instances themselves. k-NN classification algorithm
stores all the training samples with their class labels
in the learning process. A new sample is classified
by finding the nearest training samples according to
distance measurement. The number of neighbors
(k) and the type of distance metric are major
parameters to be determined class label of the test
samples. k-NN algorithm can be summarized as
follows [18]:


The distances between the new input x and
all the training data (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) are calculated.



Finding the number of k closest training
points according to some metric.

Predicting new input’s class label (y) based
on a majority vote.
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Figure 2. Flowchart of the proposed approach
WEKA (Waikato Environment for Knowledge
Analysis) tool kit has been used to evaluate the
performance of our classification models.

negative effect on these classifiers. However, NB
and MLP have been able to provide a less accurate.
On that occasion, it has been revealed that both
discretization approaches can increase the accuracy
of weak classifiers by 20-30% for the perfume
dataset. Comparative results have been presented
in Table 1 and Figure 3.

3.1 Results for Perfume Dataset

The classifiers including BN, J48, RF, SVM, and k-NN
already have high accuracy on perfume rough data.
It cannot be considered that discretization has a
Table 1. Accuracies of classifiers for perfume dataset.
Method
BN
NB
MLP
J48
RF
SVM
Rough Dataset 95,78 72,1 67,36 96,31 98,94 98,94
Equal-Width 97,89 97,89 98,42 97,89 97,89 97,89
Fayyad&Irani 96,31 96,31 98,94 96,31 96,31 98,94

batches in this dataset are different constructs in
terms of classes and number of instances, it would
not be fair to discretize each feature with the same
number of intervals. Therefore, the equal width
discretization method is not suitable. Therefore,
due to entropy-based Fayyad&Irani method has
been implemented in this study. Vergara et al. have
extracted an aggregate of features reflecting the
sensor dynamics of the increasing transient portion
of the sensor response and the use of EMA has
already been able to increase the rate of
classification. Despite that discretization has
affected the accuracies of BN, NB, and k-NN
positively. Selection of a better network structure, it
is possible to increase the success of MLP as well.

Perfume Dataset
100
90
80
70
60
BN

NB

MLP

Rough Data

J48

Equal-Width

RF

SVM k-NN
Fayyad&Irani

Figure 3. Representation of classifiers’ accuracies
for perfume data
3.2 Results for Gas Sensor Dataset
The test results for the gas sensor data set are
presented in Figure 4 and Table 2. Because the

File
Batch 1
Batch 2
Batch 3
Batch 4

k-NN
98,94
97,89
96,31

Table 2. Accuracies of classifiers for gas sensor dataset.
Discretization
BN
NB
MLP
J48
RF
SVM
Method
80,79 75,49 97,35 93,37 94,03 98,01
Rough Data
Fayyad&Irani 82,78 80,13 93,37 92,71 92,05 94,03
92,19 91,25 98,58 97,63 98,34 98,58
Rough Data
Fayyad&Irani 93,85 95,03 43,02 96,69 98,10 99,29
97,21 93,69 99,44 99,44 99,25 100
Rough Data
Fayyad&Irani 98,51 98,51 31,91 97,77 99,25 95,17
100 98,18 100 90,90 100
100
Rough Data
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Fayyad&Irani
Rough Data
Fayyad&Irani
Rough Data
Fayyad&Irani
Rough Data
Fayyad&Irani
Rough Data
Fayyad&Irani
Rough Data
Fayyad&Irani
Rough Data
Fayyad&Irani

Batch 5
Batch 6
Batch 7
Batch 8
Batch 9
Batch
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100
95,52
98,50
95,26
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83,71
85,01
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98,75
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85,21
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100
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77,36
95,39
69,78
84,60
86
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98,75
99,37
60,78
84,15

100
97,01
100
99,48
25,83
99,91
54,23
96
100
100
100
99,67
26,79

98,18
94,02
95,52
98,33
96,80
98,12
97,63
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100
95,62
97,50
96,73
95,75

100
98,50
98,50
98,97
98,33
99,59
99,75
99
100
99,37
100
98,69
98,61

100
100
98,50
99,36
98,72
99,91
92,67
100
100
99,37
100
99,75
99,50

100
100
100
98,97
98,72
99,91
99,83
100
100
100
100
99,50
99,75
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Rough Data
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Figure 4. Representation of classifiers’ accuracies for gas sensor dataset.
4 Conclusion
This research has focused on the effect of the
discretization method on classification for gas
recognition. The classifiers including BN, NB, MLP,
J48, RF, SVM, k-NN algorithms have been tested in
order to observe the effect of discretization on
chemical gas sensor data. Multi-label classification
is one of the vital criteria of the research. Some very
close values of different classes in the dataset cause
some decreases in Equal-Width method. It appears
that the classification performance increases if
appropriate discretization is performed. Our
experiments reveal that the classification accuracy
has improved incredibly on statistical methods such
as BN and NB. However, compared with the rough
data, discretization methods have not changed
accuracies for RF, k-NN, SVM methods remarkably.
Some of the lower values given by the MLP, may be

increased with a better network structure or better
training.
Using discretization outputs has boosted
classification accuracies for all classifiers, and the
training time has decreased as well. Supervised
discretization has improved accuracy at the
optimum level according to unsupervised
discretization. If discretization is to be applied,
obtained results may be a good guide to prefer
classification algorithms for further studies.
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Abstract
The aim of this study is to develop machine learning based lifetime prediction models for
sellers on the e-commerce marketplace. Two approaches (with and without outlier
detection) were applied for developing the lifetime prediction models. Support Vector
Regressor (SVR), Gradient Boosting Regressor (GBR) and Decision Tree Regressor (DTR)
have been used as regression methods to develop the models. The dataset included data of
1897 sellers taking part on the e-commerce marketplace. One-class SVM has been utilized to
detect outliers on the dataset. By using 10-fold cross-validation on the dataset; Mean
Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE) and Mean Absolute Percentage
Error (MAPE) values of the models were obtained. When the performance metric values of
all prediction models were compared, it was observed that using the outlier detection
approach had a significant positive effect on the performance of the models.
Keywords: Machine Learning, Lifetime, Prediction.

lifetime prediction. Also, none of the studies
consider predicting the lifetime of sellers in the ecommerce marketplace. In this respect, the aim of
this study is to develop machine learning-based
lifetime prediction models for sellers in the ecommerce marketplace.

1 Introduction
Increasing customer loyalty is one of the most
challenging tasks for marketplace providers in the
e-commerce sector. While customer acquisition and
retention are both important, research has shown
that acquiring a new customer is five times more
expensive than retaining an existing one. Because of
the high cost of customer acquisition, established
businesses focus on customer retention rather than
customer acquisition. Estimating churn risk is an
important task in customer retention. Each
percentage increase in churn prediction accuracy
can potentially result in significant revenue savings.

In this study, two approaches (with and without
outlier detection) were applied to develop lifetime
prediction models. SVR, GBR and DTR were used as
regression methods to develop the models. The
dataset included data for 1897 sellers involved in
the e-commerce market. One-class SVM was used to
detect outliers in the dataset. Using 10-fold cross
validation on the data set; MAE, RMSE and MAPE
values of the models were obtained.

After estimating which customer(s) will be lost, it is
very important for in-company planning to predict
when customer(s) will be lost. The period during
which customer loss will occur is referred to as the
customer lifetime in literature. Estimating the
customer life is an important task for the actions to
be taken to avoid losing the customer.

This document is structured as follows: Section 2
reviews literature studies. Section 3 gives
methodology and details of prediction models.
Section 4 presents results and discussion. Section 5
concludes the paper.

As outlined in Section 2, there exist several studies
in literature that predict lifetime in different fields.
However, only a few of these focus on customer
1*
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2 Literature Review

as the determining factors were predicted. The
trained model then applied the final weights on
these features and predicted the possibility of churn
for that customer. An accuracy of 80.03% was
achieved. [10] provided a predictive framework of
customer churn through six stages for accurate
prediction and preventing customer churn in the
field of business. According to the results, the
number of items, reception of returned items, the
discount, the distribution time and the prize beside
the recency, frequency and monetary (RFM)
variables (RFMITSDP) were chosen as the best
predictor variables. The proposed model yield an
accuracy of 97.92% and had much better
performance in churn prediction in comparison to
RFM. Among the supervised machine learning
methods, artificial neural network (ANN) had the
highest accuracy, and Decision Trees (DT) was the
least accurate one. [11] proposed a new framework
for churn prediction model and implemented it
using the WEKA Data Mining software. The
efficiency and the performance of Decision Tree and
Logistic Regression techniques have been
compared.

In the last few years, numerous methods have been
used for lifetime prediction. [1] proposed a new
privacy-preserving federated learning framework
allowing laser manufacturers to collaboratively
build a robust ML-based laser lifetime prediction
model. [2] developed predictive models for
customer lifetime value using the Gradient Boosting
(GB) algorithm. Empirical evaluations based on
real-world data from a larger e-commerce company
and a public dataset from the domain of online retail
showed that the sequence-based model leads to
competitive performance results. [3] used Deep
Neural Networks (DNN) to estimate the lifetime
value of both existing customers with more
transaction history and new customers who make
very few purchases. [4] used machine learning to
estimate customer churn and lifetime value. Data
from Eurotel, a Belgian telecommunications
startup, was used for customer churn estimation.
The aim was to identify which customer and
product segments of Eurotel were most valuable
and to strategically select the right marketing
campaigns to target these segments. [5] predicted
the user lifetime within the anonymous and
location-based social network Jodel in the Kingdom
of Saudi Arabia. A user’s lifetime is an important
measurement for evaluating and steering customer
bases as it can be leveraged to predict churn and
possibly apply suitable methods to circumvent
potential user losses. Five-fold cross-validation
technique was used to predict user lifetime. They
used Random Forest to provide strong results. In
[6], Artificial Neural Networks (ANNs) and Support
Vector Machines (SVMs) were used to predict the
lifetime of Lithium-ion polymer batteries. Less than
10% error was obtained. Accuracy in SVM was
similar compared to ANN, but testing time was
longer. [7] predicted the customers who were likely
to cancel the subscription with Decision Tree,
Random Forest, and eXtreme Gradiant Boosting
(XGBoost) algorithms. [8] introduced an industrial
use case for using machine learning to predict
individual cutting tool life times. In this way, the
service life of each manufacturing tool was more
accurately predictable. [9] demonstrated prediction
of churn on a Telco dataset using a Deep Learning
Approach. A multilayered Neural Network was
designed to build a non-linear classification model.
The churn prediction model worked on customer
features, support features, usage features and
contextual features. The possibility of churn as well

3 Methodology
3.1 Support Vector Regressor
The SVR uses the same principles as the SVM for
classification, with only a few minor differences.
First, because the output is a real number it
becomes very difficult to predict the information at
hand, which has infinite possibilities. In the case of
regression, a margin of tolerance (epsilon/nu) is set
in approximation to the SVM which would have
already been requested from the problem.
However, the main idea is always the same: to
minimize error, individualizing the hyperplane
which maximizes the margin [12].
3.2

Gradient Boosting Regressor

Gradient Boosting is a machine learning technique
used in regression and classification tasks. It gives a
prediction model in the form of an ensemble of
weak prediction models, which are typically
decision trees. GBR builds an additive model in a
forward stage-wise fashion; it allows for the
optimization of arbitrary differentiable loss
functions. In each stage a regression tree is fit on the
negative gradient of the given loss function [13].
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3.3

search was utilized to find the best hyperparameter
values of the models. Table 1 through Table 4 show
the values of the hyperparameters for each model.

Decision Tree Regressor

Decision Tree is a type of supervised machine
learning where the data is continuously split
according to a certain parameter. Decision tree
builds regression or classification models in the
form of a tree structure. It breaks down a dataset
into smaller and smaller subsets while at the same
time an associated decision tree is incrementally
developed. The final result is a tree with decision
nodes and leaf nodes. A decision node has two or
more branches, each representing values for the
attribute tested. Leaf node represents a decision on
the numerical target. The topmost decision node in
a tree which corresponds to the best predictor
called root node. Decision trees can handle both
categorical and numerical data [14].

Table 1. Hyperparameter values of SVR models
Hyperparameter
kernel
C
epsilon
gamma

1st Approach
“rbf”
1000
0.1
“auto”

2nd Approach
(1st dataset)
“rbf”
1000
0.001
“scale”

2nd Approach
(2nd dataset)
“rbf”
1000
0.0001
0.01

Table 2. Hyperparameter values of GBR models
Hyperparameter

1st Approach

learning_rate
loss
n_estimators

0.1
“ls”
50

2nd Approach
(1st dataset)
0.001
“huber”
100

2nd Approach
(2nd dataset)
0.1
“ls”
200

Table 3. Hyperparameter values of DTR models

3.4 One-class SVM
One-class SVM is a variation of the SVM that can be
used in an unsupervised setting for outlier
detection. SVM for classification finds a max-margin
hyperplane that seperates the positive examples
from the negative ones. The one-class SVM finds a
hyper-plane that separates the given dataset from
the origin such that the hyperplane is as close to the
datapoints as possible. Usually the RBF kernel is
used to fit a non-linear boundary around the dense
region of the dataset separating the remaining
points as outliers [15].

Hyperparameter

1st Approach

max_depth
min_samples_leaf
min_samples_split

5
3
2

2nd Approach
(1st dataset)
2
1
2

2nd Approach
(2nd dataset)
“none”
1
2

Table 4. Hyperparameter values of One-class SVM
Hyperparameter
nu
kernel

In this study, lifetime prediction models were
developed for sellers in the e-commerce
marketplace by using machine learning methods.
The attributes in the dataset are payment type,
seller's city, seller's total income, seller's total
transaction, seller's sector type, seller's business
type, sales channel, installment option and discount
type.

2nd Approach
(1st dataset)
0.5
“rbf”

2nd Approach
(2nd dataset)
0.8
“rbf”

4 Results and Discussion
Table 5 through Table 6 show the results obtained
with the models developed using SVR, GBR and
DTR.
Table 5. Results of 1st approach
Method
SVR
GBR
DTR

Two approaches (with and without outlier
detection) were applied for developing the lifetime
prediction models. In the second approach, outliers
were detected and removed from the data set by
using One-class SVM. In the second approach, where
outlier detecion was utilized, 2 datasets were
obtained by assigning different values (0.5 and 0.8)
to the “nu” parameter of One-class SVM (1st dataset
consisted of 950 rows of data and 2nd dataset
consisted of 562 rows of data). By using 10-fold
cross-validation on the dataset; MAE, RMSE and
MAPE values of the models were obtained. Grid-

MAE
134.43
127.47
130.5

RMSE
187.14
171.12
176.01

MAPE
93.43
99.12
98.29

Table 6. Results of 2nd approach (1st dataset)
Method
SVR
GBR
DTR
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MAE
64.37
61.56
62.68

RMSE
88.08
79.63
71.65

MAPE
30.89
31.35
32.08
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that using the outlier detection approach had a
significant positive effect on the performance of the
models.

Table 7. Results of 2nd approach (2nd dataset)
Method
SVR
GBR
DTR

MAE
28.75
28.60
36.46

RMSE
34.64
34.48
44.97

MAPE
15.31
15.45
19.92
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The following discussion items have been based on
MAPE values of the models.
-

In the first approach, the SVR based model
has the lowest MAPE.

-

For the first dataset of the second approach,
all models show comparable performance.
However, the MAPE value of the SVR based
model is slightly lower than that that of
other models.

-

For the second dataset of the second
approach, SVR and GBR based models show
comparable performance and both have
lower MAPE value than that of the DTR
based model.

-

When all models are compared, it is seen
that the SVR based model has the lowest
average MAPE value, while the GBR based
model has the highest average MAPE value.

-

When SVR models are compared, it is seen
that the MAPE value obtained for the first
dataset of the second approach is 62.54%
lower than the MAPE value of the first
approach.

-

When SVR models are compared, it is seen
that the MAPE value obtained for the second
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lower than the MAPE value of the first
approach.

-

When SVR models are compared, it is seen
that the MAPE value obtained for the second
dataset is 15.58% lower than the MAPE
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5 Conclusion
In this study, lifetime prediction models have been
developed for sellers in the e-commerce
marketplace by using machine learning methods.
Two approaches (with and without outlier
detection) were applied for developing the lifetime
prediction models. In the second approach, outliers
were detected and removed from the data set. Oneclass SVM was used to detect outliers in the dataset.
When the performance metric values of all
prediction models were compared, it was observed
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Abstract
Bitcoin, proposed by Satoshi in 2008, is a digital cryptocurrency that runs on a peer-to-peer
(P2P) network. Unlike traditional currencies, Bitcoin relies on a decentralized structure
wherein the transactions are recorded on a public ledger that is maintained by every node in
the Bitcoin P2P network. The transactions and blocks are propagated using a multi-hop
broadcast and verified by every node in the network. In the Bitcoin P2P protocol, the
maximum number of connections for a node is defined as 125 connections, of which 8
outgoing connections and 117 incoming connections. Although the Bitcoin protocol limits the
maximum number of connections, it can be modified by the Bitcoin client software. Prior
works showed that the number of connections of a Bitcoin node may reach up to 700. In this
study, the optimum connection number of a node that minimizes the propagation delay in the
current Bitcoin network is investigated through experimental simulations and given
comparatively.
Keywords: Blockchain, peer-to-peer network, propagation delay, cryptocurrency

Düğüm Bağlantı Sayısı Parametresinin Bitcoin Görevdeş Ağ
Performansı Üzerindeki Etkisi Üzerine bir Çalışma
Özet
Satoshi tarafından 2008 yılında önerilen Bitcoin, görevdeş ağ üzerinde çalışan dijital bir
kripto para birimidir. Geleneksel para birimlerinden farklı olarak Bitcoin, ağda gerçekleşen
işlemlerin düğümlerde bir kopyasının saklandığı halka açık dijital bir kayıt defterine
kaydedildiği merkezi olmayan bir yapıya dayanmaktadır. Ağda gerçekleştirilen işlemler ve
oluşturulan bloklar çok atlamalı bir yayın ile bütün ağa yayımlanır ve ağda yer alan bütün
düğümler tarafından onaylanır. Bitcoin P2P protokolünde bir düğüm için varsayılan
maksimum bağlantı sayısı, 8'i harici bağlantı ve 117'si dahili bağlantı olmak üzere 125 olarak
tanımlanmıştır. Bitcoin protokolü maksimum bağlantı sayısını sınırlamasına rağmen, bu sayı
parametrik olarak kullanılan Bitcoin istemci yazılımı tarafından değiştirilebilmektedir.
Önceki çalışmalar, bir Bitcoin düğümünün bağlantı sayısının 700’e kadar çıkabileceğini
göstermiştir. Bu çalışmada, mevcut Bitcoin ağındaki yayılma gecikmesini minimize etmek
için bir düğümün optimum bağlantı sayısı simülasyonlar kullanılarak araştırılmış ve
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Blok zinciri, görevdeş ağlar, dijital para
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block might be mined while another block is still
being propagated to the nodes in the network. This
situation is known as blockchain fork where
different blocks are approved by other nodes in the
network. These can lead to inconsistency in data
that is stored in the blockchain and may increase the
possibility of attacks such as double spending.
Reducing the delay in transaction propagation may
reduce the probability of double spending attack
[7]. In this study, the optimum outgoing connection
number of a node that minimizes the propagation
delay in the current Bitcoin network is investigated
through experimental simulations and given
comparatively.

1 Introduction
With the introduction of the cryptocurrency called
Bitcoin [1] in 2008 by a researcher or research
group using the nickname Satoshi Nakamoto and
whose identity is still a mystery, blockchain-based
systems have attracted the attention of both
industry and academia. Although the concept of
blockchain was referred to as cryptocurrency when
it first emerged, it is also frequently used in fields
such as supply chain management [2], digital
identity [3], e-voting [4] and smart contracts [5]
today.
Blockchain is basically defined as a decentralized,
distributed, open digital ledger where transaction
records are stored as a series of blocks. Blockchainbased systems are built on two structures: the
blocks that build the chain and the transactions that
make up these blocks. Figure 1. illustrates the
structure of a blockchain. The type and size of the
records to be stored in blocks are determined by the
blockchain itself. For instance, Bitcoin blocks keep
the sender, receiver and amount information, and
the total size of the records to be kept in a block is
1MB. The first block in the blockchain is called the
genesis block. Each newly mined block by the
miners in the network also contains the
cryptographic hash value of the previous block.
Therefore, each block is linked to the previous
blocks, and modifying a block is only possible by
modifying all the following blocks.

The rest of the paper is organized as follows. In
Section II, the background i̇nformati̇on about
Bitcoin P2P network and related work is given.
Section III presents the performance evaluation
including simulation setup and simulation results.
The conclusion and future work is discussed in
Section IV.
2 Background and Related Works
In Bitcoin all nodes are connected to each other
using a Bitcoin P2P protocol. According to Bitcoin
P2P protocol, when a new node joins the network it
does not have any information about other nodes in
the network. In order to discover the nodes in the
system, the node queries special nodes called DNS
seeds that are hardcoded in the Bitcoin reference
software. The seed nodes return a random subset of
the nodes in the network. After retrieving the initial
nodes list from seed nodes, the node tries to
establish connection to the nodes in the list. After
establishing a successful TCP connection with the
remote node, the nodes exchange version and
verack messages (Figure 2).

Figure 1. Basic structure of a Blockchain [6]
Every node in the blockchain keeps a copy of the
entire blockchain. In order to ensure that the copies
of the blockchain kept by the nodes in the network
are synchronized, new transactions and blocks are
broadcasted to all nodes in the P2P network. One of
the main challenges that must be faced is the
network delay that occurs in the process of block
propagation to all nodes in the blockchain system.
Due to propagation delay in the network, a new

Figure 2. Timeline of connection establishment in
Bitcoin
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The node sends a getaddr message and requests the
IP addresses of the nodes in its list from the remote
node. The remote node sends the IP addresses of the
nodes in its list to the requesting node with an addr
message (Figure 3).

Table 1. Simulation Parameters
Name
# of nodes
# of outgoing connections
Block interval
Block size
Bandwidth and propagation
delay

Value
[1000, 3000, 5000]
2, 4,… , 64
10 mins
1 MB
SimBlock parameters
(2019)

The number of nodes are selected as 1000, 3000
and 5000 nodes, and the geographical locations of
the nodes are retrieved from Bitnodes. The
geographical distribution of the Bitcoin nodes used
during simulations are given in Figure 4.

Figure 3. Timeline of peer discovery in Bitcoin
The node repeats this step until the number of
outgoing connections reaches 8, which is the default
maximum number of Bitcoin. At the same time, the
node can also receive a connection establishment
from other nodes. In this case, the node accepts
incoming connection requests until the number of
incoming connections reaches 117, which is the
default maximum number of Bitcoin.

Figure 4. Geographical distribution of Bitcoin
nodes used during simulations.
The number of outgoing connections are varied
between 2 and 64 at intervals of 2. Each node
implements Bitcoin default peer selection
mechanism by selecting random peers from the
Bitcoin network. Each simulation is run 10 times
until 100 blocks are generated and the average
result of each simulation is reported. Median block
propagation delay and fork rate are measured for
analyzing the impact of the numbers of outgoing
connections on the performance of the Bitcoin
network.

There exists several works in the literature for peer
selection considering physical distances [8, 9, 10]
and network distances [11, 12] between nodes.
These works aim to reduce the propagation delay
and forking rate of the Bitcoin by replacing the
random peer selection of default Bitcoin. Similar to
work proposed in this paper, at [10] the optimum
number for outgoing connections is investigated as
12.

3.2 Simulation Results

3 Simulation Study

Figure 4 shows the median block propagation delay
with different number of nodes and outgoing
connections. As can be seen from the Figure 4,
regardless of the number of nodes in the network,
the median propagation delay is at its lowest when
the number of connections is around 8-10, which is
the same as Bitcoin's default number of
connections. As the number of outgoing
connections increases, the median propagation
delay also increases almost linearly.

3.1 Simulation Setup
In order to evaluate the performance of the Bitcoin
network under different numbers of outgoing
connections, a simulation environment is set up.
Simblock [13], a Java-based simulator, is used
during the simulations. Simblock is capable of
simulating Bitcoin with the exact same parameters
that the Bitcoin network had in 2015 and 2019. The
parameters of the Bitcoin network for the year 2019
are used during the simulations as shown in Table
1.
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Figure 4. Median propagation delay of nodes.
Figure 5. shows the average fork rate with different
number of nodes and outgoing connections. Similar
to median propagation delay, the minimum value
fork rate is achieved when the number of outgoing
connections is around 8-10. Fork rate value tends to
increase with a larger number of outgoing
connections.

Figure 5. Fork rate of blocks.
4 Conclusion
In this paper, the optimum number of outgoing
connections that a Bitcoin node should have that
enhances the performance of the Bitcoin network is
investigated. Simulations are performed with
different numbers of nodes and numbers of
connections. The median propagation delay and
fork rate values obtained as a result of the
simulations show that the optimum number of
outgoing connections for a node in the Bitcoin
network is around 8-10, which is the same as the
default number of outgoing connections in the
Bitcoin protocol. As a result of this study, based on
the findings of the Bitcoin network, it is planned to
propose a peer selection algorithm for Bitcoin as a
future work.
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Abstract
Facial emotion expression recognition is a field of research that comprises the classification
of face emotions of humans by expressions on their faces. It can be used in many different
applications including intelligent human-computer interaction, biometric security, robotics
and depression, and clinical medicine for autism, and mental health problems. In this study,
several deep learning-based frameworks have been developed to improve FER accuracy. pretrained network AlexNet utilized for feature extraction purposes at certain layers. Moreover,
k-nearest neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), and Decision Tree neural
networks algorithms are employed as a classifier for the AlexNet pre-trained network. Two
datasets are used in this research including a large number of images representing Seven
types of facial expressions. The maximum accuracy obtained for AlexNet with KNN is about
100%. The results achieved indicate that we can use a pre-trained network as feature
extraction which provides a re-training time and resources for best classification results.
Keywords: Deep Learning, Facial Expression Recognition, feature extraction, pre trained CNN.

1 Introduction

multiple modalities. Nevertheless, because their
primary purpose is to search for certain emotions,
some AI systems ignore some of the emotional
states that underlie human behaviors and speech.
As a result, systems are being designed to
comprehend more emotions than simple emotions,
and documenting one's emotional state might help
the system bridge the gap and enhance its reaction.
[2].

Human-computer interaction (HCI) is playing an
incrementally important part in people's daily lives.
We have entered a time when paperwork does not
need to be carried out by hand anymore and where
many tasks may be completed from the comfort of
one's own home using a computer. Biometric data
and emotion detection are the two key topics of HCI
study. Several applications can profit from them in
a variety of industries, including commercial,
medical, and consumer. Emotions have an impact
on reasoning, perception, and human interaction.
Emotions may be characterized in a variety of ways,
which are referred to as distinct categories of
emotions (Fear, Sad, Anger, Happy, Surprise,
Disgust, and Neutral). A dimensional field, such as
valence, arousal, and others, is another technique to
explain emotions. [1]. The practice of anticipating a
single emotion or a point in the arousaldimensional emotion space is known as emotion
detection. This is accomplished by artificial
intelligence (AI) systems learning various
characteristics and patterns from recorded data of
*

1.1 Facial expressions
Facial Expressions are crucial implement for
expressing a personal emotional response and/or
condition all around the daily routine. Many
different types of expressions a person may make,
and each of them has a set of components that
regulate the depth of the expressions. Intentions,
assessments, other cognition, neuromuscular and
physiological changes, and expressive actions, all of
these are instances of subjective experiences. These
elements induce face muscles to move, resulting in
a visual expression that others may perceive.
Among the wide variety of human feelings, there are
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seven primary facial expressions: Sad, Happy,
Surprise, Disgust, Angry, Fear, and neutral, as
demonstrated in Figure 1. [3].

[6] to accomplish face recognition using a
framework focusing on deep facial expression
learning. When building neural networks, the CNN
design relies on the open-source artificial neural
network software Keras, written in the Python
programming language. The Descent Gradient
Stochastic technique is used in this model (SGD). He
utilized the FER2013 database for training CNN
neural networks.

There are multiple scientific contributions to this
research:
•

•

The presented method will make the
)Alexnet ) module very useful in terms of
speed, because a simple signal function
reduces the data to half or ½ with ESD,
which is a very important value.
Obtained features were classified by 3
classifiers Support Vector Machines, Knearest neighbor, and Decision Trees. The
results obtained with the K-nearest
neighbor showed more efficient results
compared to other classifiers and the
studies presented in the literature.

This study employed FER-2013 data and bespoke
datasets from Kaviya and colleagues [7]. The RGB
image is converted to a grayscale image for
emotional recognition before processing. Faces may
be recognized in images of Haar taken in real-time
or at a fixed location. The facial characteristics can
be resized and processed if the face is located.
According to the five moods, the facial
characteristics are trained using CNN to identify
them. The community's emotional state is
measured using a weighted average feeling. Finally,
a speech synthesizer is employed to provide an
audio output based on the expected emotion of the
group. The model's testing accuracy was 65 percent
for the FER-2013 dataset and 60 percent for
bespoke datasets. The authors of Fei et al. [8]
proposed a new deep CNN-based emotional
intelligence system for detecting and diagnosing
mental health issues.
The proposed method employs a unique approach
to evaluate facial photos and measure emotional
and temporal production. As a result, the final
classification results are based on a linear LDA
rather than the fully linked AlexNet 6 sheet. It has
three sections: input of facial expression videos,
pre-processing of pictures, and the expected
interpretation of facial expressions. Tests show that
this technology exceeds primary precise and
efficient ways, indicating that it may be utilized as a
smart, low-cost cognitive aid for the recognition,
tracking, and diagnosis of a patient's mental health
via automated facial expression analysis.

Figure 1: Different seven facial expressions [4]
2 Related works
A short review of the previously developed systems
deep learning-based advanced facial expression
recognition system.
Hussein et al. [5] proposed a CNN model to
understand facial emotions. This model uses
Xception-inspired residual blocks and depthseparable convolutions to decrease the total
number of parameters to 33k. A convolutional
neural FER network is used to identify emotional
stability. Convolutional neural networks (CNNs)
may learn to extract attributes from images via
convolutional
methods,
eliminating
the
requirement for human feature extraction from
images. The proposed technique has an overall
accuracy of 81% for unseen outcomes. Positive and
negative emotions are detected with 87% and 86%
accuracy, respectively. On the other hand, the
accuracy of neutral emotion detection is only 51%.
The OpenCV computer vision class library, which is
based on the AdaBoost algorithm, was used by Nie

A study by Meryl et al. [9] showed that CNN might
be used to identify facial emotions (RBF). Corrective
measures can be implemented more promptly if the
psychological difficulties of the patients are
discovered sooner rather than later. Observing their
facial expressions may explain how people feel,
cope, and get sick. In the (FER) process, feature
extraction and classification are crucial. A
designation is a critical tool for distinguishing
emotions such as joy, sorrow, fury, hatred, and
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shock. Static, sluggish, and heavy are the three sorts
of signals that may be seen on the surface. The
experimental results suggest that the (FER) 2013
data set is more accurate when the recommended
method mix is used. Jiang et al.

3 Proposed methodology
In this paper, the proposed system implementation
is described. A method is proposed to detect and
monitor facial expressions to categorize them into
seven face states (Happy, Angry, Disgust, Fair,
Neutral, Sad, and Surprise), this study proposes a
method for recognition of facial expressions using
the feature extraction method.

To eliminate uneven training expressions, Jiang
[10]. introduced a new loss feature dubbed the
advanced softmax loss. Using fixed (unlearnable)
weight parameters of equal magnitude and
equitably assigned in angular space, the suggested
losses ensure that each class has a fair playing field
and potential. Proposed (FER) approaches
outperform certain state-of-the-art FER methods,
according to the research. The suggested loss
function can be employed as a standalone signal or
in conjunction with existing loss functions. To
summarize, extensive research on FER2013 and the
real-world practical face (RAF) databases has
revealed that ASL is far more exact and successful
than many current techniques.

Design of the proposed FER system
The block diagram shown in Figure 2 illustrates the
system process flow. The face image is captured
from a real-time video frame using a webcam. The
image frames are preprocessed by normalization,
resizing, and Grayscale to RGB conversion. Feature
extraction and classification process take place in
the processed image. Finally, the classification
results were obtained from the classifier neural
network.

Based on the FER-2013 dataset, Agrawal [11].
proposed two new CNN designs. For the collection
of hyperparameters across network levels, these
are both primary and unique. With the FER-2013
dataset, both Model 1 and Model 2 network
topologies reach human accuracy. The Model 2
edition has been simplified. Because it employs a
fixed kernel size and defines the number of filters
across the network depth, Model 1 architecture is
unique. In this arrangement, the number of filters
reduces as the network depth increases. Model 2 is
more compact than Model 1. Comparing the
suggested models to the state-of-the-art signs of the
most fitting architecture for data set FER-2013,
both designs employ a kernel size of 8.
To analyze face expression, Chen [12]. proposed a
two-stage social signal analysis technique based on
DCNN. In light of the non-state character of face
language, the proposed system is divided into two
stages: the first stage is extracted from the series of
facial expressions using the SoftMax score for a
binary CNN. The chosen neutral expression
framework and the fully-expressed frame are then
sent to the matching DCNN in the second step.
Individual discrepancies with the neutral language
system's variants, as well as the complete
expression frame, will be effectively removed with
the proposed technique. In an e-learning scenario,
the accuracy of the student's emotional state study
was 96.28 percent.

Figure 2: The System Process.
Dataset
In this research, two datasets of facial expression
are utilized for training, and the validation process
is discussed as follows:
Dataset: Evaluating facial expression recognition
techniques requires using one or more databases, in
our thesis; we use two datasets to evaluate our
proposed methods:
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Cohn-Kanade Facial Expression Database (CK)

each network are calculated the input size of the
network are applied to training and testing
images to make the image size suitable for it. So,
the images will be resized into (224x224) pixels for
AlexNet.
The
(augmentedImageDatastore)
function in Matlab provides a very good option to
convert a grayscale image into GB which is called
“ColorPreprocessing” as shown in Figure 5.

Cohn-Kanade Facial Expression Database (CK) In
2000, This dataset was composed of seven classes
for different facial expressions and sizes and
different color modes (RGB and Grayscale).
İncluding Anger, Happy, Sad, Surprise, Natural,
Disgust, and Fear using random images are shown
in Figure 3. [13]

Figure 5. Convert Gray image to RGB image
Feature Extraction
Feature extraction depends on pre-trained
networks which are specially designed for feature
extraction and classification purposes. In general,
the pre-trained network architecture is shown in
figure 5.a composed of four stages: input layer,
multiple-convolutional layer layers, pooling layers,
feature extraction layer, and classification layer. So,
we will modify these networks as shown in figure
5.b by removing the classification layers to obtain
the features from these networks and apply them to
the classifier network.

Figure 3. Sample images of CK dataset [13]
Japanese Female facial expression (JAFFE)
database
A group of researchers including Miyuki Kamachi,
Michael Lyons, and Jiro Gyoba in the University of
Kyushu planned this database using photos taken in
the Psychology department at the University of
Kyushu. The JAFFE database contained a group of
images expressing different facial expressions,
including Natural, Happy, Sad, Surprise, Anger,
Disgust, and Fear, using Japanese female models with
tiff image sized 256×256 pixels, Figure 4 is showing
Sample images of the JAFFE dataset. [14]

a

b

Figure 5-a Orignal architecture of the pre-trained
network. 5-b modified pre-trained network.
AlexNet CNN with classification algorithm
combination are used in this work as follows
In this method, the pre-trained AlexNet which is
mentioned in chapter two, this network is used for
feature extraction. The first convolutional layer
contains a 96 set of weights as shown in Figure 3. xa which can be visualized as activation of the first
layer as shown in figure 3. x. A feature layer of this
network is ‘fc7’ which provides 4096 values for

Figure 4. Sample images of the JAFFE dataset [14].
Pre processing

Image preprocessing is a very important step for
FER since it ensures that image data are well
prepared for certain types of training and testing.
The input size and the number of color channel for
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each image. A KNN model (also described in chapter
two) is established as the classifier for the network.
The classifier is trained for the feature extracted
from the feature extraction layer of AlexNet. The
overall structure of the feature and classifier
network is shown in figure 6.

Learner: ’linear’ Leanear classification model.
Coding: ‘onevsall’, For each binary learner, when
one class is positive and the others are all negative.
ObservationsIn : 'columns', For faster training
time.
AlexNet Decision Tree:
In this method, a KNN was also tried as a classifier
for a modified pretrained network to ensure
maximum evaluation matrices. The KNN algorithm
returns a k-nearest neighbor classification model
based on the predictor feature data and response
label.
4 Results and Discussions

a

The performance evaluation of the FER system was
investigated based on statistical data. In this
research, in this section results of the training in all
deep learning networks are presented. The results
are discussed using a complex matrix, the confusion
matrix.

b

Figure 6 (a) First convolutional layer weights
in AlexNet (96 filers). Figure 3 (b) shows
Activations from the conv1 layer in AlexNet
The training process can be summarized as follow:
Step 1: load the CK or JAFFE dataset and split it to
train sets and test sets with different sizes for each
set (80% for training and 20% for testing).
Step 2: Preprocessing images including resizing
and color processing.
Step 3: import AlexNet and use the ‘fc7’ layer as the
target feature extraction layer to find a vector of
features (4096 features) from each image and save
it as a features matrix.
Step 4: the feature matrix obtained from the feature
layer is applied to classifier (SVM, KNN, or Decision
TREE) algorithms.

The performance of a model (using a confusion
matrix) is calculated using the given formula below.
[ 53]
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
𝑇𝑃

Precision = 𝑇𝑃+𝐹𝑃

(1)
(2)

And F1-Score is calculated by the following
equation also known as (Accuracy):
precision ∗ recall
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∗
(31)
precision + recall
4.1 Alexnet Response:
Alexnet is trained with both JAFFA and CK datasets
using KNN, SVM, and Tree, the confusion matrix as
well as precision, Recall, and F1-Score for each case
is explained in the table 1:
Table 1. Accuracies were obtained using different
classifiers and datasets.
Dataset
JAFFA
JAFFA
JAFFA
CK
CK
CK

Figure 7 Block Diagram of modified AlexNet and
KNN classifier.
Three classifier layer are used for output as follow:
AlexNet SVM:
The output of feature training which represents the
activation of feature layer ‘fc7’ by augmented
training dataset, the results are fed into SVM as a
classifier. SVM is trained with these options.

Classifier
KNN
SVM
Tree
KNN
SVM
Tree

Total accuracy
100%
67.1429%
83.8070%
87.3988%
80.5568%
76.6945%

The accuracy obtained using the KNN classifier is
about 100%. figure 8 shows the confusion matrix
and Table 2 explains the precision, recall, and F1
score.

139

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

References
[1] Ueda J, Okajima K. "Face morphing using average
face for subtle expression recognition,". 11th
International Symposium on Image and Signal
Processing and Analysis (ISPA), Dubrovnik,
Croatia, 187-192, 2019.
[2] Theekapun C, Tokai S, Hase H. "Facial expression
recognition from a side view face by using face
plane,". International Conference on Wavelet
Analysis and Pattern Recognition, Beijing, 10961101, 2007.
[3] Carcagnì P, Del Coco M, Leo M, Distance C. Facial
expression recognition and histograms of
oriented gradients: a comprehensive study.
SpringerPlus, 4(1), 1-25.
[4] Petpairote C, Madarasmi S, Chamnongthai K, "A
pose and expression face recognition method
using transformation based on single face
neutral reference,". Global Wireless Summit
(GWS), Cape Town, , pp. 123-126, 2017.
[5] Hussein E, Qidwai S, Al-Meer M. “Emotional
Stability Detection Using Convolutional Neural
Networks,”. 2020 IEEE International Conference
on Informatics, IoT, and Enabling Technologies
(ICIoT), 136-140.
[6] Nie Z. “Research on facial expression recognition
of robots based on CNN convolution neural
network”. IEEE International Conference on
Power, Intelligent Computing and Systems
(ICPICS), 1067-1070, 2020.

Figure 8 Confusion matrix.
Table 4-1 Alexnet response with KNN and jaffa
dataset.
Face State Precision Recall F1_Score
1
100
100
100
2
100
100
100
3
100
100
100
4
100
100
100
5
100
100
100
6
100
100
100
7
100
100
100
5 Conclusion and future works
The system is designed based on a CNN architecture
specific to the facial expression problem. Where
facial images were analyzed using pre-trained highlevel features extraction deep learning algorithms
(AlexNet) combined with another classification
neural network. The most useful information is
extracted from ‘fc7’.The output of these layers is
forwarded into classification using (KNN, SVM, or
Decision TREE) neural network whereas these
networks are trained to classify (Anger, Disgust,
Fear, Happy, Sad, Surprise, and Neutral) classes as
final output. The best classification process was
obtained when using KNN In the process of
discrimination where a result of 100% was
obtained.

[7] Kaviya P, Arumugaprakash T. “Group Facial
Emotion Analysis System Using Convolutional
Neural Network”. 4th International Conference
on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI),
643-647, 2020.
[8] Fei Z, Yang E, Li D, Butler S, Ijomah W, Li X. “Deep
convolution network-based emotion analysis
towards mental health care”. Neurocomputing,
388, 212-227, 2020
[9] Meryl C, Dharshini K, Juliet S, Rosy A, and Jacob,
S. “Deep Learning-based Facial Expression
Recognition for Psychological Health Analysis”.
International Conference on Communication and
Signal Processing (ICCSP), 1155-1158, 2020.
[10] Jiang P, Liu G, Wang Q, Wu J. “Accurate and
Reliable Facial Expression Recognition Using
Advanced Softmax Loss with Fixed Weights”.
IEEE Signal Processing Letters, 27, 725-729
[11] Agrawal A, Mittal N. “Using CNN for facial
expression recognition: a study of the effects of
kernel size and several filters on accuracy”. The
Visual Computer, 36, 405-412, 2020.
[12] Chen J, Lv Y, Xu R, Xu C. “Automatic social signal
analysis: Facial expression recognition using a
difference convolution neural network”. Journal

In future studies, we recommend involving multiple
face detection and FER classification for each
person.
Acknowledgments
The use of this section is optional. In an article
accepted for the publication following the
evaluation of the referee, if any the institution,
project, person, etc. received support, the
information can be specified in this section.

140

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

of Parallel and Distributed Computing, 131, 971029 2019.
[13] Lucey P. “The Extended Cohn-Kanade Dataset
(CK+): A complete dataset for action unit and
emotion-specified expression,” IEEE Comput. Soc.
Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Work., vol. 4,
no. July, pp. 94–101, 2003.
[14] Gosavi V.“Review paper on - Emotion
Recognition,” Int. J. Latest Trends Eng. Technol.,
vol. 5, no. 1, pp. 213–220, 2015.

141

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

PDC Dünya Dart Şampiyonalarında Karmaşık Ağ Analizi
Dilara OZDEMIR1, Emrah OZKAYNAK2*, Muhammet DILMAC3, Elif MESECI1
1Zonguldak

Bulent Ecevit University, Faculty of Engineering, Computer Engineering,
Zonguldak, TURKEY
2Karabuk University, Faculty of Engineering, Software Engineering, Karabuk, TURKEY
3Karabuk University, Faculty of Engineering, Computer Engineering, Karabuk, TURKEY
Özet
Günümüzde, teknolojinin gelişimi ile insanlar arasındaki etkileşim artmaktadır ve bu
etkileşim artışı sonucunda pek çok veri elde edilmektedir. Oluşan etkileşimlerden elde edilen
bu verilerin modellenmesi sonucunda günlük yaşamdaki bağlantılar karmaşık bir ağın
parçalarını oluşturmaktadır. Karmaşık ağları oluşturan bu bağlantıların analizi hem
ilişkilerin yapısını anlamada hem de ağın gelecekte davranışını tahmin etmede önemlidir. Bu
bağlamda karmaşık ağ bilimi, ağ aktörlerini temsil eden düğümler ve bu düğümler arasındaki
ilişkileri temsil eden kenar gösterimleri sayesinde mantıksal ilişkiler kurmamızı sağlayan
graflar ile birleşerek gerçek hayattan temel alınan ilişkileri incelememize olanak
sağlamaktadır. Birbiriyle doğrudan ya da dolaylı yönden ilişkileri bulunan gerçek dünya
ağlarının analizinde karmaşık ağ biliminden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, 1994-2022
yılları arasında Profesyonel Dart Kuruluşu (PDC) tarafından düzenlenen dünya dart
şampiyonaları temel alınarak bir ağ yapısı oluşturulmuştur. Düzenlenen karşılaşmalarda dart
oyuncuları ağın düğüm yapılarını oluştururken, oyuncular arasında gerçekleştirilen
karşılaşmalar kenarları belirtmektedir. Oluşturulan ağın karmaşık ağ prensiplerini taşıyıp
taşımadığı araştırılmış ve yapısal ilişkiler görselleştirilmiştir. Ağın yapısal incelemesinde
küçük dünya teorisi, kümelenme ve ölçeksiz ağlar gibi ilkeler de analiz sürecine dahil
edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, oyuncular arasındaki ilişkilerden oluşturulan gerçek dünya
ağının karmaşık ağ prensiplerine ait özellikleri içerdiği ve elde edilen verilerin karmaşık ağ
analizi işlemlerinde kullanılabileceği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karmaşık Ağ Analizi, Karmaşık Sistemler, Sosyal Ağlar, Küçük Dünya Teorisi

Complex Network Analysis on PDC World Darts Championships
Abstract
Nowadays, people's interaction is increasing with the development of technology, and a lot
of data is obtained as a result of this interaction increase. As a result of modeling these data
obtained from interactions, connections in daily life form parts of a complex network. The
analysis of these links, which create complex networks, is important both in understanding
the structure of the relationships and in predicting the future behavior of the network. In this
context, the science of complex networks allows us to examine the relationships based on
real life, combined with the nodes that represent the network actors and the graphs that
enable us to determine logical relationships through the edge representations that represent
the relationships between these nodes. Complex network science is used in the analysis of
real world networks that are directly or indirectly related to each other. In this study, a
network structure was created based on the world darts championships organized by the
Professional Darts Organization (PDC) between 1994 and 2022. Dart players represent the
node structures of the created network, while the tournaments between the players denote
* İletişim e-posta: eozkaynak@karabuk.edu.tr
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the edges. It has been investigated whether the created network carries the complex network
principles and the structural relations that are visualized. In the structurals analysis of the
network, principles such as small world theory, clustering and scale-free networks were also
included in the analysis process. As a result of this study, it is seen that the real world network
created from the relations between the players includes the features of complex network
principles and the obtained data can be used in complex network analysis processes.
Keywords: Complex Network Analysis, Complex Systems, Social Networks, Small World Theory

1 Giriş

2 Yöntemler

Gerçek hayatta, her varlık birbiriyle doğrudan ya da
dolaylı yollardan etkileşim haline girmektedir. Bu
etkileşimler sonucunda sosyal sistemler ortaya
çıkmaktadır. Son yıllarda, etkileşimler sonucu
ortaya çıkan sosyal sistemlerin modellenmesi ve
analizinin gerçekleştirilebilmesi için karmaşık
ağlara başvurulmaktadır [1–3]. Çeşitli analizler ve
araştırmalar için karmaşık ağlar bilimine ilginin
artmasındaki en büyük sebep gelişen teknolojidir.
Teknoloji sayesinde sunulan ortamlar ile birçok veri
elde edilip, depolanabilmektedir. Elde edilen bu
verilerin analizinin gerçekleştirilmesi ve birçok
tahmin işleminde kullanılabilmesi için gerçek
yaşam ağlarıyla bağıntı kurulabilmesini sağlayan
karmaşık ağlar bilimi oldukça tercih edilmektedir.
Sosyal ağların modellenmesinin yanı sıra
matematik, fizik, biyoloji ve astronomi gibi pek çok
bilimde de karmaşık ağlar modelleme için
kullanılmaktadır [4–6]. Karmaşık bir ağın
modellenmesi, düğüm olarak adlandırılan aktörler
ve aktörler arasındaki ilişkiyi gösteren kenarlar
sayesinde yapılmaktadır. Karmaşık ağlar biliminin
sunduğu bu modelleme sayesinde aktörlerin
bireysel ilişkileri incelenebilirken aynı zamanda
düzenlilik ve evrensel kurallar dikkate alınarak pek
çok istatistiksel özellikler analiz edilebilmektedir.
Bu bağlamda, profesyonel olarak gerçekleştirilen
sporlardan elde edilen veriler de karmaşık ağlar
bilimi için bir araştırma konusu olabilmektedir.

2.1 Karmaşık ağlar

Bu çalışmada Profesyonel Dart Kuruluşu (PDC)
tarafından farklı yıllarda düzenlenen Dart
Şampiyonalarındaki karşılaşmalar ve sporcular ele
alınarak farklı zaman periyotlarından oluşan
karmaşık ağlar oluşturulmuştur. Karmaşık ağların
evrensel ilkeleri dikkate alınarak analiz edilen ağın
hangi ağ yaklaşımına daha yakın olduğunun
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın bir
diğer amacı ise farklı zaman ağları oluşturularak
zaman içerisinde ağdaki değişimi gözlemlemek ve
ağın gelecekteki davranışını değerlendirmektir.

Düğüm derecesi, 𝑣 olarak tanımlanan düğümün
komşularının sayısı olarak belirtilmektedir [11]. 𝑑𝑜
olarak tanımlanan ortalama derece Denklem (1) ile
hesaplanmaktadır.

Karmaşık ağlar, karmaşık sistemlerdeki aktörleri
düğümler ve arasındaki ilişkileri kenarlar olarak
ifade eden bir araştırma konusudur. Modelleme ve
analiz süreçleri için önemli bir konu haline gelen
karmaşık ağlar üzerindeki çalışmaların temeli Öklid
Ağı’nın önerilmesiyle atılmıştır [7]. Daha
sonrasında, rastgele ağ teorisi [8] ve gerçek dünya
sistemlerini daha iyi modelleyebilen ölçeksiz küçük
dünya ağ modelleri [9] önerilerek karmaşık ağ
biliminin
gelişiminde
önemli
ilerlemeler
kaydedilmiştir. Karmaşık ağların matematiksel
olarak
modellenmesinde
graf
teorisinden
yararlanılmaktadır [10]. Graf teorisinin sunduğu
modelleme sistemi sayesinde karmaşık bir ağın
topolojik özelliklerini inceleme konusunda
işlevsellik sağlanmıştır. Karmaşık bir ağın sahip
olduğu topolojik özelliklerin analizi, model ağlar ve
gerçek ağlar arasındaki durum hakkında bilgi
vermektedir.
Karmaşık ağlardaki topolojik
bilgilerin analiz edilebilmesi yönündeki hareketle,
dart şampiyonalarında oyuncuların birbirleriyle
gerçekleşleştirdikleri
karşılaşmaların
modellenmesiyle oluşturulan bir ağın gerçek dünya
ağlarının
özelliklerini
taşıyıp
taşımadığı
araştırılabilmektedir.
2.2 Ağ ölçüleri
2.2.1 Ortalama düğüm derecesi

𝑑𝑜 =

1
∑ 𝑑𝑜 (𝑣)
𝑛
𝑣

(1)

Burada 𝑛, bir ağın sahip olduğu bütün düğümlerin
sayısını ve 𝑑𝑜 (𝑣), 𝑣 düğümünün derecesini
göstermektedir. Ortalama derece parametresi ile
düğümlerin
ağ
üzerindeki
etkisi
hesaplanabilmektedir. Bu parametrenin verdiği
sonuca göre ağda bulunan düğümlerin zayıf veya
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güçlü olduğu sonucuna varılabilmektedir. Ortalama
düğüm derecesi hesaplamasında elde edilen oranlar
yüksek ise düğümlerin birbiri ile ilişkilerinin güçlü
olduğunu, düşük ise düğümler arasındaki ilişkinin
zayıf olduğunu göstermektedir.

gösterilen modülerlik Denklem (4)’teki bağıntı ile
elde edilmektedir.
u = v,
Q=

2.2.2 Yoğunluk

{

Graf yoğunluğu, toplam bağlantı sayısının
maksimum olabilecek bağlantı sayısına bölümü
şeklinde
Denklem
(2)
kullanılarak
hesaplanmaktadır.
δ=

2. 𝑚
𝑑𝑜
=
𝑛. (𝑛 − 1) 𝑛 − 1

𝑜
𝑜
1
𝑑 (𝑢). 𝑑 (𝑣)
(4)
∑ [𝐸𝑢,𝑣 −
]×0
2𝑚 𝑢,𝑣
2𝑚

else,

Burada 𝑢 ve 𝑣 düğümleri arasındaki kenarların
varlığı 𝐸𝑢,𝑣 gösterimi ile belirtilmektedir. Eğer 𝐸
değeri 1 ise düğümler arasında kenar vardır; 0 ise
yoktur.

(2)

2.2.5 Ortalama yol uzunluğu

𝛿 graf yoğunluğunu belirtirken, 𝑚 gösterimi ağın
sahip olduğu bağlantıları göstermektedir. Ağın olası
bütün bağlantıları içinde barındırması durumu tam
bağlı olarak belirtilirken, yoğunluk parametresi ile
tam
bağlı
durumuna
yakınlık
tespit
edilebilmektedir. Yoğunluk oranı 0 ile 1 arasında
hesaplanırken, bu oran 0’a yaklaştıkça düğümler
arasındaki ilişkiler azalmaktadır ve izole olarak
tanımlanan düğümlerin varlığının yüksek olduğu
sonucuna varılabilmektedir [12].

Ortalama yol uzunluğu parametresi [13], ağdaki
bütün düğümler arasındaki 𝑑(𝑖,𝑗) ile gösterilen
mesafelerin en kısa olanlarının ortalaması olarak
hesaplanmaktadır. Ağın sahip olduğu ortalama yol
uzunluğunun küçük bir değere sahip olması
durumu ağda birbirleri arasında kenar bulunmayan
düğümlerin bağlanma olasılığının daha yüksek
olduğunu belirtmektedir. 𝑙𝐺 ile gösterilen ortalama
yol uzunluğu Denklem (5)’teki bağıntı ile
bulunmaktadır.

2.2.3 Ağın çapı

1
∑ 𝑑(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 )
𝑛 × (𝑛 − 1)

Çap parametresi, ağdaki bütün düğüm çiftleri
arasındaki en uzun yolların en kısasını
belirtmektedir. 𝑢 ve 𝑣 iki farklı düğümü belirtirken,
düğümler
arasındaki
mesafe
𝑑(𝑢,𝑣)
ile
gösterilmektedir [13]. En büyük mesafeyi belirten
ağın çapı Denklem (3) ile hesaplanmaktadır.
𝐷 = 𝑚𝑎𝑥𝑢,𝑣 𝑑(𝑢, 𝑣)

𝑜
𝑜
1
𝑑 (𝑢). 𝑑 (𝑣)
∑ [𝐸 −
]×1
2𝑚 𝑢,𝑣 𝑢,𝑣
2𝑚

(5)

𝑖≠𝑗

2.2.6 Ortalama kümeleme katsayısı
Kümeleme katsayısı, birbirleriyle komşuluk
durumu olan 𝑗 ve 𝑘 düğümlerinin komşusu olan 𝑖
düğümünün yoğunluğunu vermektedir. Kısaca,
kümeleme katsayısı 𝑖 düğümünün 𝑗 ve 𝑘 komşuları
arasındaki kenar sayısı olarak tanımlanmaktadır.
Bir ağın ortalama kümeleme katsayısı ise
düğümlerin kümelenme katsayılarının toplamının,
toplam küme sayısına bölümü ile hesaplanmaktadır
[12]. Ortalama küme katsayısının yüksek olması
durumu, ağdaki yüksek yoğunluklu düğümlerin
çokluğunu belirtmektedir. Kümeleme katsayısı
Denklem (6) ile hesaplanmaktadır [13].

(3)

Burada 𝐷 olarak gösterilen ağın çapı sağlamlık
ölçüsü olarak ele alınmaktadır. Çapın uzunluğu
olarak tanımlanan parametre ağların merkeziliğini
analiz etme konusunda oldukça önemlidir. Bu
anlamda, ağ çapının değeri düşük, yani yol ne kadar
kısa ise o kadar sağlamdır ve ağda merkezilik
derecesi oldukça yüksektir [14].
2.2.4 Modülerlik
Modülerlik parametresi, bir topluluk yapısının
kalitesinin ölçülebilmesi için tasarlanmıştır [15].
Tasarlanan bu parametre ile ağ kümelenmesini
değerlendirmek mümkün olmaktadır. -1 ile +1
arasında değerler alabilen bu parametre, düğümler
arasındaki ilişkilerin yoğunluğunun tespitine imkan
sağlamaktadır. Kenarların varlığına odaklanan
modülerlik parametresi +1 değerini alırsa ağdaki
birbirine benzer bütün düğümler arasında bir
bağlantı olduğu sonucuna varılmaktadır [16]. 𝑄 ile

1
𝑛

𝑛

∑
𝑖∈𝑉;𝑑 𝑜 (𝑖)>1

𝑛

1
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑎𝑗𝑘 𝑎𝑘𝑖
𝑜
𝑑 (𝑖)(𝑑𝑜 (𝑖) − 1)

(6)

𝑗=1 𝑘=1

𝑎 notasyonu komşuluk matrisindeki elemanları
göstermektedir.
3 Deneysel çalışmalar
Çalışma gerçekleştirilirken, 1994 ve 2022 yılları
arasındaki karşılaşmalar dikkate alınarak 5 ayrı
veri seti oluşturuldu. Bu veri setleri sırası ile 1994-
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2000, 2000-2006, 2006-2012, 2012-2018 ve tüm
yılları kapsayan 1994-2022 yılları arasında
oluşturulmuştur. Her bir verisetinin kullanıldığı
ağlar sonuç bölümünde sunulurken sırasıyla
oluşturulan ağlar Ağ 1, Ağ 2, Ağ 3, Ağ 4 ve Ağ 5
olarak belirtilmektedir.

Şekil 2’de tüm yılları kapsayan Ağ 5’in derece
dağılımını incelediğimizde ise bir oyuncunun
derecesinin normal derece dağılımına göre oldukça
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, ağda
derecesi yüksek olan bir sporcunun uzun yıllardır
karşılaşmalara dahil olduğunu göstermektedir.

Tablo 1’de ağa dahil olan oyuncuların sayısı
düğümler olarak ve bu oyuncuların birbirleri
arasında gerçekleştirdiği turnuvaların sayısı
kenarlar olarak belirtilmektedir

Tablo 2’de her bir ağın ağ ölçüleri verilmektedir.
Ortalama derece değerlerine bakıldığında Ağ 2, Ağ 3
ve Ağ 4 için derece dağılımlarının oldukça yakın
olduğu görülmektedir. Bu durum, ağda etkinliği
bulunan düğümlerin çokluğunu göstermektedir.
Ayrıca, Ağ 2, Ağ 3 ve Ağ 4 için çap parametrelerin
aynı olduğu görülmektedir. Bu durum, çapı aynı
olan üç ağın merkeziliğinin benzer özellikler
taşıdığını ve ağa dahil olan oyuncular arasında
belirli bir kümelenme olduğunu göstermektedir.
Ağda en çok kümelenmeyi sağlayan Taylor P, Lewis
A, Jenkins T gibi diğer oyuncularında kendi arasında
bir
kümelenme
gerçekleştirdiği
sonucuna
varılmaktadır. Ayrıca ağ çapı değerleri sayesinde
ağların küçük dünya teorisine benzer özellikler
taşıdığı görülmektedir.

Tablo 1. Yıllara göre oluşturulan ağların bileşenleri.
Ağlar
Düğüm
Kenar

Ağ 1
44
170

Ağ 2
117
254

Ağ 3
195
452

Ağ 4
199
460

Ağ 5
435
1481

Şekil 1’de ilk dört ağın derece dağılımları
verilmektedir. Derece dağılımları incelendiğinde,
Ağ 4’te görüldüğü gibi ağa dahil olan oyuncularla
birlikte gerçekleştirilen dart karşılaşmalarının az
sayıda olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu
doğrultuda, her yıl yeni oyuncular ağa dahil oldukça
diğer
oyuncularla
gerçekleştirdikleri
karşılaşmaların azalması durumundan kaynaklı
derece dağılımında güç yasasına göre bir dağılım
görülmektedir.

Şekil 3. 1994 – 2000 yılları arasındaki
turnuvalardan oluşturulmuş ağın
görselleştirilmesi.
Tablo 2’deki yoğunluk değerleri incelendiğinde dört
ağ için de yoğunluk değerlerinin birbirine benzer ve
sıfıra yakın olduğu görülmektedir. Yalnızca Ağ 1
için yoğunluk değerinin diğerlerinden farklı olarak
biraz yüksek çıktığı görülmektedir. Ağ 1’de
kullanılan verilere bakıldığında
az karşılaşma
yapan düğümlerin az olmasından kaynaklı olarak
izole bir yapının oluşmadığı anlaşılmaktadır. Buna
karşın zaman içerisinde ağa yeni katılan düğümlerle
birlikte izole bir yapının oluşması ise turnuvalarda
az sayıda karşılaşma yapan sporcuların varlığının
arttığı görülmektedir.

Şekil 1. Yıllara göre ayrılmış ağların derece dağılım
grafiği.

Şekil 2. Tüm yılları kapsayan ağın derece dağılım
grafiği.
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Tablo 2. Yıllara göre düzenlenmiş her bir ağın ağ ölçüleri.
Ağlar
Ortalama Derece
Ağırlıklı Ortalama Derece
Yoğunluk
Ağın Çapı
Modülerlik
Ortalama Yol Uzunluğu
Ortalama Kümeleme Katsayısı

Ağ 1
7.727
10.045
0.18
5
0.247
2.149
0.438

Ağ 2
4.342
4.94
0.037
7
0.384
3.302
0.12

Ağ 3
4.636
4.862
0.024
7
0.404
3.37
0.106

Ağ 4
4.623
4.995
0.023
7
0.404
3.382
0.103

Ağ 5
6.809
7.798
0.016
8
0.403
3.35
0.143

Her bir ağın görselleştirilmesi Gephi [17] ile
gerçekleştirilmiş ve sırası ile Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5,
Şekil 6 ve Şekil 7‘de gösterilmektedir.
Görselleştirme
gerçekleştirilirken,
ağlardaki
kümelenme değerini yükselten düğümler özvektör
merkezilik ilkesi sayesinde belirginleştirilmiştir. Bu
durum da kümelenmenin daha iyi anlaşılmaşını ve
başarılı oyuncuların öne çıkmasını sağlamaktadır.
Görselleştirme sayesinde, ağların karmaşık yapısı
ve bağlantı özellikleri daha belirgin bir şekilde
ortaya çıkmaktadır.

Şekil 5. 2006 - 2012 yılları arasındaki
turnuvalardan oluşturulmuş ağın
görselleştirilmesi.

Şekil 4. 2000 – 2006 yılları arasındaki
turnuvalardan oluşturulmuş ağın
görselleştirilmesi.

Şekil 6. 2012 – 2018 yılları arasındaki
turnuvalardan oluşturulmuş ağın
görselleştirilmesi.
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[3]

[4]
[5]

[6]

[7]
[8]

Şekil 7. Bütün yılları ve karşılaşmaları kapsayan
ağın görselleştirilmesi.
4 Sonuç

[9]

Bu çalışmada, 1994-2022 yılları arasında PDC
tarafından düzenlenen dart şampiyonalarında yer
alan oyuncular ve aralarında gerçekleştirilen
karşılaşmalardan karmaşık ağlar oluşturularak
analiz ve görselleştirme gerçekleştirilmiştir. Derece
dağlımı, çap, yoğunluk, modülerlik, ortalama
kümeleme katsayısı ve ortalama yol uzunluğu
parametrelerinden elde edilen sonuçlara göre dart
şampiyonalarından oluşturulan ağların ölçeksiz ağ
teorilerine ve küçük dünya ilkelerine benzemesi
açısından gerçek dünya ağlarının özelliklerine sahip
olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, oluşturulan
karmaşık ağlar model alınarak benzer veriler ile
gerçek dünya ağlarının da oluşturulabileceği
görülmüştür. Yıllara bölünen karmaşık ağlara
bakıldığında ağların birbiri ile benzer yapısal
özellikler taşıdığı görülmüştür. Bu durum sayesinde
de gelecek dart şampiyonaları için ile oyuncular
arasında gerçekleştirilebilecek yeni karşılaşmaların
olasılıkları bağlantı tahmin yöntemleri kullanılarak
hesaplanabilir.

[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
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PDC Dünya Dart Şampiyonası Karmaşık Ağlarında Komşuluk
Tabanlı Bağlantı Tahmini
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Zonguldak, TURKEY
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Özet
Son zamanlarda, insanlar arasındaki etkileşimin ve sosyal iletişim araçlarının yaygınlaşması
ile yeni karmaşık ağ yapıları ortaya çıkmaktadır. Karmaşık ağların incelenmesi, biyolojik
ağlar, teknolojik ağlar, küresel ağlar ve sosyal ağlar gibi gerçek dünya ağlarının deneysel ve
topolojik bulgularına dayanan aktif bir bilimsel araştırma alanıdır. Karmaşık ağların yapıları
zamanla düğüm ve bağlantıların oluşması veya kaybolması ile değişmektedir. Bu değişimleri
ortaya çıkarmak ve gelecekte oluşabilecek yeni bağlantıları tahmin etmek için karmaşık ağ
yapılarının analiz edilmesi önemlidir. Ağın topolojik yapısı kullanılarak elde edilen veriler
ağın gelecekte nasıl davranacağı hakkında önemli bilgiler içerebilmektedir. Bu bağlamda
bağlantı tahmini, karmaşık ağlarda gelecekte oluşabilecek yeni bağlantıların ortaya
çıkarılmasında kullanılmaktadır. Gerçek dünya ağlarında kullanılmak üzere pek çok bağlantı
tahmini yöntemi önerilmiş ve önerilen bu yöntemler gerçek dünya ağlarına uygulanmıştır.
Bu çalışmada, Profesyonel Dart Kuruluşu (PDC) tarafından 1994 ve 2022 yılları arasında
gerçekleştirilmiş olan dünya dart şampiyonasındaki karşılaşmalardan elde edilen veriler ile
oyuncular arasındaki etkileşime dayanarak farklı zaman periyotlarından oluşan ağlar
oluşturulmuştur. Ağların farklı zaman periyotlarından oluşturulmasının sebebi, oyuncuların
ve karşılaşmaların yoğunluğunun bağlantı tahmini üzerindeki etkisini incelemek olmuştur.
Oluşturulan ağlarda gelecekte oluşabilecek yeni bağlantıların tahmini için komşuluk tabanlı
bağlantı tahmini yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen tahmin sonuçlarının başarısını ölçmek
için AUC metriği kullanılmıştır. Deneysel çalışmaların sonuçları, komşuluk tabanlı bağlantı
tahmin yöntemlerinin, dart şampiyonası müsabakalarından oluşturulan ağlarda oluşacak
yeni bağlantıları tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Karmaşık Ağlar, Bağlantı Tahmini, Sosyal Ağlar, Benzerlik İndeksi

Neighborhood-Based Link Prediction on PDC World Darts
Championship Complex Networks
Abstract
Recently, with the increase of interaction between people and widespread use of social
communication tools, new complex network structures have emerged. The study of complex
networks is an active field of scientific research based on experimental and topological
findings of real-world networks such as biological networks, technological networks, global
networks, and social networks. The structures of complex networks change over time with
the formation or loss of nodes and connections. In order to reveal these changes and predict
new links that may occur in the future, it is important to analyze complex network structures.
The data obtained using the topological structure of the network can contain significant
information about how the network will proceed in the future. In this context, link prediction
is used to reveal new links that may occur in the future in complex networks. Many link
prediction methods have been proposed for use in real-world networks, and these proposed
* Iletişim e-posta: eozkaynak@karabuk.edu.tr
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methods are used in real-world networks. In this study, networks consisting of different time
periods were created based on the interaction between the players and the data obtained
from the matches in the world darts championship held by the Professional Darts
Corporation (PDC) between 1994 and 2022. The purpose of creating networks from various
time periods is to examine the impact of density of players and matches on link prediction.
Neighborhood-based link prediction methods are used to predict new connections that may
occur in the future in the created networks. The AUC metric was used to measure the success
of the prediction results obtained. The results of the experimental studies show that
neighborhood-based link prediction methods can be used to predict new links that will occur
in networks created from dart championship competitions.
Keywords: Complex Networks, Link Prediction, Social Networks, Similarty Index

tahmin
yöntemlerinin
kullanılabilirliğini
değerlendirmek de çalışmanın bir diğer amacıdır.

1 Giriş
İnsan etkileşiminin sürekliliği ve evrimi ile birlikte
günümüzde çeşitli alanlarda büyük miktarda veri
kümeleri oluşmuştur. İnsanların bir araya gelerek
yaptığı her türlü etkileşimden elde edilen gerçek
dünya verileri, nesneleri ve aralarındaki ilişkileri
tanımlayan ağlar olarak temsil edilebilir [1]. Sürekli
artan etkileşim ile beraber ağ yapıları da
gelişmektedir ve karmaşık bir ağa dönüşmektedir. Ağ
bilimi teorisinin başarısı ile karmaşık ağ, çeşitli
alanlarda
insan
topluluğunun
etkileşimini
modellemek için standart ve güçlü bir araca
dönüşmüştür [2]. Böylece karmaşık ağların
incelenmesi, birçok bilim dalının ortak bir odak
noktası haline gelmiştir [3]. Karmaşık ağ bilimi,
doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı olan her
türlü yapıyı anlamak ve analiz etmek için kural ve
disiplinler belirler [4]. Ağın mevcut durumundaki
düğümler arasında, bağlantılı olmayan iki düğümün
gelecekte bağlantı kurma olasılığının tahmin
edilmesi, yalnızca ağların evrimini anlamak için değil,
aynı zamanda mevcut ağları tamamlamak için de çok
önemlidir. Bu sorun yaygın olarak Bağlantı Tahmin
problemi olarak bilinmektedir [5].

2 Yöntemler
Bağlantı tahmini problemlerini çözmek için
günümüzde birçok yöntem önerilmiştir. Tüm bu
yöntemler karmaşık ağlarda gelecekte oluşabilecek
bağlantıların tahmin edilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Benzerlik tabanlı bağlantı tahmini
yöntemleri, uygulaması kolay olan ve sıklıkla
kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin temel
yaklaşımı, ağ içerisinde birbiri ile bağlantısı olmayan
düğüm çiftlerinin özellikleri birbirine benziyor ise bu
iki düğümün gelecekte bağlantı kurma ihtimali
vardır. Düğüm çiftleri 𝑥 ve 𝑦 olarak temsil edilirken,
bağlantı kurma ihtimali 𝑆𝑥𝑦 olarak temsil
edilmektedir. Hesaplanan 𝑆𝑥𝑦 benzerlik puanının
yüksek olması, 𝑥 ve 𝑦’nin gelecekte bağlantılı
olmasının daha olası olduğu anlamına gelmektedir.
Komşuluk tabanlı bağlantı tahmini yöntemlerinde
tüm ağ yerine ağın yerel topoloji bilgisi
kullanılmaktadır. Bu sayede düşük hesaplama
karmaşıklığına sahiptir ve özellikle dinamik ağlarda
daha hızlı uygulanabilmektedir. Böylece komşuluk
tabanlı yaklaşımlar büyük ölçekli karmaşık ağlarda
daha uygulanabilir hale gelmektedir [7]. Ağın yapısal
özellikleri göz önünde bulundurularak bu çalışmada
komşuluk tabanlı bağlantı tahmini yöntemleri
kullanılmıştır.

Spor branşları, bireylerin, takımların veya ülkelerin
birbirleriyle oynadıkları maçlar aracılığıyla sürekli
gelişen ve kendi içinde bağlantılı olan sosyal,
ekonomik ve kültürel ilişkilerden biridir [6]. Bağlantı
tahmini yöntemlerinin spor ağı gibi farklı ağlarda
performansının değerlendirilmesi bu çalışmanın
temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Profesyonel
Dart Kuruluşu (PDC) tarafından düzenlenen dart
şampiyonalarındaki karşılaşmalar ve sporcular ele
alınarak farklı zaman periyotlarından oluşan
karmaşık ağlar oluşturulmuştur. Çalışmanın temel
amacı, farklı zaman periyotlarına ait ağlar üzerindeki
değişimi göz önüne alarak gelecekte oluşabilecek
yeni bağlantıları tahmin etmektir. Ayrıca, spor
müsabakalarında oyuncular arasında gelecekte
karşılaşma olasılığının hesaplanmasında bağlantı

Kullanılan benzerlik puanı hesaplamalarında Γ(𝑥),
𝑥’in komşularının ve Γ(𝑦), 𝑦’nin komşularının
kümesini; 𝑘𝑥 , 𝑥’in bağlantı sayısını ve 𝑘𝑦 , 𝑦’nin
bağlantı sayısını temsil etmektedir.
2.1 Ortak Komşular
Ortak komşu yöntemi, bağlantı tahmini problemine
uyarlanmış en yaygın yöntemlerden biridir. Bu
yöntemde, iki düğümün gelecekteki bağlantısının, bu
düğümler arasındaki ortak komşuların sayısıyla
ilişkilidir [8]. Denklem (1)’de gösterildiği gibi 𝑥
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düğümünün
komşuları
ve
𝑦
düğümünün
komşularının ortak kümesi, 𝑥 ve 𝑦 düğümlerinin
bağlantı kurma olasılığını vermektedir.
𝑆𝑥𝑦 = |Γ(x) ∩ Γ(y)|,

2.6 Kaynak Paylaştırma İndeksi
Kaynak paylaştırma indeksi, doğrudan olmayan
bağlantılar aracılığı ile düğümden alınan kaynak
düğüm miktarı olarak tanımlanır ve her bir bağlantı,
kaynak birimine katkıda bulunur [15]. Kaynak
paylaştırma indeksine ait hesaplama Denklem (6)’da
gösterilmiştir.

(1)

2.2 Jaccard İndeksi
Jaccard indeksi [9], benzerlik karşılaştırmak için
kullanılan bir istatistik ölçüsüdür. Bağlantı
tahmininde, bir düğümün tüm komşuları bir küme
olarak ele alınır ve her bir düğüm çiftinin komşu
kümesinin benzerliği hesaplanır [10]. Denklem
(2)’de gösterildiği gibi düğüm çiftleri arasında ortak
komşu sayısının fazla olması bağlantı kurma
olasılığını arttırmaktadır.
𝑆𝑥𝑦 =

|Γ(𝑥) ∩ Γ(𝑦)|
,
|Γ(𝑥) ∪ Γ(𝑦)|

𝑆𝑥𝑦 =

(2)

AUC =

(3)

3 Deneysel Çalışma

Sosyal ağlarda yaygın olarak kullanılan tercihli
bağlantı indeksine göre derecesi yüksek olan bir
düğümün yeni bağlantılar kurma olasılığının daha
yüksek olduğunu varsayılır [13]. Bağlantı tahmini
için her bir düğüm çiftindeki iki düğümün de derecesi
dikkate alınır. Denklem (4)’te gösterildiği gibi bir
düğümün bağlantı kurma olasılığı düğümün derecesi
ile doğru orantılıdır.

3.1 Veri Kümesi

(4)

Adamic Adar indeksinde [14] daha az bağlantıya
sahip düğümlerin gelecekte birbiri ile bağlantı kurma
olasılığının daha yüksek olduğu varsayımı Denklem
(5)’teki gibi hesaplanmaktadır
∑

1/𝑙𝑜𝑔 𝑘𝑧

(7)

Gerçekleştirilen deneysel çalışmada, PDC tarafından
1994–2022 yılları arasında düzenlenen dünya dart
şampiyonalarına ait müsabaka verileri kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan müsabaka verilerinin tamamı
gerçek dünya verisidir. Bağlantı tahmini problemi,
ağların zaman içindeki evrimine bakan bir zaman
serisi problemidir. Bu bağlamda bağlantı tahmini
problemi için kullanıcıların etkileşimleri veya
kullanıcılar arasındaki bağlantıları temsil eden
verileri ve bu verilerin zaman bilgisi içermesi
gerekmektedir [10]. Ayrıca dart şampiyonası gibi
zaman içerisinde genişlemeye devam eden ve
dinamik bir yapıya sahip ağlardaki zamana bağlı
olarak değişiminin analiz edilmesi de önemlidir.
Ağdan elde verilerin analiz ve yorumlama yeterli
olup olmadığı ağın zamana bağlı olarak değişiminin
de ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilmektedir.
Deneysel çalışmada kullanılan veri kümesine ait
düğüm ve kenarların zamana bağlı olarak değişimi
Şekil 1’de gösterilmiştir. Deneysel çalışmada

2.5 Adamic Adar İndeksi

𝑆𝑥𝑦 =

𝑛′ + 0.5 𝑛′′
𝑛

Rastgele bir eksik bağlantı ve var olmayan bağlantı
arasında, eksik bağlantının daha yüksek puana sahip
olma durumu 𝑛’ ile ve aynı puana sahip olma durumu
𝑛’’ ile gösterilir. Hesaplanan puanlar bağımsız ve eşit
dağılımdan elde ediliyor ise AUC metriği yaklaşık
olarak 0.5 olmalıdır. Değerin 0.5’ten fazla olması saf
şanstan daha iyi bir performansa sahip olduğu
anlamına gelmektedir [18].

2.4 Tercihli Bağlantı İndeksi

𝑆𝑥𝑦 = 𝑘𝑥 × 𝑘𝑦

(6)

AUC [16], farklı yöntemlerin tahmin doğruluğunu
ölçmek için sıklıkla kullanılan bir metriktir. Bağlantı
tahmini problemlerinde AUC, rastgele seçilen bir
eksik bağlantıya verilen puanın, rastgele seçilen var
olmayan bir bağlantıdan daha yüksek olma olasılığı
olarak yorumlanabilir [17]. AUC metriğine ait
hesaplama Denklem (7)’de gösterilmiştir.

Sorenson indeksi [11], iki düğüm arasındaki ortak
komşuların sayısı ile birlikte, düğümlerin dereceleri
toplamını da dikkate almaktadır. Aritmetik
ortalamalarına göre ortak komşuların sayısını ölçen
Sorenson indeksi, Jaccard indeksinden farklı olarak
ortak komşuluktaki benzersiz düğümlerin sayısını
dikkate alır [12]. Sorensen indeksi hesaplaması
Denklem (3)’te gösterilmiştir.
|Γ(𝑥) ∩ Γ(𝑦)|
,
𝑘𝑥 + 𝑘𝑦

1/𝑘𝑧

2.7 AUC

2.3 Sorensen İndeksi

𝑆𝑥𝑦 = 2 ×

∑
𝑧 ∈ 𝛤(𝑥)∩𝛤(𝑦)

(5)

𝑧 ∈ 𝛤(𝑥)∩𝛤(𝑦)
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kullanılan verilerde bağlantı tahmini yöntemlerinin
performansını incelemek için zaman periyoduna
bağlı olarak düğüm ve bağlantı yoğunluğunun da
etkisini gözlemlemek gerekmektedir.
düğüm

2000

3.3 Bağlantı Tahmini Uygulanması
Deneysel çalışmada, bağlantı tahmini problemi için
birbirini takip eden altı yıllık zaman periyotlarını
kapsayan beş farklı ağırlıksız ve yönsüz ağ
oluşturulmuştur. Her bir ağ, eğitim ve test için
sırasıyla %80, %20 oranında ayırılmıştır.
Oluşturulan ağlara Ortak komşular, Jaccard indeksi,
Sorensen indeksi, tercihli bağlantı indeksi, Adamic
Adar indeksi ve kaynak paylaştırma indeksi
yöntemleri uygulanmıştır.

kenar

1500
1000

4 Deneysel Sonuçlar

500

Karmaşık ağlarda bağlantı tahmini, çeşitli alanlarda
kullanılmaktadır ve oldukça ilgi gören bir alandır.
Yapılan deneysel çalışmada PDC tarafından
düzenlenen dünya dart şampiyonaları temel alınarak
altı yıllık zaman periyotları halinde ağlar
oluşturulmuş ve bu ağların bağlantı tahmini üzerinde
zaman kavramının etkisi incelenmiştir. Topolojik
yapıya dayalı olan komşuluk tabanlı benzerlik
indeksi, bağlantı tahmininde önemli bir rol
oynamaktadır. Ortak komşular, Jaccard indeksi,
Sorensen indeksi, tercihli bağlantı indeksi, Adamic
Adar indeksi ve kaynak paylaştırma indeksi
yöntemleri ile yapılan bağlantı tahminlerinin
doğruluğu AUC metriği ile ölçülmüştür. Elde edilen
bağlantı tahmini sonuçlarına bakıldığında Tablo 2’de
görüldüğü gibi farklı zaman periyotlarında AUC
skorları değişkenlik göstermektedir. Bağlantı
tahmini yöntemlerinin farklı zaman periyotlarına
bağlı oluşturulan ağlar için başarılarının değişkenlik
göstermesinin temel sebeplerine bakıldığında
ağların oluşturulduğu zaman periyotlarının etkisi
dışında, ağlardaki kümelenme ve derece dağılımının
da etkileri de görülmektedir.

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

0

Şekil 1. Veri kümesinin zamansal artışı.
3.2 Ağların Oluşturulması
Çalışmada PDC tarafından düzenlenen dünya dart
şampiyonaları temel alınarak gerçek ağ teorisine
uygun ve karmaşık ağ prensiplerine sahip ağlar
oluşturulmuştur. Oluşturulan ağların karmaşık ağ
prensiplerine uygun olması bağlantı tahmini
yöntemlerinin
sonuçlarını
değerlendirmede
önemlidir. Karmaşık ağ prensiplerine uygun olmayan
bir ağ üzerinde karmaşık ağlarda bağlantı tahmini
için kullanılan yöntemlerin uygulanması, sonuçların
değerlendirilmesinde olumsuz bir etkiye sahip
olacaktır. Tablo 1’de ağların zaman periyodu, düğüm
sayısı, kenar sayısı ve ortalama derece bilgileri
verilmiştir.
Oluşturulan
ağlarda
düğümler
müsabakalara katılan oyuncuları, ve kenarlar
oyuncular
arasındaki
müsabakaları
temsil
etmektedir. Çalışmada kullanılan karmaşık ağlar
sırası ile 1994-2000, 2000-2006, 2006-2012, 20122018 ve hepsini kapsayan 1994-2022 yılları arasında
yapılan müsabakalara aittir.

Tablo 2’de bağlantı tahmini sonuçları için en başarılı
sonuçların Ağ 1 ve Ağ 5 ‘ten elde edildiği
görülmektedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi Ağ 1 en dar
zaman periyoduna Ağ 5 ise en geniş zaman
periyoduna sahip olmalarına rağmen en başarılı
sonuçları vermektedirler. Bunun sebebi ise Tablo 1’e
bakıldığında ortalama derece dağılımlarının
etkisinden kaynaklandığı görülmektedir. Ağda
ortalama derece dağılımı ne kadar yüksek olursa
bağlantı tahmini sonuçları da o kadar başarılı
olmaktadır. Ancak Tablo 1 ve Tablo 2’ye bakıldığında

Tablo 1. Ağlara ait düğüm, kenar ve ortalama derece
bilgileri.
Ağlar
Ağ 1
Ağ 2
Ağ 3
Ağ 4
Ağ 5

Zaman
Periyodu
1994-2000
2000-2006
2006-2012
2012-2018
1994-2022

Düğüm
Sayısı
44
117
195
199
435

Kenar
Sayısı
170
254
452
460
1481

Ortalama
Derece
7.7273
4.3419
4.6359
4.6231
6.8092

Tablo 2. Tüm ağlara ait bağlantı tahmini AUC skorları.
Yöntemler
Ortak Komşular
Adamic Adar
Jaccard
Sorensen
Kaynak Paylaştırma
Tercihli Bağlantı

Ağ 1
0.7433
0.7466
0.7249
0.7292
0.7808
0.7413

Ağ 2
0.6525
0.6396
0.6147
0.6243
0.6391
0.7423
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Ağ 3
0.7064
0.7005
0.6940
0.6976
0.6986
0.7557

Ağ 4
0.7252
0.6377
0.6305
0.6352
0.6371
0.7617

Ağ
0.7965
0.7736
0.7397
0.7560
0.7395
0.8220
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Ağ 1

Ağ 2

Ağ 3

Ağ 4

Ağ 5

85%
80%
75%
70%
65%
60%
Ortak Komşular

Adamic Adar

Jaccard

Kaynak Paylaştırma

Tercihli Bağlantı

Sorenson

Şekil 2. Yöntemlere ait AUC sonuçlarının grafiği.
Ağ 1 ve Ağ 5 için başarıyı etkileyen tek etkenin
derece dağılımı olmadığı görülmektedir. Çünkü Ağ
1’in ortalama derece dağılımı Ağ 5’ten yüksek
olmasına rağmen Ağ 1’deki sonuçların başarısı Ağ
5’teki sonuçların başarısından daha düşük
olmuştur. Bunun sebebi ise Ağ 5’in zaman
periyoduna bağlı olarak geniş bir aralıkta
oluşturulmasıyla birlikte daha fazla düğüm ve
bağlantıya sahip olmasının daha başarılı sonuçlar
elde edilmesinde etkili olmuştur. Bağlantı
tahmininde zaman periyoduna bağlı oluşturulan
ağlardaki düğüm ve bağlantı sayılarının tahmin
sonuçlarına etkisi, Ağ 2, Ağ 3 ve Ağ 4’te de
görülmektedir. Bu üç ağ için derece dağılımları ve
kümelenme katsayıları düşük olmasından kaynaklı
tahmin sonuçlarındaki düşüklüğün yanısıra tahmin
başarılarındaki farkın zaman periyoduna bağlı bir
şekilde ağdaki düğüm bağlantı sayılarına paralel
olarak değişkenlik göstermektedir.

indeksine göre düğüm derecesi yüksek olan
düğümlerin bağlanma olasılığı daha yüksektir. Bu
bağlamda ağlara ait ortalama düğüm derecesi
arttıkça tercihli bağlantı indeksinden elde edilen
AUC skorlarının arttığı gözlemlenmiştir.
5 Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar
Bu çalışmada, geleneksel bağlantı tahmin
yöntemlerinin dart şampiyonalarından elde edilen
veriler ile oluşturulan ağlarda uygulanabilirliği,
zaman periyotlarına bağlı olarak düğüm ve bağlantı
sayılarındaki değişimin ve derece dağılımının
bağlantı tahmini işlemlerinin başarısına olan etkisi
araştırılmıştır.
1994-2022
yılları
arasında
müsabakalara katılan oyuncular ve bu oyuncular
arasındaki müsabakalar kullanılarak farklı zaman
dilimlerinde ağlar oluşturulmuştur. Bu ağlarda,
bağlantı
tahmin
çalışmalarında
kullanılan
geleneksel komşuluk tabanlı yöntemler kullanılarak
bağlantı tahmin işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bağlantı tahmini işlemlerinin başarısı, AUC metriği
kullanılarak elde edilmiştir. Deneysel çalışmalar
sonucunda geleneksel komşuluk tabanlı bağlantı
tahmini yöntemlerinin dart şampiyonalarından
elde edilen veriler ile oluşturulan ağlar için kabul
edilebilir bir başarı elde ettiği görülmüştür.
Çalışmada ayrıca düğüm ve bağlantı sayılarının
bağlantı tahmininin başarısına olan etkisi
gözlemlenmiş ve derece dağılımı yüksek olan
ağlarda bağlantı sayısı az da olsa başarılı tahmin
yapılabileceği, derece dağılımı düşük olan ağlarda
ise bağlantı sayılarının yüksek olması durumunda
kabul edilebilir düzeyde bir tahmin başarısı elde
edilebileceği
görülmüştür.
Gelecekteki
çalışmalarda, bağlantı tahmini yöntemlerinin

1994-2000 yılları arasındaki müsabakaları
kapsayan 1. Ağa ait sonuçlarda kaynak paylaştırma
indeksinin daha yüksek doğrulukta tahmin sonucu
verdiği görülmektedir. Kaynak paylaştırma indeksi
iki düğüm arasındaki ortak bağlantıların yanı sıra
her bir ortak bağlantının sahip olduğu bağlantı
sayısını dikkate almaktadır. Bu sebeple, en yüksek
ortalama dereceye sahip olan Ağ 1’in bağlantı
tahmini en iyi kaynak paylaştırma indeksi ile elde
edilmektedir. Diğer dört ağa ait geleneksel
komşuluk tabanlı bağlantı tahmini yöntemlerinden
elde edilen AUC skorları incelendiğinde Şekil 2’de
açıkça görüldüğü gibi tercihli bağlantı indeksinin
diğer yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar
verdiği gözlemlenmektedir. Tercihli bağlantı
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başarısını artırmak için bağlantı tahmini
süreçlerine ağların yapısından daha fazla özelliğin
dahil edilmesi hedeflenmektedir.
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Sanal Gerçeklik ile Yalın Üretim Uygulamaları
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Özet
Bu çalışma kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliği, 5S uygulaması, Çevre, Enerji ve Talaşlı İmalat
senaryoları olmak üzere beş adet elektronik öğrenme ve Sanal Gerçeklik (VR) içeriği
geliştirilmiştir. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim
ortamlarındaki hızlı dönüşümle VR teknolojisinin yaygın olarak kullanılmasının önünü
açılmıştır. VR teknolojisi ile verilen eğitimlerde; fiziki ortam gereksinimi olmadan öğrencilere
pratik yapma şansı verilmektedir. Eğitimde yenilikçi teknolojilerin kullanıldığı VR eğitimleri
ile hazırlanan Yalın üretim içeriği sayesinde öğrenciler farklı üretim sistemi senaryolarında
kendi öğrenme hızları ile birden çok kez pratik yapabilmektedir. Bu sayede teorik bilgi pratik
yeterliliğe dönüştürülebilmektedir. Pratik yetkinliği artan öğrencilerde yalın üretim
kültürünün benimsenmesi ve kalıcı hale gelmesi sağlanmaktadır. Bunun sonucunda
öğrenciler; üretim süreçlerinde katma değerli ve değer yaratmayan aktiviteleri ayırt
edebilecek, israfı engelleyebilecek ve optimize edilmiş iş süreçleri hakkında yeterli donanıma
sahip olmaktadırlar. VR eğitim içeriklerinin oluşturulmasıyla mesleki eğitimde yenilikçi
yöntem ve süreçlerin benimsenmesi sektörel ihtiyaçlara cevap verebilecek eğitim
altyapısının geliştirilmesine ve nitelikli eleman ihtiyacı karşılanmasına katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Sanal Gerçeklik (VR), Mesleki Eğitim

Lean Manufacturing Applications with Virtual Reality
Abstract
In this study; five electronic learning and Virtual Reality (VR) contents were developed which
are namely Occupational Health and Safety, 5S application, Environment, Energy, and
Machining. The rapid transformation in educational environments with the Covid-19 crisis
and developments in digital technologies led to the way for the widespread use of VR
technology. Students have a chance to practice without the need for a physical environment
by using the VR training environment. Students can also practice multiple times with their
own learning speed in different production system scenarios thanks to Lean manufacturing
content prepared by VR technology. In this way, theoretical knowledge can be transformed
into practical competence. It is ensured that the lean manufacturing culture is adopted and
permanent in students whose practical competence is increased. As a result of this, the
students are equipped with the necessary equipment to distinguish between value-added
and non-value-added activities in production processes, prevent waste, and optimize
manufacturing processes. The adoption of innovative methods and processes in vocational
education by creating VR training content will contribute to the development of the
educational infrastructure that can meet the sectoral needs and meet the need for a qualified
workforce.
Keywords: Lean Manufacturing, Virtual Reality (VR), Vocational Training
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sağlam
eğitim
araçlarına
ihtiyaç
olduğu
anlaşılmaktadır [15]. Öğrencilerin dersi anlama
kapasitelerini artırmak için dijital ortamda
hazırlanmış üç- boyutlu (3B), artırılmış gerçeklik
(AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi görsel materyallere
ihtiyaç vardır.

1 Giriş
1950’li yılların başlarında itibaren kademeli olarak
benimsenen yalın üretim; imalat işleminde israfın
ortadan kaldırılması ve sürekli iyileştirmenin
sonucunda maliyet azaltma, çıktıyı iyileştirme ve
tedarik süresini kısaltmayı amaçlayan imalat
sürecinde operasyonel mükemmellik elde edilmesini
sağlayan bir üretim sistemi felsefesidir [1][2][3].

Mesleki eğitimde, teknik bilgi edinme ve teorik
olarak alınan bilginin pratiğe dönüştürülmesi
öğrenciler için önemli olmakla birlikte mesleki
eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Mesleki eğitimde
öğrencilerinin farklı fiziki ortamlarda sürekli pratik
yaparak kendilerini geliştirmeleri hem zor hem de
maliyetli bir yöntemdir.

Yalın üretimde israflar; fazla işlem, üretim, stok,
hareket, taşıma, makinelerin ve çalışanların
beklemeleri ve hatalı üretim olmak üzere yedi tip
olarak belirlenmiştir. Bunlara ek olarak Ohno bir
israf türü daha olduğunu belirterek ve sekizinci israf
türünü beşerî kaynak israfı olarak tanımlamıştır[4].

VR teknoloji ile verilen eğitim programlarında,
gerçek boyutlarına uygun üç boyutlu ürünler ve
bileşenleri kullanılmaktadır. VR eğitim içeriklerinde
öğrenciler farklı üretim senaryoları ile karşılaşarak
kendi
öğrenme
hızlarıyla
sürekli
pratik
yapabilmektedir. Böylece, VR teknolojisi ile verilen
eğitimler herhangi bir masraf olmadan üretim
ortamları yeniden tekrarlanmakta ya da farkı üretim
olanlarında öğrencilere pratik yapma sansı
verilmektedir [16].

Covid 19 pandemisi ile beraber tedarik zincirlerinin
kırılması sonucu birçok işletme zor durumda
kalırken, yalın üretimden taviz vermeyerek israfı
minimumda tutan firmalar bu süreci en az hasarla
atlatmışlardır [5].
Covid 19 her alanı etkilediği gibi eğitim alanını da
etkilemiştir. Hatta Covid 19 virüsünün hızlı bir
şekilde yayılmasını engellenmek için alınan
tedbirlerinden ilki yüz yüze eğitime ara verilmesi
olmuştur. Bu durum dünyadaki öğrenci nüfusunun
yüzde 94'ünü etkileyerek eğitim sisteminin
bozulmasına ve birçok yeni uygulamanın ortaya
çıkmasına yol açmıştır [6] [7]. Okulların kapatılması
ile çeşitli e-öğrenme portalları kullanılmaya
başlanmıştır [8]. Doğal afetlerde eğitim sürekliliği
için e-öğrenme portalları kullanılmış olsa da, [9]
Covid 19 pandemi etkisinin ölçeği emsalsizdir [10].
E-öğrenme portallarında öğrencilerin istedikleri
yerden istedikleri zaman bilgiye ulaşmalarını
sağlamasının yanı sıra sanal saha gezileri ve sanal
laboratuvarlar gibi yeniliklere yol açmıştır [11].

Mesleki eğitimde masrafsız ve zor olmadan üretim
sistem
senaryolarını
yeniden
tekrarlamak,
öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek için büyük
bir avantaj getirmektedir. VR teknolojisi ile eğitim
programları,
klasik
eğitim
programlarının
veremeyeceği pratikliği ve pekiştirmeyi kazanma
fırsatını vermektedir.
Bu kapsamda Mesleki eğitim alan öğrencilerin
israflardan
sakınmaları
için
yalın
üretim
kültürlerinin geliştirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği,
5S uygulaması, Çevre, Enerji ve Talaslı İmalat
senaryoları olmak üzere beş adet elektronik
öğrenme ve Sanal Gerçeklik (VR) içeriği
oluşturulmuş.

Covid-19 pandemisi de ders tasarımı üzerinde kalıcı
bir etkisi olması muhtemeldir. Salgının kısıtlamaları,
eğitimciler için hedeflenen kavramları öğretmek için
yeni stratejiler düşünme fırsatı vermektedir [10] ve
eğitim sistemlerinin yeniden tasarlanması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır[12].

2 Materyal ve Metod
Çalışma kapsamından öncelikli olarak elektronik ve
VR eğitim içeriklerini barındırın 3D eğitim içerikleri
geliştirilmiştir.
VR
eğitim
uygulamasının
kullanılabilmesi için VR eğitim alanı düzenlenmiştir.

VR uygulamaları, kullanıcılara ikna edici ortamlarda
fiziksel nesneleri simüle etme, ortamı gerçekmiş gibi
deneyimleme fırsatları sunar. Daha önceleri sadece
oyun, reklam ve pazarlama alanında kullanılan VR
içerikler [13] 2013'den sonra araştırma ve eğitim
uygulamalarında giderek daha yaygın hale gelmiştir
[14]. Endüstri 4.0 ile birlikte ürün çeşitliliğinin
artması nedeniyle operatörlerin daha karmaşık
görevlere uyum sağlamaları için gelecekteki
becerilerine yönelik artan talep için daha esnek ve

2.1 3D eğitim içeriklerinin geliştirilmesi
3D eğitim içeriklerinin oluşturulmasında İş Sağlığı ve
Güvenliği, 5S uygulaması, Çevre, Enerji ve Talaşlı
İmalat konularını içeren 5 adet elektronik ve VR
eğitim içeriği hazırlanmıştır (Şekil 1).
Her bir VR tabanlı eğitim içeriğinin geliştirilmesi dört
aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada eğitim
ortamında
bulunması
gereken
ekipmanlar
incelenerek fotoğraflanmıştır. Eğitim ortamında
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bulunan
ekipmanlarının
CAD
modellemesi
tamamlanmış
ardından
gerçeklik
algısının
oluşturulması için CAD modelleri çekilen fotoğraflar
kullanılarak kaplanmıştır. İkinci aşamada, gerçek
zamanlı VR uygulamaları için model optimizasyonu
gerçekleştirilmiştir. Model optimizasyonu saniyede

90 (fps) kare hızında geliştirilerek tamamlanmıştır.
Üçüncü aşamada, her biri eğitim içeriği için
storyboard oluşturmuştur. Daha sonra C# kodları ile
etkileşimli montaj işlemi tamamlanmıştır.

Şekil1. 3D eğitim içerikleri (VR ve elektronik öğrenme içerikleri)
Geliştirilen kodlar ile bileşenlere dokunma, tutma,
pozisyon değiştirme, doğru ve yanlış işlem için uyarı
sembolleri, işlem sırasında bileşenleri düşürme gibi
fonksiyonlara sahip bir kullanıcı karar destek sistemi
oluşturulmuştur.VR
tabanlı
eğitim
sistemi,
öğrencinin gerçek çalışma ortamında yapması
gereken işlemler esas alınarak tasarlanmıştır. Eğitim
sistemi ayrıca, öğrencilerin dikkatini çekmek veya
onaylamak için onay ve uyarı ses efektleri ile birlikte
görsel semboller (“yeşil onay işareti”, “kırmızı çarpı”)
kullanılarak desteklenmiştir. Gerçekçi sahneler
oluşturmak için gerçek ortam sesleri kullanılmıştır.
El alet ve ekipmanlarının çalışma özellikleri çalışma
prensiplerine göre modellenmiştir. Dördüncü
aşamada oluşturulan VR eğitim içerikleri
kullanılarak eğitmenler ve mesleki eğitimi hiç
almamış öğrenciler ve mesleki eğitim almış
öğrencilerden oluşturulmuş 30 kişilik bir grupla
deneme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu ön
kullanıcı çalışması ile VR tabanlı eğitim içeriğinin
kullanıma hazır olup olmadığı, kullanılabilirliği ve
tecrübesiz kullanıcıların sisteme adaptasyon test
edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen geri bildirimler
dikkate alınarak içeriklerde iyileştirmeler yapılmış
ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

3070 8 GB özelliklerine sahip bir iş istasyonu ve ses
sistemi mevcuttur. Ayrıca Htc Vive Pro Full Kit sanal
gerçeklik gözlük seti ve projeksiyon cihazı VR eğitim
alanının diğer bileşenleridir.
3 3D eğitim içerikleri
Öğrencilerin teorik olarak aldıkları eğitimlerinin
istedikleri zaman pekiştirmeleri için 5 adet
elektronik öğrenme içerikleri ve sınırsızca pratik
yapabilmeleri için üzere 5 adet Sanal Gerçeklik (VR)
içeriği geliştirilmiştir.
3D öğrenme içeriklerinin hazırlanmasında gerçek
üretim ortamlarında karşılaşılan aksaklık dikkate
alınarak bu aksaklıkların giderilmesi üretim
ortamındaki israfların yalın üretim kapsamında
engellenmesi dikkate alınarak video içerikleri
hazırlanmıştır. Özellik video içeriklerinin görsel ve
işitsel kalıcılığın artırılması için çalışma ortamındaki
gerçek ses efektleri kullanılmıştır.
3.1 5S uygulama içeriği
5S, çalışma ya da yaşam alanlarını daha ergonomik,
güvenli ve verimli hale getirmeyi amaçlayan
devamında bu ortamın sürekliliğini sağlamak için
geliştirilen tertip düzen oluşturma tekniği 5S olarak
tanımlamak mümkündür. 5S, Japonca karşılıkları «S»
harfiyle başlayan sırasıyla; Ayıklama, Düzen,
Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin anlamlarına
gelen 5 adımdan oluşmaktadır (Şekil 2.a).

2.2 VR Eğitim ve Uygulama Sınıfı Oluşturma
Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulunda 3
boyutlu
eğitim
ve
uygulamaların
gerçekleştirilebilmesi için VR eğitim alanı
kurulmuştur. 3m x 3m kare alana kurulan eğitim
alanda i7 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce RTX

Bu kapsamda eğitim içeriklerinde ayıklama adımının
önemi gerekli ile gereksiz malzemelerinin ortamdan
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uzaklaştırılması (Şekil 2.b)., gerekli malzemelerinin
kullanım sıklıklarının belirlenmesi için etiketleme
tekniği anlatılmıştır (Şekil 2.c).

işlem sırasında ihtiyaç duyulan malzemeye en kısa
süre de ulaşımın sağlanması, malzemelerin
konumlarının işaretleme ve gölgelendirme tekniği ile
belirlenmesi anlatılmıştır (Şekil 2.f).

Düzenleme bölümünde malzemelerin kullanım
sıklığına göre konumlandırılması (Şekil 2.d. ve e.).,

Şekil 2. 5S uygulaması eğitim içeriği
Temizlik adımında, çalışma ortamını ilk günkü
durumuna getirmek için çalışma ortamının periyodik
temizliği ve kirlilik kaynaklarının önlenmesi için
karşı aksiyon örnekleri belirtilerek temiz bir çalışma
ortamının sağlanması esas alınmıştır (Şekil 2.g ve h).

güvenli bir çalışma ortamının sağlanması iş sağlığı ve
güvenliği alanının temelini oluşturmaktadır [17]
[18]. İmalat işlerinde çalışan işçilerin ağır ve zorlu
çalışma şartları, gereken korunma tedbirlerini ve
eğitimlerini almamış olmaları iş kazaları ve meslek
hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır [19].

Standartlaştırma adımında (Şekil 2.i)., alandaki
sorumlulara gerekli görevlerin atanması ve
oluşturulan standart dokümanlar üzerinden
faaliyetlerin takibi amaçlanır (Şekil 2.k). Böylece
alandaki kişilerin, görev tanımları kapsamında
yaptıkları faaliyetler standartlaştırılmış olur.

Bu kapsamda eğim içeriğinde kaza piramidi
(Heinrich piramidi) verilmiştir. Kaza piramidinin en
temelini güvensiz davranış, güvensiz durum
oluştururken bunları sırasıyla ramak kala (kıl payı),
ilk yardım, üç günden az süren kayıp günlü iş kazası,
üç günden fazla ama otuz günden az süren kayıp
günlü iş kazası, otuz günden fazla süren iş kazası ve
en tepede de istenmeyen olay olarak sıralanmaktadır
(Şekil 3.a).

Bireysel disiplin adımında, tüm çalışanların kendi
alanlarını sahiplenmeleriyle, denetime gerek
duymadan kuralları alışkanlık haline getirmeleri
amaçlanır. Böylece çalışanlar, alanlarında ‘5S’
seviyesini korumak konusunda ‘Bireysel Disiplin’
kazanmış olurlar (Şekil 2.l).

Eğitim içeriğinde, gerçek üretim ortamlarında
güvensiz davranış veya bunlara bağlı olarak güvensiz
durum sonucunda oluşabilecek iş kazaları ve
bunların engellenmesi için alınması gereken proaktif
önlemler anlatılmıştır.

3.2 İş sağlığı ve güvenliği içeriği
Çalışma ortamındaki risklerin önceden tespit
edilerek önlem alınması ile çalışma esnasında
oluşabilecek tehlikelerin ve kazaların engellenerek

Bu kapsamda pres tezgahlarının çift kontrollü
butonunun bir tanesinin manipüle edilmesi (Şekil
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3.b), CNC tezgahlardan yağ kaçakları (Şekil 3.c),
istifleme hataları (Şekil 3.d), yaya yolunun
engellenmesi (Şekil 3.e – g), vinç ile ürün taşıma
esasları (Şekil 3.h) ve oluşabilecek elektrik kaçakları
(Şekil 3.i) anlatılmıştır.

Bu kapsamda öğrencilere eğitim içeriğinde çalışma
ortamında oluşabilecek yaygın güvensiz durumlar ve
bunlara karşı alınabilecek önlemler belirtilmiştir.
Güvensiz durumları elemine ederek ve güvensiz
davranışları da en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Şekil 3. İş sağlığı ve güvenliği eğitim içeriği
yalın üretimi etkileyen en öneli etkenler olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu israfların önlenmesi için
operatörlerin tezgah kullanımı için eğitim içeriği
hazırlanmıştır (Şekil4).

3.3 Talaşlı imalat operatörü eğitimi içeriği
İmalat sektöründe talaşlı üretim esnasında
oluşabilen; fazla işlem, hareket, taşıma, makinelerin
ve çalışanların beklemeleri ve hatalı üretim israfları

Şekil 4. Talaşlı imalat operatör eğitimi içeriği
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Eğitim içeriğinde tezgâhın işleme başlamadan önce
yapılması gereken temizlik, kontrol ve yağlama gibi
ilk kontrolleri belirtilmiştir (Şekil 4.a) ve uygun
olmayan durum belirlenmesi halinde yapılması
gerekenler anlatılmıştır. Bir sonraki aşamada kesici
takımların
ilgili
istasyonlara
bulunup
bulunmadığının kontörlü anlatıldıktan (Şekil 4.b)
sonra iş parçasının bağlama kalıbına yerleştirilmesi
için gereken işlem sıraları belirtilmiştir. (Şekil 4.c –
d). İş kalıbı ile parçanın sabitlenmesinde torkun ve
doğru konumlandırmanın önemi vurgulanmıştır
(Şekil 4.e). Aksi durumlarda iş parçasında
oluşabilecek tolerans hataları ve yüzey pürüzlülüğün
olumsuz
etkilenmesi
anlatılmıştır.
Üründe
oluşabilecek
kusurların
maliyeti
artırdığı
belirtilmiştir. İşlemi tamamlanan iş parçasının
mastar ile kontrol işleminin önemi vurgulanmıştır
(Şekil 4.f).

ayrıştırılması
çevrenin
iyileştirilmesi
ve
sürekliliğinin sağlanması için büyük önem arz
etmektedir [20]. Bu kapsamda bireylerin çevre
eğitimi ile sorumluluklarının farkına varması ve
kalıcı davranışların sağlanması gerekmektedir. Bu
kapsamda çevre bilincinin arttırılması ile yasal
mevzuatlar kapsamında çevreyi korumak için ortak
bir kültür oluşturulması kaçınılmaz olmaktadır.
Çevre kültürünün oluşturulması için oluşturulan
eğitim içeriklerinde çalışma ortamında oluşan
atıklar; geri kazanılabilen atıklar (Şekil 5.a), evsel
atıklar (Şekil 5.b) ve tehlikeli atıklar (Şekil 5.c) olmak
üzere 3 ana grupta sınıflandırılarak grup içerikleri
anlatılmıştır. Çevreye zararının en aza indirgenmesi
için atıkların yerinde ayrıştırılmasının ve geri
dönüşümün önemi eğitim içeriğine eklenmiştir (Şekil
5.d). Tehlikeli atıkların nasıl bertaraf edilmesi
gerektiği bunlarının çevreye olan zararları ayrıca
eğitim içeriğinde mevcuttur (Şekil 5.e).

3.4 Çevre eğitimi içeriği
Ekosistem ve çevreyi korumak için organik ve
kimyasal atıkların geri dönüşüme uygun bir şekilde

Şekil 5. Çevre eğitimi içeriği
3.5 Enerji eğitimi içeriği

içeriklerinde öğrencilere enerji kullanımında
tasarruflu davranılmasının önemi vurgulandıktan
sonra, elektrik tasarrufu için alınması gereken
önlemler, sistemde hava kaçağı var ise yapılması
gerekenler ve son olarak su kaynaklarının tasarruflu
kullanılması üzerine genel bilgiler verilmiştir (Şekil
6.a – b).

Enerji tüketimin yaklaşık olarak üçte biri sanayi
tüketimidir. Sanayideki enerji tüketiminin önemli bir
miktarı alınacak pratik tasarruf önlemleri ile israfı en
aza indirgeyerek ürün maliyetinin düşürülmesi
sağlanabilmektedir [21][16] Bu kapsamda eğitim

159

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Şekil 6. Enerji eğitimi içeriği
3.6 VR uygulamaları

7’de hazırlanan 5 adet eğitim içeriğine uygun VR
içerikler ile gerçekleştirilen pratik uygulamalar
görülmektedir.

VR eğitim ile öğrencilerin istedikleri kadar pratik
yapmaları sağlanarak eğitimin pekiştirilmesi ve yalın
üretim kültürünün benimsenmesi sağlanmıştır. Şekil

Şekil 7. VR içerikler ile pratik uygulamalar
VR teknoloji ile verilen eğitimlerde; fiziki ortam
gereksinimi olmadan farklı üretim ortamlarında
öğrencilere pratik yapma şansı verilmektedir.
Ayrıca, öğrencilerin, bilmedikleri bir çalışma
ortamında olma gerçeğini yaşama fırsatı vermek,
mesleki
eğitimdeki
başarının
artmasını
sağlamasıyla birlikte genellikle elde etmesi zor ve
pahalıdır.

sanal eğitim içeriklerinin kullanılması elde edilen
sonuçlar aşağıda verilmiştir.

4 Sonuçlar
Yalın üretim kültürünün benimsenmesi ve
uygulanması ile imalat sektöründeki israfların en
aza indirgenmesinin sağlanması için geliştirilen
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Sanal eğitim materyalleri ile birlikte gerçek
üretim ortamı sağlanan öğrenciler yalın
üretim ilkelerini ve araçlarının öğrenmesi
sağlanmıştır.



Öğrencilerinin farklı ortamlarda pratik
yapabilmeleri sağladığı kapsayıcı eğitim
sayesinde eleştirel düşünme, algılama ve
problem çözme yeteneği gelişmektedir.
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Sanal gerçeklik ile oluşturulan farklı
görevleri tamamlanması ile özgüven ve
sorumluluk duygusu artmaktadır.



Endüstri 4.0 ile sanayinin dijital dönüşümü
sürecinde ihtiyaç duyulan sektörün
optimize edilmiş is süreçlerini bilen, yüksek,
teknoloji kullanımına yatkın bireylerin
yetiştirilmesi kolaylaşacaktır.



Sanal eğitim içerikleri mühendislik ve
mesleki eğitim verilen kurumlarının
güçlenmesine
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sağlayabilecek
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Açık ve Yeşil Alanlar İle Sosyal Donatı Alanlarının Erişilebilirliğine
Dair Mekânsal Veri Analizi: İzmir Karaburun Örneği
Gizem ERDOĞAN1*, Can AYDIN2,1
1İzmir

Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir,
TÜRKİYE
2Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü, İzmir, TÜRKİYE
Özet
Mekânsal yığılmalar sürecinde arazi fiyatları, agresif yapılaşma koşulları kentsel yapılı
çevrede yeşil alanların ve sosyal donatı alanlarının giderek azalması seyrini izlemektedir.
Bunun sonucunda kentsel çevre niteliği azalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu, yapılı
çevrelerde yaşanabilir kalitede çevreler oluşturulabilmesi için, nüfusun ihtiyacı olan donatı
alanlarının ölçeğe bağımlı planlanmasını koşut olarak sunmaktadır. Kanun açık ve yeşil alan
ile sosyal donatı alanlarını düzenleyen standartlara vurgu yapmakta ve Mekânsal Planlar
Yapım Yönetmeliği ile de bu standartlara ilişkin katsayıları ortaya koymaktadır. Diğer
taraftan, standartlar ışığında planlanan büyüklüklerin var olması açık ve yeşil alanlar ile
sosyal donatıların yaşayanlar tarafından etkin bir biçimde kullanılabilmesini
sağlamamaktadır. Erişilebilirlik, planların hiyerarşisi doğrultusunda yaya, toplu taşıma,
transit taşıma vb. farklı ölçeklere ilişkin hiyerarşileri ifade edebilir. Ancak sosyal donatı ve
açık ve yeşil alanlar öncelikli olarak konut gruplarını ve mahalle ölçeğine işaret eden ve yaya
erişilebilirliğine vurgu yapan işlevsel kimliklerdir. Bu çalışma, 3194 sayılı İmar kanununda
işaret edilen açık ve yeşil alanlar ile sosyal donatı alanların mekânsal verilerle beraber
değerlendirilerek erişilebilirlik yeterliliklerinin coğrafi bilgi sistemleri aracılığı ile donatı
yeterliliklerini daha rasyonel değerlendirilebileceği hipotezine dayanmaktadır. Bu amaçla,
İzmir- Karaburun İlçesi’nin mevcut açık ve yeşil alan ve sosyal donatı varlıklarına ilişkin
mekânsal ve öznitelik verileri toplanarak, açık kaynaklı QuantumGIS programı kullanılarak
mekânsal analiz yöntemiyle test edilecektir. Çalışmanın bulgularında Karaburun ilçesinin
açık ve yeşil alanlar ile sosyal donatı yeterlilik haritası ortaya konulacak ve erişilebilirliğe
ilişkin stratejik mekânsal karar senaryosu oluşturulacaktır. Çalışmanın kent planlama
disiplinine, karar vericilere katkı sağlayacağı ve Karaburun ilçesine dair envanter bilgi
sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mekânsal veri, Erişilebilirlik, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Planlama, Karaburun

Abstract
In the process of spatial agglomeration, land prices, aggressive construction conditions follow
the course of decreasing green areas and urban social facilities in the urban built
environment. The Zoning Law No. 3194 presents the scale-dependent planning of the social
facilities needed by the population in order to create livable quality environments in built
environments. The law emphasizes the standards regulating open and green areas and social
facilities and lays out the coefficients for these standards with the Spatial Plans Construction
Regulation. On the other hand, the existence of the sizes planned in the light of the standards
does not ensure that the open and green areas and social facilities can be used effectively by
the inhabitants. Accessibility, in line with the hierarchy of plans, pedestrian, public transport,
transit transport, etc. express hierarchies of different scales. However, social facilities and
open and green spaces are primarily functional identities that point to housing groups and
neighborhood scale and emphasize pedestrian accessibility. This study is based on the
1*
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hypothesis that accessibility qualifications can be evaluated more rationally through
geographic information systems by evaluating open and green areas and social facilities
areas, which are indicated in the Zoning Law No. 3194, together with spatial data. In the light
of this aim, spatial and attribute data regarding the existing open and green space and urban
social facilities of İzmir-Karaburun will be collected and tested by spatial analysis method
using the open source QuantumGIS program. In the findings of the study, open and green
areas and social facilities areas adequacy map of Karaburun district will be revealed and a
strategic spatial decision scenario regarding accessibility will be created. It is thought that
the study will contribute to the urban planning discipline and decision makers and will
provide inventory information about Karaburun district.
Keywords: Spatial data, Accessibility, Geographic Information System, Urban Planning, Karaburun

sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor
tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan,
rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen
genel isim” olarak tanımlamıştır.

1 Giriş
Kentsel yerleşmelerde sosyal donatı alanları, açık ve
yeşil alanlarının yeterli olma durumu nüfus
büyüklüğüne ve ilgili büyüklüğün hiyerarşik
konumuna bağlı olarak belirli fonksiyonlara
ayrılarak planlanma gerekliliğini taşımaktadır.
Günümüzde nüfus yığılmaları sonucu yapılı
çevrelerin kentsel alanlar lehine yönelmesi, çoğu
zaman sosyo-kültürel altyapıların tamamlanmadan
oturumun verilmesi, kentsel(!) yapılı çevrelerin
donatılardan yoksun ve yaşam kalitesi olarak
biçimlenmelerine neden olmaktadır. Ülkemizde
kentsel planların oluşturulma sürecinde usul ve
yapılış sürecinde mevzuatlar yönlendirici ve
bağlayıcı etkiye sahiptir. Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği, mekânsal standartlar bakımından
içerisinde standartları “Ek-2 Tablo” aracılığıyla şehir
plancıları için önemli sınırlama ve yönlendiricilik
sunmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliğinde sosyal ve teknik
altyapı olarak tanımlanan sosyo-kültürel donatılar,
çeşitli nüfus gruplarına göre hiyerarşik olarak da
sınıflandırılmıştır. Sosyal tesis grubu olarak
tanımlanan eğitim, bakımevleri, sağlık, dini, sosyokültürel, idari ve yeşil alan tesisleri, teknik altyapı
alanları grubunda ise elektrik, petrol, doğalgaz, içme
ve kullanma suyu, kanalizasyon, arıtma ve her türlü
enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servis altyapıları
tanımlamış ve nüfusa orantılı gerek büyüklüklerin
standartları belirlenmiştir.

Sosyal donatıların yeterliliklerinin doğru tespit
edilmesi mekânsal planlama çalışmaları için önem
taşımaktadır. Mevzuatta bu standartlar eğitim alanı
için 2 m2/kişi, kültür alanı için 0,75-2,00 m2/kişi,
sağlık alanı için 1,50 m2/kişi, sosyal alan için 0,751,50 m2/kişi ve ibadet yeri için ise 0,5-0,75 m2/kişi
ve açık ve yeşil alanlar için 10 m2/kişi olarak
belirlenmişdir[3]. Bu standartlar sağlıklı çevreler
oluşturmak için belirlenen minumum standartları
sunmaktadır. Ancak kentsel yapılı çevrelerden
beklenen bu standartların üzerine çıkmaktır. Bu
noktada da mekânsal planlamanın standatlara uygun
olması beklenmektedir. Hesaplamanın doğru ve
gerçekçi yapılması karar verme konusunda önemli
veriler sunmaktadır. Kent planlama bu konuda
bulanık mantık [4,5,6], coğrafi bilgi sistemleri [7,8,9],
gibi pek çok farklı aracı kullanmaktadır. İmar Kanunu
ve mevzuatlarına göre, bir yerleşim biriminde her bir
sosyal donatı alanları sunulan standartların altında
ise yetersiz, bu standartları sağlıyorsa yeterli
ifadeleriyle nitelendirilmektedir ve planların
onaylanması bu standartlara uymalarına bağlıdır.
Standartların tek değişkeninin nüfus olması, bilim
insanları arasında görüş farklılıklarına neden olarak
tartışma konusu haline gelmiştir [7, 8,9,10]. Özellikle
büyükşehirlerde (ki büyükşehir olma statüsü de
nüfus ile belirlenmektedir) bu standartlar
sağlanamamaktadır. Bir grup bilim insanı imar
planlarının
uygulanamayışının
en
önemli
sebeplerinden birisi olarak sosyal donatı
standartlarının yüksekliğini öne sürerken, diğer grup
planlı
kentleşmenin
uygulanmamasını
eleştirmektedir. Kentleşme yaşam alanları ile insan
ilişkilerinin
birbirini
etkilemesi,
psikolojik,
sosyolojik etkilerinin artması ile mekâna yönelik
ihtiyaçların karşılanması, yaşanabilir mekânların

Sosyal ve teknik altyapı alanları, bir yerleşmenin
işlevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan
kamusal kullanımları içermesi açısından kentsel
yapılı çevrenin kalitesini doğrudan belirlemektedir
[1,2]. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Sosyal
altyapı alanlarını “birey ve toplumun kültürel, sosyal
ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir
çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik
kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim,
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oluşturulmasını zorunluluk haline getirmiştir. Bu
minvalde en azından standartların sağlanması
toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve
hiyerarşik kentleşmenin biçimlenmesini sağlayacak,
kaynak kullanımı etkinleştirecektir.

gösteren yasal bir dayanak olarak mekânsal
planların yapım sürecinde eğitim alanları, sosyal ve
kültürel tesis alanları, açık ve yeşil alanlar, dini tesis
alanları, sağlık tesisi alanları ve teknik altyapı
alanlarının yeter büyüklüklerinin hesaplanmasını
sağlamaktadır [3].

Bu çalışmanın odağında 3194 sayılı İmar kanununda
işaret edilen açık ve yeşil alanlar ile sosyal donatı
alanların
mekânsal
verilerle
beraber
değerlendirilerek erişilebilirlik yeterliliklerinin
coğrafi bilgi sistemleri aracılığı değerlendirilmesi
bulunmaktadır. Bu amaçla, İzmir- Karaburun
İlçesi’nin mevcut açık ve yeşil alan ve sosyal donatı
varlıklarına ilişkin mekânsal ve öznitelik verileri
toplanarak, açık kaynaklı QuantumGIS programı
kullanılarak mekânsal analiz yöntemiyle test
edilecektir. Çalışmanın bulgularında Karaburun
ilçesinin açık ve yeşil alanlar ile sosyal donatı
yeterlilik haritası ortaya konulacak ve erişilebilirliğe
ilişkin stratejik mekânsal karar senaryosu
oluşturulacaktır.

Benzer şekilde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde [3] yer alan
sayısal standartlara bakıldığında yalnızca sosyal
teknik altyapı standartlarına değil yürüme
mesafeleri (madde 12)ne de işaret edildiği
görülmektedir. İmar planlarında; “çocuk bahçesi,
oyun alanı, açık semt spor alanı, aile sağlık merkezi,
kreş, anaokulu ve ilkokul fonksiyonları 500 metre,
ortaokular takriben 1.000 metre, liseler ise takriben
2.500 metre mesafe dikkate alınarak yaya olarak
ulaşılması gereken hizmet etki alanında” planlanması
önerilmektedir. Dini tesisler alanlarında ise; “küçük
cami 250 metre, orta (semt) cami 400 metre mesafe
dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken
hizmet etki alanında” planlanması önerilmektedir.
Bununla beraber “brüt nüfus yoğunluğu 100 kişi/ha
ve daha az olan yerleşim bölgelerinde, dağınık kırsal
nitelikli yerleşmelerde veya yerleşik alanlarda uygun
büyüklük ve nitelikte alan bulunamaması halinde veya
bu fonksiyonlara ulaşımı zorlaştıran doğal ya da
yapay eşikler olması nedeniyle yürüme mesafeleri
artırılabilir.” İfadesi ile bazı özel koşullara da vurgu
yapmaktadır.

2 Türkiye’de Mekânsal Plan Standartları
Plan yapım ve uygulama aşamasında önemli bir yol
gösterici olan standartlar önemli katkılar sunmakta
karar vermeyi kuvvetlendirmektedir. Planlama
çalışmalarında mekâna yönelik standartların
belirlenmesi denetlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik
açısından da önem taşımaktadır.
Tarihsel olarak ülkemizde mekânsal standartlarda
çeşitli değişiklikler olmuştur. 1848 yılındaki Ebniye
mevzuatı dönemin ilk standartları olarak kabul
edilebilir. Cumhuriyet sonrasında, 1938 yılında 2290
sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu ile yol
genişlikleri, eğimi, yapı adalarının şekli, çeşitli
donatılar için kişi başı kullanımların ne kadar olması
gerektiği belirlenmiştir. İlk imar kanunu 1957 tarih
ve 6785 sayılı İmar Kanunudur. 1972 yılında yapılan
değişiklikle plan notları tanımlanarak, yeşil alan
kullanımını
kişi
başı
7m2/kişi
standardı
belirlenmiştir. 1985 yılında yürürlüğe giren 3194
sayılı İmar Kanunu nüfus gruplarına göre mekânsal
standartlarda kişi başı kullanımlar ve asgari alan
büyüklükleri sunmaktadır. Dini tesis ve halk eğitim
merkezi
gibi
kullanımlar
1999
yılındaki
değişikliklerle birlikte standartlar tablosuna
eklenmiştir.

Bu bağlamda bu çalışmanın yönteminde Mekansal
Planlar Yapım Yönetmeliğinin sosyal donatı alanları
yeter büyüklükleri ile erişilebilirlik ölçütleri coğrafi
bilgi sistemleri aracılığı ile değerlendirilecektir.
3 Yöntem
Araştırma alanı içerisinde yer alan sosyal donatı
alanları (eğitim, sağlık, kamu) ve açık ve yeşil alanlar
yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yardımı ve
yerinde gözlem ile tespit edilip sayısallaştırılmıştır.
Oluşturulan bu veri tabanı, öznitelik tablosuna
aktarılarak analiz edilmiş ve böylece veriler
mekânsal veri seti haline getirilmiştir.
Alanda yer alan sosyal donatı alan büyüklükleri,
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin sunduğu
donatı
standartlarına
uygunluğu
ve
aynı
yönetmeliğin erişilebilir standarlarına uygunluğu
açısından değerlendirilmiştir.

Günümüzde 14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği sosyal-teknik altyapı
alanlarına
dair
güncel
standartları
nüfus
büyüklükleri ile hiyerarşik olarak sınıflayarak
belirlemektedir. “Ek-2 Tablo” nüfus gruplarına göre
kişi başı kullanım ve asgari alan büyüklüklerini

4 Çalışma Alanı
Karaburun ilçesi İzmir iline bağlı Karaburun
yarımadası olarak bilinen, 415 km² yüz ölçümüne
sahip karaya oturmaktadır (Şekil 1). İzmir kent
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merkezine 100 km ve Adnan
Havalimanına 110 km mesafededir.

Menderes

Şekil 1. Karaburunun Coğrafi Konumu ve Mahalleleri
(Kaynak : Karaburun Belediyesi Stratejik Planı)
2021 yılı kayıtlı nüfus 11.927 kişi olarak
kaydedilmiştir. Bununla beraber, ikincil konut varlığı
ve yıllık turizm ziyaretçileri ile yaz mevsiminde nüfus
önemli oranda artmaktadır. Karaburun Belediyesi,
1902 yılında kurulmuş olup, eski belediye
kurumlarından biri olarak kabul edilebilir. 6360
sayılı büyükşehir yasası sonrasında 1 belde ve 13
köy, mahalleye dönüştürülerek belediye sınırlarına
dâhil edilmiştir. Günümüzde idari yapı Merkez
Mahallesi, Mordoğan, Ambarseki, Bozköy, Hasseki,
Saip, Tepeboz, Yayla, Eğlenhoca, İnecik, Kösedere,
İskele,Küçükbahçe, Salman, Parlak ve Sarpıncık
mahalleleri ile biçimlenmiştir.

Şekil 2. Karaburun İlçesi Sosyal Donatı ve Açık ve
Yeşil Alan Erişilebilirliği
Sağlık hizmet alanları 5.3 ha. alan büyüklüğüne
sahiptir. Erişilebilirlik açısından hizmet yarıçapını
karşılamamaktadır (Şekil 2).
İbadet alanları olarak çalışma alanında camiler yer
almaktadır. Toplam 14 cami yapısı ile en yüksek
sayıdaki sosyal donatı alanı olarak tespit edilmiştir.
Erişilebilirlik
açısından
değerlendirildiğinde,
yerleşik alanların pek çoğunda ibadet alanı olmasına
karşın hizmet yarıçapı açısından pek çok alanda
yetersiz kalmaktadır (Şekil 3).

5 Bulgular
Çalışma alanın içerisinde, 2 ilköğretim okulu, 2 orta
öğretim
kurumu
(941
öğrenci
nüfusu)
bulunmaktadır. 10 yataklı sağlık ocağı, 1 sağlık
ocağı,2 sağlık evi ve 1 acil yardım istasyonu sağlık
hizmetlerini sunmaktadır [10]. İlçe dağınık kırsal bir
yerleşim modeline sahiptir.
Eğitim alanı büyüklüğüne bakıldığında;12 ha.
büyüklüğünde bir alan ayrıldığı ve toplam 941
öğrenciye hizmet verdiği tespit edilmiştir.
Erişilebilirlik açısından değerlendirildiğinde ise,
eğitim
alanlarının
İskele
ve
Mordoğan
mahallelerinde olduğu ancak gözlemlenmiştir (Şekil
2). Bununla beraber Mekânsal Yapım Yönetmeliğinin
vurguladığı 500 metre yürüme mesafesi olarak
tanımlanan hizmet yarıçapına oturmamaktadır.

Şekil 3. Karaburun İlçesi İbadet Alanları
Erişilebilirliği
Çalışma alanında toplam 9 adet kamu hizmet alanı
yer almaktadır. Mekânsal Yapım Yönetmeliğinin
erişilebilir standartları bulunmadığından hizmet
alanları değerlendirmesinde hizmet alan yarıçapı
açısından batı alt bölgesinde yer seçimi
gerçekleşmiştir (Şekil 4).
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Şekil 4. Karaburun İlçesi Kamu Hizmet Alanları
Erişilebilirliği

Şekil 6. İskele ve Merkez Mahalle Erişilebilirliği

Çalışma alanında 2 adet pazaryeri, 1 adet üniversite
alanı ve 1 adet de sosyal tesis tespit edilmiştir. Açık
ve Yeşil alanlara bakıldığında oldukça sınırlı sayıda
planlanmış alan tespit edilebilinmiştir (Şekil 5).

Şekil 7. Mordoğan Mahallesi Erişilebilirliği
Çalışma alan genelinde sosyal donatı alanları
planlama hiyerarşisi açısından incelendiğinde
Mekansal Yapım Yönetmeliğinin işaret ettiği nüfus
büyüklükleri ve yerleşmeler kademelenmesi
açısından hiyararşik mekânsal plan yapısına
rastlanamamıştır.

Şekil 5. Karaburun İlçesi Açık ve Yeşil Alanlar
Erişilebilirliği

6 Sonuç ve Tartışma
Kentsel donatılar, planlama hiyerarşisi içerisinde
kentsel
kaynaklar
dengesini
ve
kullanıcı
gereksinimlerini sağlayan önemli kentsel alt
sistemlerdir. Donatı hizmet sunduğu alandaki nüfus
verilerine göre belirlenmektedir. Kentsel sistemlerde
yer alması gereken donatı niteliği ve büyüklüğü,
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile minimum
koşulları ile belirlenmiştir. Karaburun, dağınık
kentsel yapılı çevre biçimlenmesi ve seyrek
yoğunlukta nüfus yoğunluğu varlığına sahip, doğal
çevre unsurlarının ve kırsal peyzaj varlığının
sürdüğü bir yerleşimdir.

Çalışma alanına bakıldığında alanın batı alt
bölgesinde bulunan ve daha yerleşik yapılaşma
biçimi gösteren Merkez, İskele ve Mordoğan
mahallelerinde sosyal donatı ve açık ve yeşil alan
varlığı daha çeşitli ve fazladır (Şekil 6, Şekil 7).

Çalışma alanının kentsel yapılı çevresinin kıyı
bandında yer seçimi yaptığı ve yarımadanın
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merkezinde topografya nedeni ile ulaşım engelinin
bulunduğu ve yerleşimin bulunmadığı tespit
edilmiştir.
Yarımadanın
kıyı
çeperlerine
bakıldığında yerleşik yapının batı kıyılarında
bulunduğu bu nedenle de sosyal donatı ve açık ve
yeşil alan varlığının da aynı bölgede yoğunlukla yer
seçtiği görülmektedir. Çalışma alanının doğu
cephesi ise daha çok ikincil konut alanları, kapalı
kapılı yerleşmeler tarafından biçimlenmiştir. Bu alt
bölgede çoğunlukla ibadet alanlarına dair
kullanımlar
bulunmaktadır.
Erişilebilirlik
mesafeleri incelendiğinde ise yönetmeliğin
sunduğu hizmet yarıçapları ile kentsel yapılı çevre
lekesinin uyum sağlamadığı görülmektedir. Bu
durum çalışma alanının kentsel yaşam kalitesinin
düşmesine, hizmet alamayan yerleşiklerin hizmet
almak için ulaşım araçları kullanmalarına ve
ekolojik ayak izinin büyümesine, üst kademe hizmet
taleplerinde de bir üst kademe hizmetlerin
sunulduğu en yakın ya da en kapsamlı merkezlerde
yığılmalar oluşturmalarına neden olacaktır.
Çalışma alanının doğu ve batı alt bölgelerindeki
farklılıkların ikincil konut kullanımı ve seyrek
nüfusa dayandığı düşünülse de, 2019-2021
senelerinde yaşanılan pandemi ile bu konutların
dört mevsim kullanılan yerleşim alanlarına
dönüşme eğilimi taşındığı gözlenmektedir. Eldeki
veriler ışığında sosyal donatı, açık ve yeşil alan
büyüklüklerinin yerleşik nüfus için yetersiz,
ziyaretçiler düşünüldüğünde ise oldukça yetersiz
kaldığı, erişim açısından değerlendirildiğinde ise
çalışma alanının çok az bir kısmında erişimin
sağlanabildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda imar
planlarında planlanmış sosyal donatı alanlarının
hızla imar edilmesi yerleşimin sağlıklı ve
yaşanabilir olması açısından önem taşımaktadır.
Gelecek çalışmalarda nüfus bilimcilerin alt
bölgedeki nüfus yapısına dair veriler üretmeleri,
kent plancıların ise bu alt bölgedeki demografik
yapıları değerlendirerek mekânsal plan kararlarını
alabilmeleri daha gerçekçi, yaşam kalitesi yüksek
mekanlar
oluşturmalarına
önemli
katkılar
sağlayacaktır.
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Abstract
Hyperspectral sensing methods have been used in agriculture for many years to determine
physiological events against abiotic and biotic stress factors of plants. Studies on the
determination of wavelengths associated with biochemical properties using hyperspectral
data of plants in the visible and near-infrared region under sustainable agricultural
production models are limited. In this research, Isparta Oil rose with the geographical
indication product from organic farming medicine and aromatic plants from sustainable
production models were used considering that the effect of cultural practices from abiotic
and biotic stress factors is minimal. Hyperspectral measurements and feature selection of
chlorophyll a (mg g-1), chlorophyll b (mg g-1), chlorophyll a+b (mg g-1), total flavonoid content
(mg catechin g-1), total phenolic content (mg GAE g-1), and total antioxidant capacity (mg
TEAC g-1) biochemical properties are made using the J48 classification tree algorithm in
organically grown Isparta Oil Rose leaves. In the classification algorithm, different
hyperspectral data (bands) are used as independent variables for each biochemical feature,
while the amounts of each biochemical feature of the dependent variable are lower and
higher than the mean, and the binary response variable (binary) is taken into the model. In
the selection of independent variables, the correlation-based CfsSubsetEval algorithm, which
does not cause multicollinearity, was used. The areas under the classification accuracies,
sensitivity, specificity, and receiver operating characteristic (ROC) curves, which are the
classification performances of chlorophyll a, chlorophyll b, chlorophyll a+b, total flavonoid
content, total phenolic substance content, and total antioxidant capacity, are given as “72.1%,
73.3%, 76.25%, 69.6%, 71.7%, 67.5%”, “0.353, 0.440, 0.553, 0.714, 0.771, 0.657”, “0.782,
0.811, 0.802, 0.653, 0.621, 0.682” and “0.558, 0.643, 0.631, 0.638, 0.723, 0.625” were
determined respectively. As a result of the study, it was concluded that the chlorophyll a+b
(mg g-1) content was determined with the J48 classification tree algorithm with the highest
accuracy in the classification of the biochemical contents of made the organic farming Isparta
Oil rose leaves with visible and near-infrared hyperspectral data.
Keywords: Hyperspectral Sensing, Biochemical Feature, Organic Farming, Cfssubseteval, J48 Decision
Tree Algorithm, Classification

Hiperspektral Verilerde J48 Sınıflandırma Ağacı Algoritmaları ile
Bazı Biyokimyasal Özelliklerin Sınıflandırılması
Özet
Hiperspektral algılama yöntemleri tarımda uzun yıllar bitkilerin abiyotik ve biyotik stres
faktörlerine karşı fizyolojik olayların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Sürdürülebilir
tarımsal üretim modelleri altındaki bitkilerin görünür ve yakın kızılötesi bölgedeki
hiperspektral verileri kullanılarak biyokimyasal özellikler ile ilişkili dalga boylarının
belirlenmesi üzerine araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bu araştırmada, sürdürülebilir üretim
modellerinden organik tarım yapılan tıbbı ve aromatik bitkilerden coğrafi işaretli Isparta Yağ
gülü abiyotik ve biyotik stres faktörlerinden kültürel uygulamalardan kaynaklı etkinin en az
* Corresponding author: sinandemir@isparta.edu.tr
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olması göz önüne alınarak kullanılmıştır. Organik tarım yapılan Isparta Yağ gülü
yapraklarında hiperspektral ölçümler ve klorofil a (mg g-1), klorofil b (mg g-1), klorofil a+b
(mg g-1), toplam flavonoid madde içeriği (mg catechin g-1), toplam fenolik madde içeriği (mg
GAE g-1) ve toplam antioksidan kapasitesi (mg TEAC g-1) biyokimyasal özelliklerin J48
sınıflandırma ağacı algoritması kullanılarak öznitelik seçimi yapılmıştır. Sınıflandırma
algoritmasında her bir biyokimyasal özellik için bağımsız değişken olarak farklı hiperspektral
veriler (bantlar) kullanırken, bağımlı değişken her bir biyokimyasal özelliklerinin
miktarlarının ortalamaya göre düşük ve yüksek olması ikili yanıt değişkeni (binary) şeklinde
modele alınmıştır. Bağımsız değişken seçiminde ise çoklu doğrusal bağlantıya
(multicollinearity) neden olmayan korelasyon tabanlı CfsSubsetEval algoritması
kullanılmıştır. Klorofil a, klorofil b, klorofil a+b, toplam flavonoid madde içeriği, toplam
fenolik madde içeriği ve toplam antioksidan kapasitesi özelliklerinin sınıflandırma
performansları olan sınıflama doğrulukları, duyarlılık, özgüllük, alıcı işletim karakteristiği
(ROC) eğrileri altında kalan alanlar sırasıyla, “%72.1, %73.3, %76.25, %69.6, %71.7, %67.5”,
“0.353, 0.440, 0.553, 0.714, 0.771, 0.657”, “0.782, 0.811, 0.802, 0.653, 0.621, 0.682” ve “0.558,
0.643, 0.631, 0.638, 0.723, 0.625” olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda organik tarım
yapılan Isparta Yağ gülü yapraklarının biyokimyasal içeriklerinin görünür ve yakın kızılötesi
hiperspektral veriler ile sınıflamasında klorofil a+b (mg g-1) içeriğinin J48 sınıflandırma ağacı
algoritması ile en yüksek doğrulukta belirlendiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hiperspektral Algılama, Biyokimyasal Özellik, Organik Tarım, Cfssubseteval, J48
Karar Ağacı Algoritması, Sınıflama

1

Introduction

Hyperspectral sensors, which can detect in a wide
wavelength range of the electromagnetic spectrum,
have increased their academic and agricultural use
with the developments in remote sensing
technologies in the last 20 years. The increasing use
of experimental and algorithmic developments due
to the development of remote sensing technologies
allows the successful use of data with high spectral
resolution obtained with hyperspectral sensors in
agricultural applications [1]. Research continues on
the integration of technological developments in
terms of optimum management of scarce resources
in agriculture. It has increased the use of remote
sensing sensors for Agriculture 4.0, which increases
profitability with the integration of technology in
agriculture, includes sustainable environmentally
friendly practices, and aims to provide optimum
efficiency with scarce resources. It is an important
tool in the early determination of abiotic and biotic
stress factors at the field scale with the remote
sensing data, and technology developments that
have been used in agricultural applications for many
years [2]-[3]. Hyperspectral sensing techniques
make it possible to detect small changes in spectral
channels narrower than 10 nanometers, with the
development of faster computational techniques for
narrow absorption properties resulting from
biochemical and biophysical properties of
vegetation. The absorption properties of plants are
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formed as a result of electron transitions in
chlorophyll, bending, and stretching of chemical
bonds in plant sap and other chemical compounds
[4]. The characteristic absorption properties of
organic compounds at wavelengths in the visible
and near-infrared region in the range of 325-1075
nanometers, it has allowed the traceability of
biochemical changes in living vegetation under
farmland conditions. Early estimation of leaf
biochemical content has been significantly improved
by narrowband sensor (hyperspectral) applications
compared to broadband (multispectral) sensor
applications [5],[6],[7],[8]. Hyperspectral remote
sensing techniques have been successfully used in
agricultural plants, especially at the leaf level, to
obtain parameters such as chlorophyll, nitrogen,
cellulose, and lignin [8],[9],[10],[11].
The extent and threshold of physiological responses
to abiotic and biotic stressors in agricultural
production depend on the duration and magnitude
of environmental stress. Also, the extent and
threshold of physiological responses to abiotic and
biotic stressors depend on the synthesis of antistress substances and the plant's adaptive potential
and morpho-functional processes, particularly
metabolic adjustments [18]. It is believed that
secondary metabolites synthesized by the cell
structures of plants under conditions of abiotic and
biotic stress protect from oxidative effects [9]. These
are named secondary metabolites that include
certain vitamins, carotenoids, terpenoids, essential
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oils, and phenolic compounds. These are important
for normal plant growth and defense against
infection and injury [11]. Secondary metabolites
have been detected in many plant sources. Examples
of these plants are field crops, horticultural crops,
and medicinal and aromatic plants [12],[13],[14].
Medicinal and aromatic plants are plants with high
secondary metabolite content to reduce the effect of
abiotic and biotic stress factors [15], [16]. Isparta oil
rose (Rosa Damascena Mill.) is the most important
rose species producing high-value essential oil.
Organic farming of R. Damascena is carried out to be
used in perfume, medicine, and the food industry in
Isparta conditions. Considering these reasons, it is
important to determine the effect of abiotic and
biotic stress factors on food security and safe food
supply in agriculture. Following the change in the
secondary metabolite content of R. Damascena
during the vegetation period can be done by
analytical means [17],[18],[19].

design, were used to create a hyperspectral data set.
R. Damascena leaves were collected in 8 periods in
the 10-days apart during the 2019-2020 vegetation
season. Hyperspectral measurements from leaf
samples taken from each period were using the ASD
Fieldspec RS3 [20] spectroradiometer that the
technical characteristics of are given in Table 1.
Plant probe uses a halogen bulb as a 12 Volt direct
current light source. The plant probe allows the R.
Damascena leaf between it and the ASD leaf clip to
quickly record the energy coming from the light
source in the 325-1075 nanometer range of the
electromagnetic spectrum by the spectroradiometer
device with a fiber optic cable. The hyperspectral
measurement application from R. Damascena leaves
using the Plant probe is given in Figure 1.

Studies were conducted to determine its
biochemical contents such as chlorophyll a, b, a+b,
total substance contents of phenolic and flavonoid,
and total antioxidant capacity while R. Damascena
was in vegetation seasons under abiotic and biotic
stress factors. [17],[18],[19]. In previous studies
conducted by analytical means, the determination of
the characteristics of the change in leaf content by
hyperspectral measurements has not been
adequately investigated. It is necessary to
investigate the developments in machine learning
algorithms and the use of plant datasets with high
spectral characteristics in organic farming systems.
This study was conducted using the hyperspectral
data of the leaves in the range of 325-1075
nanometers in the vegetation period of the
chlorophyll a, b, a+b, total substance contents of
phenolic and flavonoid, and total antioxidant
capacity of the R. Damascena plant grown under
organic farming systems in Isparta conditions. With
the J48 algorithm, the classification of characteristic
bands was investigated. The results of this study will
provide an understanding of the detectability of
secondary metabolites that cannot be measured in
farmland conditions for smart agriculture and
digital agriculture, and the usability of the
relationship of hyperspectral data with the
biochemical contents of users.
2 Materials
In this study, R. Damascena leaves collected from 10
plots from Isparta oil rose gardens, which were
grown organically under the same ecological
conditions in Ardıçlı village of Keçiborlu district of
Isparta province, according to the randomized plot
170

Table 1. Hyperspectral data parameters.
Name

Parameters

Electromagnetic spectrum range
Number of bands
Spectral resolution
Spectral width
Scanning time
Wavelength Accuracy
Plant probe spot size
Plant probe power requirements

325-1075 nm
750
3.5 nm
1.5 nm
17 ms
±1 nm
10 mm
12-18 VDC,
6.5 W

Figure 1. The Hyperspectral measurement from R.
Damascena leaf.

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

3

Method Applied

In this study, a method has been proposed to
determine the change in leaf biochemical content of
abiotic and biotic stress factors occurring during the
vegetation season of Isparta oil roses with organic
farming, using hyperspectral data. First, Chlorophyll
(a, b, and a+b) content was determined according to
the method defined by Zhang and Huang [21]. The
total phenolic content was determined according to
the Folin-Ciocalteau method defined by Singleton
and Rossi [22]. Total flavonoid content was made
according to the method specified by Zhishen et al.
[23]. Total antioxidant capacity was determined
according
to
the
DPPH
(1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl) reported in a method defined by
Kumaran and Karunakaran [24]. Chlorophyll a, b,
a+b, total substance contents of phenolic and
flavonoid, and total antioxidant capacity contents of
R. Damascena leaves were analyzed under
laboratory conditions. Then, descriptive statistics of
determining chlorophyll a, b, a+b, total substance
contents of phenolic and flavonoid, and total
antioxidant capacity contents were calculated. And
then, correlations of biochemical contents were
calculated. Biochemical analyzes were performed
for 240 samples according to the methods
mentioned above. According to the center of the data
set of the determined biochemical contents,
categorical classes were created as high and low as
two classes. From the hyperspectral data set from
features in the range of 325-1075 nanometers were
determined 501 bands in the range of 400-900
nanometers. The reflection values of the bands,
which are highly correlated with biochemical
contents and do not show multicorrelation with
each other, were calculated with the feature
selection process CfsSubsetEval algorithm, which is
widely used in weka software. After the feature
selection was completed, the J48 algorithm, one of
the machine learning algorithms, was used to
classify the biochemical contents of R. Damascena
leaves with hyperspectral data. The proposed
method is given in Figure 2.
As seen Fig. 2, the Organic Farming R. Damascena
Mill. Database is collected by hyperspectral
measurement and biochemical analysis result
transferred to the Weka software including machine
learning algorithms and methods in the computer,
and the proposed method has been applied feature
selection and J48 classification tree algorithm.
Correlation-based CfsSubsetEval algorithm was
used in the selection of hyperspectral features to be
used in the classification of biochemical contents.

Figure 2. Flowchart of the method applied
CfsSubsetEval uses a search algorithm. In the
algorithm, the attributes that have the best
relationship with the class label are determined. In
this case, the determined hyperspectral feature
group contains a high correlation with the class
label. However, other hyperspectral features are
found to be less important [25]. In this study,
hyperspectral features were determined for each
biochemical content class label by using the
BestFirst search algorithm in the CfsSubSetEval
algorithm. The following is a description of the
evaluation criteria calculated using dataset values.
The confusion matrix was obtained by selected 10fold cross-validation and computing of the
evaluation results. Performance criteria of J48
machine learning models developed to predict
biochemical contents from the hyperspectral
dataset are given equation below;
𝑇𝑃+𝑇𝑁

(1)

𝑇𝑃

(2)

𝑇𝑁

(3)

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (%) = [𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁] × 100
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 (%) = [𝑇𝑃+𝐹𝑁] × 100
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 (%) = [𝑇𝑃+𝑇𝑁] × 100

ROC analysis is another important analysis used in
the performance measurement of the classification
process performed on the data set. Simply defined,
An ROC curve can be defined as a graph of sensitivity
and 1-specificity calculated from the confusion
matrix value from a classification result [26]. The
overall accuracy of the classification is determined
using the area under the ROC curve (AUC). The AUC
values are calculated from 0 to 1. In general, an AUC
of 0.7 to 0.8 is acceptable.
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4

Results

In this study, the descriptive statistics of the
biochemical analysis results in the workflow given
in Figure 2 were calculated in the R studio program
[27]. Descriptive statistics of chlorophyll a (Chl a),
chlorophyll b (Chl b), chlorophyll a+b (Chl a+b), total
flavonoid content (TFLC), total phenolic content
(TPEC), and total antioxidant capacity (TAC) in R.
Damascena leaves are given in Table 2. The
arithmetic mean (mean) value was calculated by
dividing the values of the biochemical contents by
the number of variables. The lowest mean value of
leaf TPEC content is 8.61. The highest mean value of
leaf TAC content is 86.67 (Table 2). The standard
deviation is the value used to summarize the data
values. It shows the distribution of the data
according to the mean. If the data set is close to the
mean, the standard deviation gets smaller. The
standard deviation values calculated according to
the results of the biochemical analysis are given in
Table 2. The lowest standard deviation value of leaf
Chl a content is 0.65. The highest standard deviation
value of leaf Chl b content is 5.50 (Table 2). The
standard deviation is a measure of the prevalence of
the distribution. However, it is impossible to say
much about the standard deviation and distribution.
Because the value found is an absolute value. Is this
value big or small? It is necessary to look at the
coefficient of variation to decide whether. The
coefficient of variation indicates how many percent
the standard deviation changes with respect to the
mean. The coefficient of variation values calculated
according to the results of the biochemical analysis
is given in Table 2. The lowest change coefficient of
variation value of leaf Chl a content is 2.43%. The
highest change coefficient of variation value of leaf
TPEC content is 37.73% (Table 2). The difference
between the largest and smallest value in an
attribute of the data set is called the distribution
width (Range). The range calculated for the
biochemical data set is given in table 2. The lowest
value distribution width of leaf Chl a content is 3.48.
The highest value distribution width of leaf TAC
content is 71.78 (Table 2).
Biochemical analysis was done on leaves of R.
Damascena that were made hyperspectral
measurements. Using the hyperspectral data set
created for the R. Damascena 2019-2020 vegetation
season, 2 classes were determined according to the
arithmetic mean value of the biochemical data in
order to make the biochemical content faster with
machine learning algorithms. Hyperspectral
features were selected with the CfsSubset algorithm,

which is widely used in machine learning and data
mining studies. The feature selection process was
determined for each biochemical feature in the weka
software. Biochemical contents and features were
determined from 502 hyperspectral data sets. The
CfsSubsetEval algorithm was used to determine the
features with the highest correlation of biochemical
contents from the hyperspectral data set. The
determined hyperspectral features are given in
Table 3.
The feature selection process was determined from
502 features between 400-900 nm. The different
number of attributes were determined for
biochemical features. However, properties in the
550-700 nm range in the red and green regions of
the electromagnetic spectrum were determined to
be highly correlated with all biochemical features.
Wavelengths were determined for organically
grown oil roses in monitoring abiotic and biotic
stress levels in farmland conditions with
hyperspectral sensing (Table 3).
The determined features were used for the
classification of biochemical features with the J48
algorithm. Confusion matrix results obtained in the
applied method are shown in Figure 3. Less than
equal to the mean content of chlorophyll a,
chlorophyll b, chlorophyll a+b, total flavonoid
content, total phenolic content, and total antioxidant
capacity in R. Damascena leaves were given class I.
The higher than mean was given class II (Figure 3).
As can be seen from the Confusion matrix, the best
result for biochemical content R. Damascena leaves
is calculated Chl a+b with J48 algorithm.
As can be seen from the Confusion matrix, the best
result for biochemical content R. Damascena leaves
is calculated Chl a+b with the J48 algorithm.
Performance tests for the best classification results
for biochemical contents were calculated according
to in the confusion matrix. The performance test was
applied to the statistical parameters calculated in
the confusion matrix and given in equations 1-3. The
classification accuracies, sensitivity, specificity, and
receiver operating characteristic (ROC) curves,
which are the classification performances of
chlorophyll a, chlorophyll b, chlorophyll a+b, total
flavonoid content, total phenolic substance content,
and total antioxidant capacity were determined. The
classification performance of biochemical contents
with the J48 algorithm is given in Table 4.
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Table 2. Descriptive statistics of biochemical analysis results.
Biochemical Analysis

Sample (N)

Minimum

Mean

Maximum

Standard
Deviation

Chl a (mg g-1)
Chl b (mg g-1)
Chl a+b (mg g-1)
TFLC (mg catechin g-1)
TPEC (mg GAE g-1)
TAC (mg TEAC g-1)

240
240
240
240
240
240

26.05
20.05
49.32
5.66
4.08
19.09

26.63
46.63
73.23
13.66
8.61
86.67

29.53
50.27
76.91
27.07
17.10
90.87

0.65
5.50
4.89
4.33
3.25
5.15

Coefficient
of
Variation
2.43
11.79
6.67
31.68
37.73
5.94

Range
3.48
30.22
27.59
21.41
13.02
71.78

Table 3. Feature selection from hyperspectral dataset.
Biochemical
Analysis
Chl a
Chl b
Chl a+b
TFLC
TPEC
TAC

Algorithm

Hyperspectral Feature (400-900 nm)

CfsSubsetEval
(CFS Subset
Evaluator)

423, 529, 561, 662, 663, 687, 707, 710, 770, 892
404, 423, 528, 598, 610, 703, 710, 715, 766, 867, 898
404, 423, 528, 561, 616, 694, 703, 716, 766, 865, 898
405, 497, 502, 513, 553, 562, 563, 569, 667, 701, 712, 716,
718, 724, 732, 733, 781, 783, 875
415, 482, 553, 556, 557, 611, 674, 678, 679, 715, 717, 719,
724, 737, 811, 871, 889
419, 548, 549, 586, 620, 711, 724

Figure 3. Confusion matrix results obtained with the applied method.
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Selected
Attributes
10
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Table 4. J48 algorithm performance test.
Biochemical
Contents

Sensitivity
%

Specificity
%

Chl a
Chl b
Chl a+b
TFLC
TPEC
TAC

35.3
44.0
55.3
71.4
77.1
65.7

78.2
81.1
80.2
65.3
62.1
68.2

ROC
Area
(AUC)
0.558
0.643
0.631
0.638
0.723
0.625

used in determining the physiological events in
plants with hyperspectral data was determined for
Rosa Damascena Mill..

Accuracy
%
72.1
73.3
76.25
69.6
71.7
67.5
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Abstract
Predicting the market demand is a crucial process for retail operations. There are enormous
number of factors affecting sales. For instance, when the school term is over, we can predict
that the sales of our products at our retail locations around the school campuses will decrease
or on a special day like Valentine’s Day, our chocolate sales may increase considerably.
However, the dimensions to consider in predicting sales are not limited to these special
occasions. A variety of factors such as the current price of the product, the current conditions
of the market, the currency exchange rates, and the promotions offered to the customers
affect the final figure. Therefore, to achieve high forecasting accuracy, we need to develop a
state-of-the-art method that can be tailored to our own retail operations. To that end, we
develop machine learning-based models and time series techniques to predict our future
sales by considering all the relevant factors.
Keywords: Demand Sensing, Forecasting, Machine Learning, Time Series

a smaller quantity is sent than the actual product to
be sold, the intermediary firm will have to request
the product again, so the product's arrival to the
consumer is delayed and the consumer satisfaction
will be affected. As a result, the consumer's trust to
the brand may be shaken. In case of demand
overestimation, the products may be spoiled in the
warehouses and become inconsumable, which in
turn will cause profit loss.

1 Introduction
In the retail industry, the prompt and complete
delivery of the product to the consumer is a high
priority for the company's reputation and financial
stability.
If the replenishment quantity is greater than the
actual demand, stock levels increase, product
deterioration causes financial loss. If the actual
demand is greater than the replenishment quantity,
stock-out situation negatively effects the turnover.

Traditionally, the business units were determining
the number of products that would go through the
sales
channels
before
we
propose
a
digital/automated solution to our problem. They
used the historical sales data from the past years and
make the predictions accordingly. They were using
the forecast horizon of 2 weeks. The forecasts were
being generated by using a ratio that is obtained by
dividing the average of the previous sales periods of
three months by the sales of the targeted month in
the previous year. Finally, this ratio was multiplied
by the average of the previous three months to get
the final result. We did not find this approach ideal

Any inefficiency or prediction deviation in one of the
steps through the process of delivering products to
the customers, financial loss is almost certain.
Therefore, it is necessary to take each step carefully
and generate accurate predictions. When the
forecasts are made by the business units via manuel
operations (by using tools like Excel), excess time
and personnel underutilization are inevitable. At the
same time, human-induced errors and deviations
occur in estimations. In the case of underestimation,
* Corresponding author: dilruba.topcuoglu@yildiztech.co
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because it only considers the demand of previous
years and excluding some important features, it is
more likely to contain errors and is time-consuming.

[1], proposed to solve the demand forecasting
problem by using deep learning methods. The data
set they used was relatively less complicated. The
study achieved high success in the univariate and
deep learning models. In our problem, the same
approach did not yield satisfactory results due to the
diversity and intrinsic relations of the variables we
had [1].

We solved this forecasting problem using state-ofthe-art demand prediction techniques. We
determined the actual demand of the consumers for
each merchant in the short, medium, and long term.
We identified certain patterns such as seasonality
and trends by using statistical methods, considering
factors such as economic cycles, intense competition,
unstable consumer preferences, product style, and
rapid changes in business life. We ensured that the
right decisions were taken by determining the
number of sales that may occur in the future. We
observed the results to find the most effective
parameters on demand. For example, The sales of
cold drinks and ice creams depend on temperature.
On the other hand, chocolate sales are affected by
holidays and special days. Inflation has a significant
effect on the sale of luxury segment products but has
no significant effect on the sale of essential needs (e.g.
bread). We used Machine Learning, Time Series, and
Deep Learning models to identify the variables that
predict the product to be sold with high accuracy.
Next, we performed a comparative study to identify
the best-performing method for each product. We
determined the production quantity, the number of
raw materials to be purchased, the amount of stocks
to be kept, and the number of personnel to be
employed within the demand horizon.

[2] made predictions with a limited number of data
sets. The model they proposed was KNN. Due to the
outlier and missing value problems in our data, this
approach failed to achieve high-quality predictions.
In [3], after data cleaning and preprocessing steps,
the LSTM method was used in certain datasets, such
as the one considered in this work, because it
provides higher accuracy and a lower error rate than
traditional statistical-based forecasting models such
as AR, ARMA, and ARIMA. Even though LSTM is
generally considered as a high-performing
forecasting method, the performance was less than
satisfactory in our case.
The problem discussed in [4] had been solved to
perform demand estimation in the retail sector with
neural network support. We also implemented a
neural network-based model solve our problem;
although the neural network method gave good
results for our dataset in general, other models
provided better results.

2 Literature Research

In [5], demand forecasting for a very large dataset in
the retail industry with the help of machine learning
was discussed. Automated Learning is a discipline
that makes Machine Learning algorithms work
faster. Our data was smaller compared to the data
studied in this article. Therefore, meta-data studies
on the data set would have been unnecessary for our
problem. We also considered other machine learning
models such as Linear Regression, KNN Regressor,
Decision Tree Regressor, Random Forest Regressor,
XGBoost Regressor, Gradient Boosting Regressor to
solve our problem; however, they failed to provide a
sufficient accuracy rate [5].

With emerging technologies such as Artificial
Intelligence and Machine Learning, most businesses
are looking for ways to use big data to improve their
current processes. Besides technology trends in
retail, demand forecasting is one of the significant
topics aimed to be improved by business units.
Organizations aim to predict the demand of the
market and align their resources along with it to
minimize stock and production costs while avoiding
sell-outs by having on-scheduled production for
better replenishment planning.
Several demand forecasting techniques exist;
however, there is not a single best-performing
methodology that can be applied to every situation.
Instead, multiple methods should be considered in
order to identify the one that best suits the task at
hand.

3 Solution Model
3.1 Data
The data we had was prepared separately for 3
different sales channels. One of the sales channels
had data from 2017 and the other ones from 2016.
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The sales data was comprised of the products which
affected the total endorsement by 60-70%.

The first approach was to take the difference
between the first observations before and after the
no-sale period and fill in the missing data in a linear
fashion. E.g., We have a dataset with 12 months of
sales. Let there be 10 sales in January and 20 sales in
June. In February, March, April and May, sales should
not take place. It is filled as February 12, March 14,
April 16 and May 18 using the (20-10)/(4+1)
structure.

The data sets we had;
•

•

•

Sales Data: In this data set, we had the
number of products, the weight of the
product that sold, and total endorsement of
the corresponding sale throughout sales
history in monthly and annual time frames.
Activity Data: For one of the sales channels,
we had 7 different activities (In-out, multiPurchase, etc.) and the discount rates
applied. For other sales channels, we only
had the discount rates.
Calendar Effects: This dataset consisted
important days within a year such as the
number of school days, the number of
weekdays
and
weekends,
holidays,
lockdowns and so on.

The second approach was populated by the mean of
the series and assigned the missing values to the
periods with missing data.
The third approach was to use the average of the
months of the relevant period. E.g; If the data for July
2021 is missing, the average of all July months in the
series is taken. If the average of all July months is
missing, the average of the series for the relevant
period is taken.
3.2.3 Train-Validation-Test Periods
We split the data into two groups after flagging the
dataset. Then, the quarterly sales period is split for
validation. In the next steps, the actual sales for the
current months and the estimated sales are
compared and tested.

3.2 Data Preparation
We observed that the SKU codes of the products have
also changed due to the change in the weight of the
products in sales from the past to the present. To
avoid errors due to these differences, we selected the
most up-to-date SKUs for each product because even
though they appeared as different SKUs, they had a
common history.

3.3 Model
3.3.1 Variable Selection in the Model
We measured the relationships between variables to
be used in our model. Determining the effects of the
variables on each other allows us to have an idea for
assignment of the variables that will bring success to
the model.

3.2.1 Outlier Detection
The 3-sigma (68-95-99.7 rule method) method with
coefficients of 1.5, 1.75, 2.0 was used to detect
outliers in the data. Accordingly, the value
determined as the outlier and the upper limit of the
outlier subtracted and the difference found
distributed to the rest of the series. E.g.; In a data set
with 10 observations, in a case where the upper limit
of the outlier is 100, the value of 127 observations is
revised as 100, and the difference of 27 is distributed
to the remaining 9 observations of the series as
(difference) / (remaining observation). The purpose
of using this method is to prevent the concept of sellout.

We calculated the correlations to see if there was a
linear relationship between these variables. In the
next step, we got the feature importance using
models such as XGBoost, Decision Tree, and Random
Forest and learned the variables with the highest
correlation. Finally, we learned the p-values with the
help of linear regression and checked whether it was
statistically significant at the 95% confidence
interval. We chose the variables which were common
for each step to use in our model.

3.2.2 Missing Imputation
Missing observations in the data set occurred when
the sales in the relevant periods were not realized.
Three approaches had been introduced to fill these
missing values.

Within Trend + Seasonality + Residual values, we did
not include residual value in our variable set to
prevent deviations, but we used trends and
seasonality factors that may affect our sales. There
are factors to consider when choosing these effects.
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For example, due to the decrease in the pandemic
towards the end of 2021, we calculated the
seasonality value based on the seasonality value of a
period when there is no pandemic (or less pandemic
effect). If it is a trend value, we move forward by
accepting the value of that period.

this case, the winner algorithm with the lowest MAPE
is selected for the validation period and the estimate
of that algorithm is given. The winner model between
ARIMA, ARIMAX, and ESM models in Time Series
algorithms, the winner from Linear Regression, KNN
Regressor, Decision Tree Regressor, Random Forest
Regressor, XGBoost Regressor, and GradientBoosting
Regressor algorithms in Machine Learning, and the
final winner as a result of the moving average itself is
selected.

3.3.2 Setting up the Model
In order to get the most accurate result in the
demand forecasting process, we tried three different
models after organizing our data. In the end, the
model with the highest accuracy metric will be
chosen as our final model. The first model we tried is
based on time series, machine learning, and moving
average, the second one is based on deep learning
and moving average, and the third is based on time
series and moving average, which we are currently
using.

Considering the results of this modeling, this method
was not chosen because the accuracy provided was
below the target accuracy rate. Missing imputation
and outlier detection methods are also used to
prepare the data. As a result of determining the
outlier value in any series with 1.5 sigma or 1.75
sigma, there are high differences between the
estimates.

While estimating the demand, the characteristic
features of the series are determined according to
certain rules. These rule sets are:
•
•
•
•

•

We used LSTM structure in this method. LSTM is an
artificial neural network architecture commonly
used for disappearing gradient problems while
training repetitive, traditional RNNs used in the field
of Deep Learning. Unlike standard feed-forward
neural networks, LSTM has feedback connections. It
can handle entire data series, not just single data
points. This method is often used because it is
effective in classification and estimation in solving
time series problems, because there may be
unknown delays between important events in the
time series.

Does it have data for the current year?
Do we have more than 12 months of data?
Is the data occupancy rate at least 85%?
Is the number of observations greater than
36?

If the series we have meets the four rules listed
above, labeled as Time Series.
If the series does not pass the 1st rule, no prediction
is calculated.

In this method, if the series has 24 months or more
data, it is marked as LSTM, if not, as moving average,
and results are obtained. Although better results are
obtained with this method compared to the first
method, it was not sufficient.

If the series does not pass the 2nd rule, it is labeled as
moving average.
If the data passes rules 1 and 2 but failed for the
rules 3 and 4, Machine Learning algorithms are
used.
•

Second Method

•

First Method

Third Method

The missing values are left without applying any
imputation and the estimation process is carried out.
Only Time Series and moving average methods were
used. Here, unlike previous approaches, it was
accepted as 0 while holding out. The reason for doing
this is not to lose any period data while learning the
model. The winner model between ESM, ARIMA,
ARIMAX, IDM, and UCM models in Time Series
algorithms and the moving average, would be
selected.

These models are tested by 4-item rules. And after
the installation of the model, the MAPE (Mean
Absolute Percentage Error) values in the validation
period are checked to select the most successful
model. If the MAPE of an algorithm labeled as Time
Series is greater than 30, estimation is also
performed using Machine Learning and moving
average methods and its MAPE’s are examined. In
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In addition, we marked the predictions as risky if
the Coefficient of Variation is higher than 1.5, the
series is not stationary as a result of the stationary
test, the last observation is empty, and there are less
than 6 series in total.
4 Computational Results
•

With the contribution of the developed
model, our prediction success increased
from 70% to 85%.

•

The number of personnel used in planning
decreased and the process shortened, thus
financial gain was achieved.

•

The waiting time and cost of the products in
stock were reduced.

•

2% improvement in customer stock
availability, 1% improvement in service
request occupancy rate and a 1-day
decrease in safety stock levels obtained
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Abstract
The number of restaurants serving globally increases day by day. Franchising is a widespread
working model in this domain. In franchising model, global management department decides
rules, services and products whereas feedbacks are obtained in the local language. Even
though global managers are reported about feedback by local solution partner, managers
desire to analyze all comments on products. In this study, we propose a solution that first
translates customer comments to English, then reports aspect-based sentiment analysis
results in the language of managers. This approach satisfies the head of the franchising
restaurants to directly analyze sentiment analysis feedback and to give customer-oriented
decisions. For this goal, we implemented ABSATranslater that uses restaurant review
datasets at the training stage. After the learning phase, the architecture which is integrated
with Google Translate can be used to analyze sentences in other languages. We worked on 6
languages in our experiments. We compared the success of sentiment analysis prediction for
different languages with the success of sentiment analysis in English and we obtained 60%
rate, which would be acceptable by franchising managers.
Keywords: Natural Language Processing, Aspect Based Sentiment Analysis, ABSA translation.

1 Introduction

to provide a detailed feedback to both global
franchise managers and customers.

The growing amount of web content created by users
has conducted sentiment analysis an essential
instrument for extracting information about the
sensual condition of human beings. The comments or
online reviews on a platform are important
evaluation criteria for both potential customers and
business owners. Therefore, sentiment analysis has
become an increasing amount of popular topic and
various techniques in NLP has been implemented to
understand the expressed sentiment on an entity.
One application field is restaurant reviews on which
NLP studies focused. The expression of people’s
opinion about a restaurant by writing a comment is
easy with the improvement of the technology.
However, more detailed approaches would be
helpful to evaluate the quality of restaurant services
from distinct perspectives. In the restaurant case,
dividing the overall sentiment into aspects such as
food, service, quality, ambiance etc. is a better choice

Aspect-based sentiment analysis is primarily applied
to customer feedback from websites and ecommerce platforms such as AliExpress, Ebay and
others. ABSA is proposed by [1] to figure out the
reviews in a better way compared to conventional
sentiment analysis, instead of estimating the whole
sentiment polarity. Three significant subtasks to
ABSA exist according to [2]. These are Opinion target
extraction (OTE), Aspect category detection (ACD),
Sentiment polarity (SP). Besides, different models
have been studied for ABSA for its main subtasks
such as aspect-category sentiment analysis (ACSA)
and aspect-term sentiment analysis (ATSA).
Specifically, this work is interested in the sentiment
polarity of aspect categories or target entities in the
text in a multilingual environment and its aim is to
improve the quality and accountability of global
management of franchises.

* Corresponding author: engin.durmaz@hugin.com.tr
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•
A user-friendly, novel and robust application
that uses machine translation to learn the restaurant
reviews in any language and convert them to English
for multilingual aspect-based sentiment analysis
tasks,

framework for aspect identification of a product by
using the Wikipedia dataset to extract aspect
candidates and they utilized classification algorithms
for identifying the aspects. Machine learning
approaches are applied on annotated tweets by using
Naive Bayes, Maximum Entropy (MaxEnt) and SVM
[13]. They reported that SVM outperforms other
classifiers in their work.

•
The application, ABSATranslater, is capable
of applying various ML-based approaches to
eliminate feature extraction as well as resource
requirements for ABSA. Both SVM and Naive Bayes

Another significant work in this field is ABSA Toolkit
(An Open Source Tool for Aspect Based Sentiment
Analysis) [14]. It is a toolkit developed for
performing aspect-level sentiment analysis on
customer reviews. Similar to our model, the toolkit
provides the option of selecting from different
classification algorithms to train binary classifiers
which include Support Vector Machine (SVM),
Random Forest, and Naive Bayes. Although ABSA
Toolkit is similar to our model, it does not support
multilingual aspect based sentiment analysis.
Benefiting from those techniques and open source
implementations, we built our system on franchise
restaurant analysis and we achieve multilingual
support by adding translator.

are supported on ABSATranslater and knowledge
learned from the Yelp and Amazon Restaurant
datasets are used to conduct the research.
To the best of our knowledge, this study is the first to
apply machine learning models to the multilingual
aspect-based sentiment analysis task.
The rest of the paper is organized as follows. We
share previous studies relating to aspect-based
sentiment analysis in Section 2. Then, theoretical
background is shared in Section 3. In Section 4, we
explain our approach. Section 5 contains
experimental details and results analysis. Finally, we
summarize the paper in Section 6.

Recently, deep neural networks are applied to learn
better features for supervised aspect extraction. The
reason for usingthe CNN model in ABSA tasks is the
presumption that key words might include the aspect
term, and show a category or decide polarity,
regardless of their position. However, important
studies recommend that RNN has superiority over
CNN, citing the example of the LSTM model that does
not need big training datasets [15] and able to obtain
comparative success to CNNs with less parameters
[16]. For this reason, RNNs may process better than
CNNs if the classification is dependent on the
semantic relationship of whole sentences in terms of
ABSA tasks. In this study, we tested the performance
using all the combinations of both Naive Bayes and
SVM on each of the implemented classification tasks.

2 Related Work
2.1 Studies on Aspect Based Sentiment Analysis
Sentiment analysis has been studied at document,
sentence and aspect levels [5]. This work focuses on
the aspect level. Aspect extraction is one of its key
tasks, and has been performed using both
unsupervised and supervised approaches. The
unsupervised approach includes methods such as
frequent pattern mining [6], syntactic rules-based
extraction [7], [8], word alignment [9] and label
propagation.
Traditional
machine
learning
techniques, such as Multinomial Naive Bayes,
Support Vector Machines (SVM), K-Nearest Neighbor
(KNN), applied on vector space representations can
be used to perform aspect sentiment classification,
where terms can be used as features. Here, each
identified aspect is labeled as positive, negative, or
neutral and a machine learning technique is applied
to learn a classification model and classify the
sentiment of the unseen aspects. Most of machine
learning approaches to identify aspects are based on
classification algorithms. For example, authors in

2.2 Studies on Multilingual Sentiment Analysis
Authors in [17] argued that multilingual sentiment
analysis has certain challenges, including word sense
ambiguity,
language-specific
structure
and
translation errors. Despite the fact that DNN models
require less language-specific features [18], this
review has highlighted that ABSA has not yet
achieved its potential in a multilingual environment.
The first issue stems from the fact that there are
insufficient resources for many languages to
construct NLP models. It is also clear that there are
yet no benchmark ABSA datasets on different
languages. Apart from SemEval 2016, there is merely

[10] formulate the aspect extraction as a
classification problem and use Naive Bayes to
calculate the probability of each feature to identify an
aspect. Authors in [11] use noun phrases as aspect
candidates and the SVM algorithm to build a model
based on labeled data. Authors in [12] designed a
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a small number of product review datasets in Chinese
[19], [20], in Hindi [21], and in Vietnamese [22]. It is,
therefore, hardly surprising that there are few
successful attempts at using Deep Learning (DL)
methods on ABSA with different languages, with the
exception of [23] for French, Spanish, Russian, Dutch
and Turkish. From SemEval 2016, it is evident that
the performance of models varies between
languages, with higher scores recorded in English
and Chinese but lower ones in French, Spanish,
Dutch, and Russian [2]. Hence, the main problem of
multilingual sentiment analysis is the lack of lexical
resources [24]. The literature lack the presence of
developed multilingual corpuses, which would
include a set of languages such as (Persian, Arabic,
Turkish, and English) and compare different
methods by applying them to this corpus. The main
contribution of our work is to combine ABSA concept
with Google Translator so that it supports
multilingual aspect-based sentiment analysis.

classifier is that the occurrence or absence of a
specific attribute of a class (i.e.feature) is not related
to the occurrence or absence of any other feature.
𝑃(𝑫|𝜃)
𝑃(𝜃|𝑫) = 𝑃(𝜃)

𝑃(𝑫)

(1)

The reason why Naive Bayes is famous as it works
well in the case of categorical inputs rather than
numerical values. In aspect-based sentiment analysis
case, two metrics (aspects and sentiments) were
classified. While explaining the system in the
generative model, we can say that both variables
affect the use of words in sentences. Thus, the
probability distribution depends on both the
components [27]. The conditional generative model
of Naive Bayes in the system is shown in Figure 1.

2.3 Studies on Translation Sentiments
Although there are some industrial products and
academic studies that try to combine Google
Translator with NLP and ML techniques such as [25],
[26] and Unicorn NLP to analyze sentiments of
comments and customer reviews, our work is novel
in the field of ABSA in terms of analysing the aspects
and their polarities from a comment in any language
after converting the comment to English. To sum up,
with the integration of Google Translator, it is
possible to analyze aspect-based sentiments of
sentences in one of the defined languages.

Figure 1. Conditional model of constructed Naive
Bayes
Let A = [𝑎1, 𝑎2, . . . ,𝑎𝑖] and S = [𝑠1, 𝑠2, . . . , 𝑠𝑗 ] denote
aspects and sentiments, respectively. Given a
document containing terms 𝑤𝑘 from group of aspect
and terms 𝑣𝑡 from group of sentiment, d =

3 Background
In addition to the three sub-tasks of ABSA: aspect
term extraction, aspect term aggregation, and aspect
term polarity prediction; we aim to prepend the tasks
with a translation phase, in which we bring the
reviews from their original language to English, in
this section we will give a background about the
techniques used in the work.

[𝑤1, . . . ,𝑤𝑘, 𝑣1, . . . , 𝑣𝑘], the probability of document
d to be categorized in aspect 𝑎𝑖 and sentiment 𝑠𝑗 is
calculated using Equation 2.

3.1 Naive Bayes Classifier

𝑃(aisj |𝑑) 𝖺 (𝑃(𝑎𝑖) 𝖦
1≤𝑘≤𝑛𝑑

A Naive Bayes classifier is a probabilistic machine
learning model used for classification task. Bayes’
Theorem states that all probability is a conditional
probability on some a prioris as in Equation 1. They
are among the simplest Bayesian network models,
but coupled with kernel density estimation, they can
achieve higher accuracy levels. This classifier
assumes that the words are conditionally
independent of each other for a given class (positive
or negative). The assumption of Naive Bayes

𝑃(𝑤𝑘|𝑎𝑖)(𝑃(𝑠𝑗 ) 𝖦

(2)

𝑃(𝑣𝑡|𝑠𝑗 )

1≤𝑘≤𝑛𝑑

Maximum a posteriori decision rule (MAP) is used to
define the final aspect and its sentiment as shown in
Equation 3.
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and JSON in the request body that identifies the
language to translate to (target) and the text to
translate (q) should be provided.
Multiple segments of text to translate by including
multiple q fields or a list of values for the q field can
be provided.
The response is immediately received as in Figure
4. The translations array contains two translatedText
fields with translations provided in the requested
target language (de: German). The translations are
listed in the same order as the corresponding source
array in the request.

Figure 2. Sample Translator Request: Api Request
body is in JSON Format

3.2 Support Vector Machines
In Machine learning, Support Vector Machines
(SVMs) are supervised learning models with
associated learning algorithms. SVM analyzes data
and recognize patterns solving both classification
and regression problems. Given a set of training
samples, each assigned with one of two classes. An
SVM learning algorithm builds a model that marks
new samples belonging to one class or the other
class. An SVM learning algorithm model is a
representation of the samples as points in space.
These points are mapped such that the samples of an
other class are separated by a wider gap. As the
aspect category terms not present directly in the
sentence, it is required to consider the the sentence
for each category and find the category sentiment
label as negative, positive, neutral. To address this
multi-classification problem, a linear SVM classifier is
used to train them with various features extracted
from the reviews presented in training dataset. The
steps involved in category polarity detection are
presented in Figure 3.

Figure 4. Sample Translator Response: Format of
Body is JSON
3.4 Aspect term extraction (ATE)
Aspect term extraction process aims to identify
explicit aspects mentioned in a given review. ATE
phase is mainly a sequence labeling task. The
extraction of aspect term has a major impact on the
precision of the whole sentiment analysis solution.
This is because mistakes at the starting of the all
pipeline will be disseminating to the next stages and
can potentially damage the whole solution seriously.
Our idea for the solution of aspect term extraction in
a supervised learning perspective is the use of a
linear chain Conditional Random Field (CRF). In
restaurant domain, aspects in the sentences are
particular for a kind of restaurants like ”pasta” for
Italian restaurants and ”sushi” for Japanese
restaurants.

Figure 3. Aspect Category Polarity Detection Model
3.3 Language Translation
Google Translate provides API for retrieving
translations. It should be used json object and GET
request to the Google Translate server. To translate
text, a POST request as in Figure 2 should be done
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3.5 Aspect category detection (ACD)

domain using trained data from the broader generic
dataset. Test cases are firstly translated to English via
Google translator to be able to employ the trained
model and then result takes place. Figure 5 describes
our multilingual ABSA design. It is significant to note
that this design does not utilize any resource in any
of the languages of the test cases such as word
embeddings or lexicons.

Aspect category detection algorithms try to identify
latent aspect categories inside an input text. Aspect
categories are generally predefined for a target
domain. For the restaurant domain, aspect categories
may be {Food, Service, Ambiance, Price}.
3.6 Restaurant datasets
In the last decade, in aspect-based sentiment
analysis, most of the data resources and systems built
so far are tailored to English and other languages like
Chinese and Arabic. There are four datasets that are
mainly used for restaurant reviews by NLP
researchers to evaluate efficiency and performance
of their models and systems in ABSA domain [2], [3],
[28], [29].

The general outline of the algorithm is shown in
Figure 5, going through the pipeline through the
milestones given below.

4 Approach



Parameters: The input review text T, and its
original language, l ∈ L



𝑇𝑟𝑛𝑠𝑇 ← 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑒(𝑇): T is fetched and sent to
translation modüle



𝑇𝑘𝑛𝑇𝑟𝑛𝑠𝑇 ← 𝑇𝑜𝑘𝑒𝑛𝑖𝑧𝑒(𝑇𝑟𝑛𝑠𝑇): 𝑇𝑟𝑛𝑠𝑇 is
normalized and tokenized
𝑊𝑉𝑇 ← 𝑊𝑜𝑟𝑑2𝑉𝑒𝑐 (𝑇𝑘𝑛𝑇𝑟𝑛𝑠𝑇): word vectors
for 𝑇𝑘𝑛𝑇𝑟𝑛𝑠𝑇
𝐶𝑎𝑡𝑇 ← 𝑂𝑇𝐸(𝑊𝑉𝑇): OTE for the existing
labels in T according to the max. similarity
𝑃𝑙𝑡𝑇 ← 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐶𝑎𝑡𝑇):
Compute
the polarity of each of 𝐶𝑎𝑡𝑇
Aggregate results of {𝐶𝑎𝑡𝑇 ∶ 𝑃𝑙𝑡𝑇} pairs

4.1 Overview of the ABSATranslator
The project is divided into two stages. The first stage
is the translation phase. After the collection of ABSA
datasetsfrom different languages in restaurant
domain, translation module was implemented to
translate the collected data using Google translator.
After the translation phase of the different languages
to English, we started the development phase of the
ABSATranslator. This stage enables the user to train
custom models for ABSA on the restaurant domain.
During the development phase, the labeled dataset is
acquired. Then, after pre-processing and feature
extraction, models are trained for aspect term
extraction, aspect category detection, and aspect
polarity classification. As it is stated that the project
contains both aspect analyzer and Google
Translation
modules.
ABSATranslator,
the
implementation of this study trains restaurant
reviews at the start to learn aspects and sentiments.
After translation is done from other languages to
English, the system becomes ready for training and
sentiment analysis. ABSATranslator needs annotated
datasets for both training and test phases.







In particular, the first step in the aspect based
sentiment analysis is set to be taking the input file
(input file isrequired to be in a comma separated
values (CSV) format with tab used as a separator.)
from the user, and passing it into the translation
module. This review sentence could be in any of the
supported languages. A call to third party translation
module is done at this stage to obtain the translated
version of the input review as a part of the
preprocessing stage (grey part in Figure 5) in the
pipeline. After the input is normalized and tokenized,
Word2Vec algorithm for learning word embeddings
from the training corpus is employed. Since the
vector representation of a word is now usable, the
system is ready to perform the ABSA tasks.

In our multilingual solution, a single model is
designed in the language where the biggest training
resources are available, to get rid of the requirement
to locate data and create different models for each
language. In this study, we focus on English since
remarkable aspect based sentiment analysis datasets
are mainly available in English. We primarily begin
by training with a broad dataset that has restaurant
reviews for various aspects to make the English
aspect-based sentiment analysis model as
generalizable as possible. The model has been made
more specialized for franchise restaurants chain

4.2 Technical details of the ABSATranslator
4.2.1 Preprocessing
Preprocessing is a significant phase in any text
mining study. Review input is generally without
formal organization or structure compared to
articles and blogs. Therefore, before modeling data
preprocessing is a must. After data is read by the
system, the raw text is preprocessed. Another
milestone of the preprocessing part is tokenization.
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This is considered as a standard step in language
models, this step is performed with the help of one of
functions of NLTK library [30]. It is one of the most
efficient existing tokenizer implementations.

training dataset. After extracting the aspect terms,
extracted terms are used to find out the categories
using one of the reliable classifiers.
4.2.3 Aspect category detection

Moving forward with preprocessing, it is
implemented a word embedding for the purpose of
providing the aspect term extraction model a clean
ready-to-classify data. Utilizing the Word2Vec [31]
model trained on a huge corpus from the same topic
(i.e. restaurant reviews), is important to customize
word embeddings for the every task. Word
embeddings of the input review is forwarded to the
downstream models in the pipeline.

ACD module aims to extract all the possible aspect
categories from the text. For a target space, aspect
categories are ordinarily predefined. As it is
mentioned before, these aspect categories may be
{Food, Service, Ambiance, Price} for the restaurant
domain. Aspect categories are more comprehensive
according to aspect terms and they are not
compulsorily referred as terms in a text. In our
design, ACD is considered as multi-label classification
task. This multi-label classification task implies that
the module will guess possible aspect categories
from the convenient label sequence of categories.
The sequence of categories is extracted from the
training set. For example, according to one of sample
sentence from our datasets, ”I liked chicken marsala,
also the personnel was very fast and satisfying.” In
this sample, the identified aspect categories are food
and service. Food and service are labeled as aspect
categories since the mentioned items are about food
and service. Our implementation has options for
choosing classification algorithm from two distinct
classification algorithm mentioned in section III to
train binary classifiers for aspect polarity detection.
Classification algorithms that the design supports
SVM and Naive Bayes.

4.2.2 Aspect term extraction
This subsection is to identify the aspects of given
target entities in the restaurant domain. The aspect
term extraction is a sequence labelling task, where
each token of the sentence needs to be classified into
either inside or outside of an aspect term.
During the aspect term extraction stage, a review
sentence is treated as an input sequence and each
token is considered as an element. During this stage,
a sample sentence is used as an input sequence and
each token is treated as an element. This study
employs a CRF to train the aspect term extractor.
There are some other different techniques that are
used in training CRF based model for aspect term
extraction. Also, word embeddings are the vector
representation of a word. This paper employs
Word2Vec scheme [31] for learning word
embeddings from the training corpus. Using simply is
the word representation aimed to carry as much
useful information as possible for each distinct word
in the corpus in vector form.

4.2.4 Aspect polarity classification
Aspect Polarity classification is the last step in the
pipeline right before result aggregation step. This
operation is performed on the output of the
preceding aspect extraction module. Positive,
negative and neutral are the labels predicted for each
aspect term. We first translate the test set to English
and use the pre-trained model to score polarity in the
translated text. In this way, our proposed approach
eliminates the need to train language dependent
models, use of sentiment lexicons and word
embeddings for each language.

The model used is an opinion target extraction (OTE)
model trained on restaurant dataset depicted in
yellow in Fig 6. Briefly, OTE algorithm proceeds over
the following steps:


Text cleaning, from any stop word, and other

punctuation characters


Extracting morphological features, such as

5 Experiments and Discussion

plurality, capital letter etc.


Extracting POS features, according to a
standard lexica



Extracting previous/next vector features



Create next/prev vector features



Extracting previous/next POS features

In this study, we completed tests with SVM and Naive
Bayes algorithms. We used Yelp lexicon and Yelp
embedding datasets in training phase. For the test
phase, datasets in six different languages (shown in
Table 2) except English were collected. In this part of
the paper, We first share configuration details of the
experiments than we analyse experiment results.

After the features has been extracted, the features are
trained on the model of chain CRF and fitted to the

Ideally, a local language translation module from any
provider would serve the test environment without
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the need for any outer dependencies. In our
translation module, since the ideal option is not
available due availability issues, we implemented it
using the third party service of Google Translator
which came up with a couple of limitations faced
while performing the experiments. One of them is the
limits set bythe service provider on the number of
requests, which may effect the scalability of the
whole system. Nevertheless, we managed to
overcome this problem by segmenting the requests
and distribute them over a wider timeline. The
counts in Table 2 show the successful segment of
each language dataset ahead of testing process. The
rest of this section will explain the experimental
setup and after that the evaluation discussion on the
obtained results.

The implemented environment was carried out
using the parameters shown in Table 1. For instance,
Parameters such as kernels used, random state, class
weight in SVM and Naive Bayes classifiers. Last but
not least, the aspect categories examined were fixed
eight categories also at the bottom of the same table.
5.2 Evaluation
The experiments were done according to the
experimental setup described above in V-A. In
training stage, the data mentioned above were
trained, and since our architecture is designed upon
two classification tasks, i.e. category and polarity
classification, we mainly dedicated the usage in the
SVM and Naive Bayes classifiers. In this paper, when
SVMis referred to, this means that SVM model is used
for all different sub-tasks in the pipeline, the same
way applies for Naive Bayes. The results of the tested
SVM and Naive Bayes models are represented in the
Table 3 and Table 4 respectively. The diagrams Fig
4,5,6,7,8,9 each belongs to a single language test
dataset on which the entire pipeline is applied. We
call a single execution of the pipeline on a whole test
dataset a run. The left hand sub-figure of each of
these figure the results obtained from an SVM model
is set, and on the right those which belong to Naive
Bayes. Each triplet of columns represents an
experimental run, in which the corresponding
classifier is chosen.
Table 1. Parameters setup of algorithms.

Figure 5. Multilingual aspect-based sentiment
analysis approach
5.1 Experimental Setup
Initially, analogous to [14], our established
environment supports the models Naive Bayes, and
SVM trained for both category detection and
sentiment polarity classification. The dataset used
for training polarity classifier fixed such that
unigrams indicate the term instead of bigrams for a
better performance. For pre-trained word
embedding vectors, we used the publicly available
word2vec vector set of length 200, trained on ’Yelp
Restaurant Reviews’ dataset. The lexicon used for
training the polarity is in the form which is a list of
aspects paired with the sentiment score. In OTE
model we applied CRF model framed by an SVM
which both have a strong capability on extracting
target features [32].
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Parameter Name

Usage

Training Dataset

Yelp Restaurant Reviews

Training dataset Ngram

Unigrams

Word Embeddings

word2vec (length: 200)

Aspect
CategoryClassifier

Naive Bayes/SVM

Aspect Polarity
Classifier

Naive Bayes/SVM

Naive Bayes Kernel

Gaussian

SVM Kernels

linear, poly, rbf, sigmoid

SVM Class Weight

Balanced

SVM Random State

5

OTE scheme

Frank-Wolfe Structural
SVM with CRF

Aspect categories

restaurant, price, misc,
food, beverages, ambiance,
service, location
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Table 2. Datasets used in test and training
Dataset

Sentence
Count

Tested Count

Czech

1845

1783

Spanish

806

607

French

626

518

Dutch

504

388

Russian

1002

728

Turkish

1068

941

Table 4. Accuracy results for Naive Bayes classifier

Relatively speaking, there is a remarkable success in
detecting the polarity of a chosen category. This is
spotted in the Russian language with 72% accuracy,
when using SVM classifier. A little bit lower but still
noteworthy is Naive Bayes in Dutch and Russian
language of score of 47% with a closely distributed
instances for the remaining languages.
Furthermore, with a notable raise, the results of
target detection has a maximum accuracy of 39% in
Czech languagesusing SVM, 29% is the maximum
yielded result for Czech. Again, the rest of the
accuracies are all within the reach. In Table 3 and 4
Category prediction shows very low accuracy, yet in
Czech is even worse (no more than 2%).
Polarity

Target

Czech

0.02

0.61

0.39

Spanish

0.23

0.68

0.35

French

0.25

0.61

0.31

Dutch

0.2

0.71

0.33

Russian

0.21

0.72

0.28

Turkish

0.22

0.59

0.15

Polarity

Target

Czech

0.02

0.35

0.29

Spanish

0.16

0.46

0.23

French

0.17

0.35

0.16

Dutch

0.19

0.47

0.22

Russian

0.15

0.47

0.23

Turkish

0.15

0.43

0.13

As a result, the rest of the depicted results show
better performance acquired by SVM over Naive
Bayes in almost all the cases, this is because its
assumption of naive independence doesn’t apply in
practice for sequential data like corpus tokens. In
addition the relatively close results for different
languages implies the consistency in the system
model and reliable for a new extensions in future
work.

Table 3. Accuracy results for SVM classifier
Category

Category

The classification of the category in all languages is
unexpectedly low comparing with the benchmark
reliable results. After the procedures of tracing the
problem back, the cause was around a couple of
reasons; the lack of context while interpreting into
the base language (English), and maybe some
homogeneity features in the test data or unlikely
(because of the k-fold on test data, where k = 3) but
with low possibility an overfitting in the training
phase. Well, this is a problem that appeared by
integrating with translator module, because of the
lack of consistency in mapping the terms in test
dataset in original language while predicting the final
labels. In other words, the labels are True- Negative
instances, i.e. labels might be predicted correctly, but
mapping it with the corresponding label in the
original language requires a new engineering task. A
simple patch injected to the middle of prediction
model (on decision part of target classification),
which overall increased the accuracy by +5% for
Naive Bayes and +13% for SVM. The idea behind it
that we set a dictionary which holds the target terms
in both English and the original language, and decide
on the labels based on this dictionary instead.

The tests have been tried on samples from six
different languages, these samples are collected from
different sources all related to restaurant review
aspect sentiment analysis task. We showed the
results of which individually, showing that not all the
languages can translate the aimed sentiment,
sequential syntactic and contextual information
might seem to not be perfectly transferable through
a translation module. This looks clearer in category
detection task, which none of the experiments
succeeded to achieve an accuracy more than 25% in
French SVM test run. Similarly, using Naive Bayes
couldn’t exceed 19% of accuracy.

Dataset

Dataset
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(a) SVM Results with
Czech.

(a) SVM Results with
French

(b) Naive Bayes
Results with Czech.

Figure 9. French dataset results. Optimum
accuracies for polarity, category and target are =
0.61, 0.25, and 0.31, respectively

Figure 6. Czech dataset results. Optimum accuracies
for polarity, category and target are = 0.61, 0.02, and
0.39, respectively

(a) SVM Results with
Spanish.

(b) Naive Bayes
Results with Spanish.

(a) SVM Results with
Russian.

Figure 7. Spanish dataset restuls. Optimum
accuracies for polarity, category and target are =
0.68, 0.23, and 0.35, respectively

(a) SVM Results with
Dutch.

(b) Naive Bayes
Results with French.

(b) Naive Bayes
Results with Russian.

Figure 10. Russian dataset results. Optimum
accuracies for polarity, category and target are =
0.72, 0.21, and 0.28, respectively

(a) SVM Results with
Turkish.

(b) Naive Bayes
Results with Dutch.

(b) Naive Bayes
Results with Turkish

Figure 11. Turkish dataset results. Optimum
accuracies for polarity, category and target are =
0.59, 0.22, and 0.15, respectively

Figure 8. Dutch dataset results. Optimum accuracies
for polarity, category andtarget are = 0.71, 0.20, and
0.33, respectively

6 Conclusion
In this study, we proposed a multilingual aspectbased sentiment analysis (ABSA) solution for
restaurant reviews. Our work is the first study that
combines translation methods with ABSA on
restaurant reviews. In this way, researchers donot
necessarily collect huge restaurant datasets to be
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trained for the country where they study on. All they
have to translate their reviews to English so that the
comments are analyzed sentimentally. In this way,
we aimed to build an aspect-based sentiment
analysis model that can be utilized for making
inferences in distinct languages without the need of
separate models for every language.
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Glutensiz Kurabiye Üretiminde Kenevir (Cannabis Sativa L.) Unu
Kullanımı
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Özet
Çölyak hastalığı, bilinen tedavisinin glutensiz beslenme programı olan önemli bir sindirim
sistemi rahatsızlığıdır. Bu hastalığa yakalanmış bireyler gluten içeren gıdaları
tüketememektedir. Bundan dolayı sınırlı ürün çeşitliliğine sahip durumdadırlar. Bu sınırlı
durum ve çölyak hastalığının farkındalığının artması ile birlikte glutensiz ürün çeşitliliğine olan
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Üretilen glutensiz ürünlerin besin içeriklerinin düşük
olması bu ürünlerde besin değeri yüksek bileşenlerin ilave edilmesini ortaya çıkarmaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hazır gıdaya olan talep her geçen gün artmaktadır.
Tüketici tercihlerinin değişmesi ile yeni ürün arayışları artmaktadır. Bisküvi unlu mamul
sanayinde önemli bir yeri olan ürün grubudur. Bu çalışmada kurabiye formülasyonuna beş
farklı oranda (%5, 10, 15, 20 ve 30) kenevir tohumu unu ilave edilerek glutensiz kurabiye
üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen kurabiyelerin besinsel (rutubet, kül, toplam protein,
toplam yağ, toplam fenolik madde, toplam antioksidan kapasite), tekstürsel ve duyusal
özellikleri tespit edilmiştir. Kenevir tohumu unu protein içeriklerini yükseltmiş, toplam fenolik
madde ve toplam antioksidan kapasitelerinde artışa neden olmuştur. %15 kenevir tohumu unu
ilavesine kadar kurabiyelerin fiziksel özelliklerinde (kabarma, renk) herhangi bir olumsuz
meydana gelmemiştir. Yapılan duyusal değerlendirmede de %15 kenevir tohumu unlu
örnekler en yüksek genel beğeni düzeyine sahip olmuştur. Bu çalışma glutensiz kurabiye
üretiminde yağsız kenevir tohumu ununun %15 düzeyine kadar kullanılabileceğini ve üretilen
kurabiyelerin besinsel ve duyusal özelliklerinin iyileştiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çölyak, Fonksiyonel ürün, Kenevir unu, Kurabiye

Use of Hemp (Cannabis Sativa L.) Flour in the Production of GlutenFree Cookies

Abstract
Celiac disease is an important digestive system disorder, the known treatment of which is a
gluten-free diet. Individuals with this disease can not consume foods containing gluten.
Therefore, they have a limited product variety. With this limited situation and increasing
awareness of celiac disease, the need for gluten-free product variety is increasing day by day.
The fact that the nutritional content of the gluten-free products produced is low reveals the
addition of components with high nutritional value in these products. As in the whole world,
the demand for ready-made food in our country is increasing day by day. The search for new
products is increasing with the change in consumer preferences. The biscuit is a product group
that has an important place in the bakery product industry. In this study, gluten-free cookies
were produced by adding hemp seed flour at five different rates (5, 10, 15, 20, and 30) to the
cookie formulation. Nutritional (moisture, ash, total protein, total fat, total phenolic
substances, total antioxidant capacity), texture properties and sensory properties of the
cookies produced were determined. It increased the protein content of hemp seed flour and
* Iletişim e-posta: ali.cingoz@gop.edu.tr
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caused an increase in total phenolic substances and total antioxidant capacity. Until the
addition of 15% hemp seed flour, no adverse effects in the physical properties (swelling, color)
of the cookies were observed. In the sensory evaluation, samples with 15% hemp seed flour
had the highest general appreciation level. This study shows that fat-free hemp seed flour can
be used up to 15% in the production of gluten-free cookies, and the nutritional and sensory
properties of the cookies are improved.
Keywords: Celiac, Functional product, Hemp flour, Cookies

1 Giriş
Kenevir olarak bilinen Cannabis sativa L.,
Cannabaceae familyasına ait yıllık otsu bir bitkidir [1,
2]. Kenevir tohumları (Cannabis sativa L.) Çin ve
Avrupa kültürlerinde binlerce yıldır önemli bir besin
kaynağı olmuştur. Yüksek besin içeriği ve sağlık
üzerine yararlı etkilerinin ortaya çıkması ile farklı
bölgelerde üretimleri ve farklı sanayi kollarında
kullanımı artmaya başlamıştır [3]. Kenevir lif, yağ ve
un üretimi başta olmak birçok sanayi dalında önemli
hammadde kaynağı durumundadır [4]. Kenevir
tohumu yapısında %32 protein, %43.7 yağ ve %10.3
karbonhidrat ve önemli miktarda diyet lifi, vitamin
ve mineral madde içermektedir [5]. Kenevir
tohumlarından elde edilen yağ, çoklu doymamış yağ
asitleri, proteinler ve esansiyel amino asitler
bakımından zengindir [6]. Ayrıca son on yılda
biyolojik değeri tavuk yumurta beyazına benzer olan
kenevir proteinleri [7] ile ilgili yapılan çalışmalarda
kenevir proteinlerinin kolesterol ve serum glikoz
seviyelerinin ayarlanması, antioksijenasyon ve
antikanserojen
gibi
faydalarının
olduğunu
göstermiştir [8].
Kenevir (Cannabis sativa L.) yüzyıllardan beri başta
endüstriyel ve tekstil ürünleri olmak üzere ilaç ve
gıda sanayinde hammadde olarak kullanılan lif ve
yağlı tohum kaynağı bir bitkidir (Aydoğan ve ark.,
2020). Yüksek düzeyde protein, diyet lif ve yağ içeriği
ile kenevir (Cannabis sativa L.) tohumları tahıl
ürünlerinin zenginleştirilmesinde alternatif ürün
olarak ön plana çıkmaktadır. Kenevir unu ilave
edilerek ekmek [4, 9,10], ekşi hamur [11], makarna
[12], glutensiz kraker [13], glutensiz bisküvi [14],
glutensiz ekmek [15] ve enerji barı [16] gibi farklı
ürün geliştirme çalışmaları mevcuttur.
Glutene duyarlı enteropati (bağırsak rahatsızlığı)
olarak da tanımlanan çölyak hastalığı, duyarlı
kişilerde, buğday, arpa, çavdar ve yulaftaki bazı tahıl
proteinlerine karşı gerçekleşen bağışıklık tepkisi
nedeniyle oluşmaktadır. Hastalığı oluşturan temel
etken, gluten proteininin gliadin adlı alt fraksiyonu
olup, gluten içeren gıdaların tüketilmesi sonucunda
etkisi ortaya çıkmaktadır. Çölyak hastalığı, yaşam
boyu devam eden tek gıda alerjisidir ve günümüzde

en sık rastlanan genetik hastalık olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle çölyak hastaları, yaşamları
boyunca sıkı bir glutensiz diyet uygulamalıdır [17].
Çölyak hastalığının Türkiye’de görülme sıklığı yüzde
1 ile binde 3 arasında değişmektedir. Tahmin edilen
hasta sayısı 250 bin ile 750 bin arasındadır.
Ülkemizde 6-17 yaş arası okul dönemi çocuklarında
% 0.87 sıklığında olduğu görülmüştür. Çölyak
hastalığı Avrupada ise (Finlandiya, Almanya, İtalya
ve Birleşik Krallık) % 1 sıklığındadır. Ülkelere göre
30-64 yaşları sırasıyla Finlandiya % 2.4, Almanya %
0.3 İtalya % 0.7 prevalansa sahiptir. Kuzey
Amerika’da toplumunun %1 kadarını etkilediği ve
son yıllarda sıklığının arttığını gösteren toplum bazlı
çalışmalar vardır [18].
2 Materyal Metot
2.1 Materyal
Çalışmada ana materyal olarak glutensiz un
(Sinangil), kenevir tohumu tozu (Hempium),
portakal kabuğu tozu (İngro), şorthening (Alba)
marka ürünler kullanılmıştır. Tüm hammaddeler
üretim
gerçekleştirilinceye
kadar
+4°C’de
depolanmıştır.
2.2 Yöntem
2.2.1 Kurabiye Üretimi
Kurabiye üretiminde glutensiz unla yer değiştirme
esasına göre beş farklı oranda (%5, 10, 15, 20 ve 30)
kenevir tohumu tozu ilave edilerek üretimler
gerçekleştirilmiştir.
2.2.2 Analitik Yöntemler
Chroma meter, CR-300 (Japan) model renk ölçüm
cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kurabiyelerin
L*, a* ve b* değerleri tespit edilmiştir. Örneklerin
azot içeriklerinin belirlenmesinde mikro kjeldahl
yöntemi kullanılmıştır [19]. Örneklerin toplam yağ
içeriği ankom yağ ekstraksiyon cihazı ile gravimetrik
olarak AOAC 920.39 metodu kullanılarak tespit
edilmiştir. Örneklerin kül içerikleri gravimetrik
olarak [19] belirlenmiştir.
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2.2.3 Toplam fenolik madde ve antioksidan
kapasite analizleri
Örnek hazırlama amacıyla 1 g örnek üzerine 20 ml
asitlendirilmiş metanol (HCl/metanol/su, 1:80:10,
h/h) ilave edilmiş ve 25°C’lik su banyosunda 2 saat
bekletilmiştir. Ardından 3000 rpm’de de 10 dak
santrifüj edilmiştir. Berrak kısım alınarak analiz
edilinceye kadar -18°C de depolanmıştır [20].
Toplam fenolik madde tayini: Analiz 2 N FolinCiocalteu fenol ayıracı kullanılarak Singleton ve ark.
(1969) tarafından tanımlanan yönteme göre
belirlenmiştir. Sonuçlar “gallik asit eş değeri” olarak
hesaplanmıştır [21].
FRAP yöntemiyle antioksidan kapasite tayini:
Benzie ve Strain (1996) tarafından tanımlanan
yönteme göre yapılmıştır ve sonuçlar “trolox
eşdeğeri” cinsinden hesaplanmıştır [22].

Nişasta bazlı glutensiz un karışımlarının besinsel ve
fonksiyonel özelliklerini arttırmak amacıyla yapılan
bu çalışmada; glutensiz un karışımına beş farklı
oranda yağsız kenevir tohumu unu karıştırılmış ve
glutensiz kurabiye üretimi gerçekleştirilmiştir.
Üretilen kurabiyelerin kimyasal analiz sonuçları
Çizelge 1’de gösterilmektedir.
Kontrol örneğinde %3.97 olan protein içeriğinin
kenevir tohumu ununun ilave edilmesi ile 5.59 ile
13.75 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Kenevir
unu ilavesinin artması ile protein içeriğinde de
artışlar gözükmektedir. Glutensiz un karışımına göre
mineral madde içeriği yüksek olan kenevir tohumu
unu kül içeriğinde de artışa neden olmuştur.
Çalışmada kullanılan kenevir ununun yağsız olması
sebebiyle üretilen kurabiyelerin % yağ içeriklerinde
herhangi bir değişi belirlenmemiştir.

2.2.4 Tekstür Analizi
Üretilen kurabiyelerin farklı zaman aralıklarında
sertlik ölçümü gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla,
tekstür analiz cihazı (Zwick Z0.5, Almanya)
kullanılarak, 7 mm’lik baskı derinliğinde 2 cm
çapında yuvarlak başlık kullanılarak [23] değeri
(Newton/cm2) belirlenmiştir. Fırın çıkışından 5 saat
sonra soğuyan örnekler polietilen torbalarda
paketlenmiştir. 0, 3, 7, 14 ve 21 gün sonunda
kurabiye paralellerinden 3 tanesi polietilen
torbalarından çıkarılarak sertlik değeri tespit
edilmiştir.

Kenevir tozu ilaveli kurabiyelerin fiziksel analiz
sonuçları Çizelge 2’de gösterilmektedir. Kenevir
tohumu ununun yapısında bulunan diyet lifleri unun
su tutma kapasitesini arttırmakta buda pişirilen
kurabiye örneklerin su aktivitesi değerlerinde kısmi
yükselişe neden olmaktadır.
Pişmiş örneklerin ağırlıkları arasında fark
olmamakla birlikte %15 kenevir tohumu unu
ilavesinden sonra örneklerin yükseklik değerleri
düşerken çap değerleri artmaktadır. %15 kenevir
tohumu unu ilavesinden sonra artan miktarların
kurabiyelerin daha geniş olmasına ve daha az
kabarmasına neden olduğu belirlenmiştir. Kontrol
örneğinde 50.16 mm olarak ölçülen çap değeri 53.80
mm’ye kadar artmıştır.

2.2.5 Duyusal analiz
Kurabiye örneklerinde duyusal değerlendirme 20-60
yaş aralığında 15 panelist ile gerçekleştirilmiştir.
Duyusal değerlendirme de renk, kabarıklık, koku,
gevreklik, ağızda dağılma hissi ve genel beğeni
özellikleri
bakımından
değerlendirilmiştir.
Değerlendirme beşli hedonik skala (1: çok kötü; 2:
yeterli değil; 3: kabul edilebilir; 4: iyi; 5: çok iyi)
üzerinden yapılmıştır [24].

Tüketicilerin ürün tercihlerinde önceliklerinden
birisi ürünün rengidir. Ürün rengi tüketiciyi
cezbetmeli ve tercih edilmesine neden olmalıdır.
Kurabiye üretiminde kenevir tohumu unu kullanımın
renk değerlerinde neden olduğu değişimler Çizelge
3’de gösterilmektedir. Kenevir unu ilave edilmesiyle
76.47 olan L değeri 55.48’e kadar düşmüştür. Benzer
şekilde a ve b değerlerinde de azalma tespit
edilmiştir. Kenevir unu ilavesi ile örnekler daha koyu
ve kahverengimsi/yeşilimsi bir hale gelmiştir (Şekil
1).

3 Bulgular Tartışma
Çağımızın önemli hastalıklarından biri haline gelen
çölyak hastalığının bilinen tek tedavisi glutensiz
beslenmedir. Çölyak hastalarının gluten içeren
gıdaları tüketememeleri sebebiyle alternatif ve
lezzetli ürün arayışları her geçen gün artmaktadır.
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Çizelge 1. Kenevir tozu ilaveli kurabiyelerin kimyasal analiz sonuçları

Kurumadde
%

Kül
%

Protein
%

Yağ
%

KONTROL

94.41±0.02

0.84±0.01

3.97±0.24

25.00±0.11

K-5

94.65±0.34

0.92±0.02

5.59±0.56

25.13±0.10

K-10

96.40±0.05

1.01±0.05

7.21±0.32

25.26±0.06

K-15

96.10±0.03

1.13±0.03

8.83±0.61

25.39±0.08

K-20

95.71±0.71

1.27±0.03

10.45±0.53

25.52±0.10

K-30

95.62±0.64

1.42±0.01

13.75±0.48

25.78±0.09

Çizelge 2. Kenevir tozu ilaveli kurabiyelerin fiziksel analiz sonuçları

aw

Pişmiş Ağırlık
(g)

Yükseklik
(mm)

Çap
(mm)

KONTROL

0.251

19.23±1.14

14.58±1.11

50.16±1.28

K-5

0.266

19.49±1.03

15.40±0.06

53.50±0.13

K-10

0.272

19.42±0.89

15.30±0.07

53.80±0.12

K-15

0.280

18.55±0.66

14.20±0.06

53.30±0.12

K-20

0.289

18.17±1.44

13.70±0.10

52.70±0.19

K-30

0.301

18.35±1.04

13.50±0.05

52.64±0.12

Çizelge 3. Kenevir tozu ilaveli kurabiyelerin renk değerleri

L

a

b

KONTROL

76.47±1.55

2.03±0.92

30.96±1.11

K-5

69.30±1.54

2.87±0.50

28.94±0.61

K-10

64.78±0.77

2.73±0.61

28.77±0.74

K-15

61.63±1.19

2.06±0.56

27.81±1.00

K-20

59.52±1.28

1.81±0.58

27.40±0.90

K-30

55.48±1.38

1.27±0.37

25.40±1.00

Şekil 1. Üretilen kenevir tohum unlu kurabiyeler (Alttaki görseller kurabiye hamuruna, üstteki görseller pişmiş
örneklere aittir)

içeren ürünlere olan talep bu alanda yapılan
çalışmalara yön vermektedir. Çölyak hastalarının
nişasta bazlı beslenmeleri kaynaklı bazı sağlıksal

Tüketicilerin sağlıklı ve besleyici ürünlere yönelimi
onların fonksiyonel ürün/bileşenlere olan talebini
arttırmaktadır. Diyet lifçe zengin, fonksiyonel bileşen
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sorunlar yaşama ihtimalleri nedeniyle glutensiz
ürünlere fonksiyonel bileşen ekleme çalışmaları her
geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda çalışmada
glutensiz kurabiyelerin fonksiyonel içeriklerini
arttırmak amacıyla ilave edilen kenevir tohumu unu
toplam fenolik madde ve toplam antioksidan

kapasite miktarlarında artışa neden olmuştur
(Çizelge 4). Kontrol örneğinde 960.66 mg GE/100 g
olan toplam fenolik madde içeriği 1394.16 mg
GE/100 g’e kadar yükselmiştir. İki farklı yöntemle
yapılan toplam antioksidan kapasite analizleri de
benzer sonuçları göstermektedir.

Çizelge 4. Kenevir tozu ilaveli kurabiyelerin fonksiyonel analiz sonuçları
Toplam Fenolik
Toplam Antioksidan Toplam Antioksidan
Madde
Kapasite (FRAP)
Kapasite (DPPH)
mg GE/100 g
µmol TE /100 g
µmol TE /100 g
KONTROL

960.66±14.64

99.54±2.12

137.39±8.74

K-5

1032.91±23.45

123.64±3.65

162.64±4.53

K-10

1105.16±36.19

147.74±4.12

187.89±5.68

K-15

1177.41±52.24

171.74±2.48

213.14±6.32

K-20

1249.66±46.78

195.45±5.82

240.39±3.70

K-30

1394.16±15.80

243.94±4.34

290.26±7.45

20-60 yaş aralığında 15 panelist ile gerçekleştirilen
duyusal
analiz
sonuçları
Çizelge
5’de
gösterilmektedir. Panelistlerin örnekleri; renk,
kabarıklık, koku, gevreklik, ağızda dağılma hissi ve
genel beğeni bakımından 5’li hedonik skala ile
değerlendirmeleri istenmiştir.

Üretilen kurabiye örneklerinde en yüksek genel
beğeni puanını %15 kenevir tohumu unu ilaveli
kurabiye örneği 4.20 ile almıştır. Duyusal
değerlendirmede en düşük puanı %30 kenevir
tohumu unu ilaveli örneklerin aldığı tespit edilmiştir.

Çizelge 5. Kenevir tozu ilaveli kurabiyelerin duyusal analiz sonuçları
Renk
Kabarıklık
Koku
Gevreklik
Ağızda dağılma
Hissi
Genel Beğeni

KONTROL

K-5

K-10

K-15

K-20

K-30

4.40
4.52
4.05
4.10

4.38
4.52
3.93
4.08

4.35
4.59
3.91
4.00

4.16
4.62
3.98
4.11

3.86
4.18
3.28
3.87

3.56
3.52
2.98
3.78

3.88

4.07

4.13

4.32

4.22

4.27

4.12

4.10

4.00

4.20

3.80

3.50
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Tekstür Analizleri
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Grafik 1. Kenevir tozu unu ilaveli kurabiyelerin tekstür analiz sonuçları
Gıdanın raf ömrünün belirlenmesi önemli
kriterlerden bir tanesidir. Üründe zamana bağlı
olarak meydana gelebilecek mikrobiyolojik,
kimyasal, duyusal ve tekstürel değişimlerin takip
edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada raf
ömrünün önemli kriterlerinden biri olan tekstür
özellikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda kurabiye
örneklerinin 0., 3., 7., 14. ve 21. günlerde sertlik
değerleri ölçülmüş ve sonuçlar Grafik 1’de
gösterilmiştir. Kenevir tohumu unu ilave edilerek
üretilen tüm kurabiye örneklerinde başlangıç
sertlik değerinin düştüğü tespit edilmiştir. 21.
boyunca belirli aralıklarla devam eden ölçümlerde
tüm örneklerde 7. günden sonra yumuşama ve 21.
günden sonra ufalanma başladığı ve %20’den fazla
kenevir tohumu unu ilavesinin kurabiyelere daha
sert bir yapı kazandırdığı belirlenmiştir.

daha fazla ilave edilmesi durumunda kabarmama ve
yayılma sorunları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
yapılan duyusal değerlendirme de diğer analiz
sonuçları paralel çıkmakta ve en yüksek beğeniyi
%15 kenevir tohumu unlu kurabiyeler almaktadır.
%20 ve daha fazla kenevir tohumu unu ilavesinin
kurabiyelerin sertlik değerlerini olumsuz etkilediği
ve 7. güne kadar tazeliğini koruduğu görülmüştür.
Bu çalışma kenevir yağı üretiminde atık olarak
ortaya çıkan kenevir tohumu ununun glutensiz
ürünlerde kullanılabileceğini göstermektir.
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Abstract

Kidney stone disease is one of the most common health problems. In prevalence studies, this
rate is reported to be between 1% and 20%. Stones in the urinary system are formed in the
kidneys, ureters, and bladder. It consists of mineral and acid salts. Minerals in the urine
condense as crystals, precipitate, and turn into stones over time. About 11% of men and 6%
of women in the United States have had kidney stones at least once in their lifetime. Kidney
stones may develop due to middle or advanced age, family history of stone disease, low fluid
consumption, diet rich in protein and salt, sedentary lifestyle, overweight, obesity, some
genetic and inflammatory diseases. Kidney stones can be visualized using medical imaging
techniques such as ultrasound, MRI, and CT. The increasing use of CT has improved stone
detection and has led to an increased incidence of kidney stones. Kidney stones are divided
into four categories as calcium stone, uric acid stone, striate stone and cysteine stone
according to their content and formation. The treatment methods used to remove the kidney
stone from the patient's body depend on the type of kidney stone. The methods used in the
treatment of kidney stones can be listed as shock wave lithotripsy, ureteroscopy,
percutaneous nephrolithotomy, percutaneous nephron lithotripsy, and open surgery. In the
correct evaluation of a medical image by the specialist, low resolution, noise-induced
distortions, high number of patients and insufficient specialist can cause some problems.
Artificial intelligence-based systems are used to overcome these problems. Nowadays,
techniques based on artificial intelligence are applied with a high accuracy in different areas
such as medical image processing, biomedical signal processing, and so on. In this article, the
currently available deep learning methods that are used to detect kidney stones are surveyed.
The used methodologies, public datasets, datasets that are used by each method and
evaluation metrics are summarized in this paper to help researchers.
Keywords: Kidney Stones, Medical Imaging Systems, Deep Learning

Böbrek Taşları İçin Derin Öğrenme Temelli Tespit Yöntemlerine
Genel Bakış
Özet
Böbrek taşı hastalığı en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Prevalans çalışmalarında bu
oranın %1 ile %20 arasında olduğu bildirilmektedir. Üriner sistemdeki taşlar böbreklerde,
üreterlerde ve mesanede, mineral ve asit tuzlarından oluşmaktadır. İdrardaki mineraller
kristaller halinde yoğunlaşır, çöker ve zamanla taşa dönüşmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki erkeklerin yaklaşık yüzde 11'i ve kadınların yüzde 6'sı yaşamları boyunca en
az bir kez böbrek taşı geçirdiği bilinmektedir. Orta veya ileri yaş, ailede taş hastalığı öyküsü,
düşük sıvı tüketimi, protein ve tuzdan zengin beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı kilo, obezite,
bazı genetik ve inflamatuar hastalıklar nedeniyle böbrek taşları gelişebilir. Böbrek taşları,
ultrason, MRI ve BT gibi tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak görüntülenebilir. BT'nin
* Corresponding author: eftalsehirli@karabuk.edu.tr
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artan kullanımı taş tespitini iyileştirdi ve böbrek taşı insidansının artmasına neden
olmaktadır. Böbrek taşları içeriklerine ve oluşumlarına göre kalsiyum taşı, ürik asit taşı,
strüvit taşı ve sistin taşı olmak üzere dört kategoriye ayrılmaktadır. Böbrek taşını hastanın
vücudundan çıkarmak için kullanılan tedavi yöntemleri böbrek taşının türüne göre değişiklik
göstermektedir. Böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan yöntemler şok dalga litotripsi,
üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi, perkütan nefrolitotripsi ve açık cerrahi olarak
sıralanabilir. Tıbbi bir görüntünün uzman tarafından doğru değerlendirilmesinde,
çözünürlüğün düşük olması, gürültü kaynaklı bozulmalar, hasta sayısının fazla olması ve
uzman yetersizliği bazı sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunları çözmek için yapay zekâ
tabanlı sistemler kullanılmaktadır. Günümüzde yapay zekaya dayalı teknikler, tıbbi görüntü
isleme, biyomedikal sinyal isleme gibi farklı alanlarda yüksek doğruluk oranıyla
uygulanmaktadır. Bu çalışmada, böbrek taşlarını tespit etmek için kullanılan mevcut derin
öğrenme yöntemleri incelenmektedir. Kullanılan metodolojiler, veri setleri, her bir yöntem
tarafından kullanılan veri setleri ve değerlendirme ölçütleri araştırmacılara yardımcı olmak
için bu çalışmada özetlenmektedir.
Anahtar kelimeler: Böbrek Taşları, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Derin Öğrenme

based systems can improve accuracy when
analyzing unenhanced computed tomography, or
CT, images. These systems can be used to develop
trustable and precise models that assist with
technical decision-making. Additionally, these
systems can predict the outcomes and success of
treatments. Their methods are synergistic and learn
through
performance,
instead
of
being
programmed in advance. This enables these models
to get the job done with extreme speed,
functionality, and efficiency. It is hypothesized that
AI can be efficiently used to diagnose and detect
kidney stones. In this study, it is aimed to
investigate the success of a deep learning model for
the diagnosis of kidney stones.

1 Introduction
Age and gender are not factors in the development
of kidney disorders. Early kidney disease detection
is crucial, just like it is for all other diseases. Chronic
renal disease can be deadly if untreated [1]. Cysts,
hydronephrosis, and kidney stones must be
identified and treated quickly. Chronic renal
disorders can be avoided by early detection of
kidney stones and tiny tumors [2]. Globally, the
number of renal patients is constantly increasing
today, but nephrologists are scarce, especially in
developing nations. As a result, many renal patients
cannot get the proper care. Regular screening for
kidney patients should include an assessment using
imaging technology [3]. For nephrologists, these
everyday tasks take a lot of time, and the hectic
workplace atmosphere may.

2 Related Studies
Many studies have been carried out in the field of
deep learning-based image processing from past to
present. In this section, some of the conducted
studies in detection of kidney diseases are
discussed and summarized.

According to research, the prevalence of urolithiasis
increases by 1.7% to 14.8% worldwide [4]. Lifestyle
changes, poor dietary habits, obesity, hypertension,
diabetes, and metabolic syndrome are all factors
that contribute to this rise in prevalence. In America
alone, over 2 million people are admitted to
emergency departments every year due to kidney
stones half of which undergo unenhanced CT scans.
Treatment options for kidney stones are dependent
on the stone's location, shape, size, and type;
however, it's difficult to determine the best option.

Mehmet Baygin, and others [7] proposed a paper for
detection of kidney stones. Image classification is an
area of consideration in the field of medical imaging
systems and many automated systems have been
used in the detection of medical conditions. In their
research a public dataset has been used which
contains 1799 images that have been captured by
CT with 512*512 dimensions. the images comprise
of two classes, normal and kidney. After collecting
the CT images, they have applied a pre-processing
technique in order for the images to be fit to the
deep learning model. One of these pre-processing
techniques is resizing as they have resized the

Deep Learning is a method of artificial intelligence
that allows computers to use given data to predict
outputs. With the success of computer vision and
deep learning algorithms, it is now common to use
these algorithms to study medical images [6]. AI-
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images into a smaller dimension 224*224. The
proposed model has created a patch of images
estimated as 64. After which feature extraction
method were carried out by the model. Each patch
has 1000 features that has been extracted, which in
the end will construct 65,000 features in addition to
the main image feature. All of these features are
merged into one vector. INCA is a feature selection
algorithm used to choose the best features. The
output of the INCA process is 138 features that has
been selected. The selected features are sent to a
KNN classifier which is used to classify the images
into two categories. In order to validate the results
of ExDark19, two validation techniques ten-fold
cross validation (10-CV) and hold-out validation
has been applied. The proposed model achieved an
accuracy of 99.22% and 99.71% accuracy in the 10fold CV and hold-out validation techniques
correspondingly.

XResNet-50 model has been used widely in many
deep learning applications such as the Detection of
Colorectal Cancer [10]. They have separated the
data into train, test data to be carried out by the
deep learning model. In order to tune the parameter
of the model The Adam optimization and crossentropy loss were used. İn conclusion the model has
scored 96.82% accuracy, in the same time it has also
identify the location of the kidney stones which is
the region of interest. The localization process is
accomplished
by
Gradient-weighted
Class
Activation Mapping (Grad-CAM). Grad-CAM has
been used in many applications such as Arrhythmia
detection [11] and to provide a colored
visualization of the areas of lungs inflamed by the
COVID-19 in each CT-scan and X-ray images [12].
Finally, they proposed that their model can bu used
in healthcare systems to help the experts in fast and
reliable diagnose of kidney stones.

Kadir Yildirim and et al, conducted research about
the detection of kidney stones and localization of
the stones [8]. Their research had been
accomplished after acquiring the consent of the
Committee of Ethics related to Firat university. First
of all, they have collected 1799 brain non contrast
CT images from 500 patients with a medical
condition related to urinary and kidney stones. 77
patients have been excluded from this study. They
have set a bases to include patients into the study.
These bases can be listed as age from 18 to 80, the
patients under 18 and above 80 and the patients
with one kidney have been excluded from this
study. An overall of 433 subjects, 278 stone and 165
normal, had been used on this study. The experts
(radiologist and urologist) executed the labeling
procedure via way of means of specifying whether
or not there are stones without applying any
segmentation at the CT images. After that they
started to prepare the image to be in a good shape
to be fed to the deep learning model.one of the
methods to increase the number of images is data
augmentation. This method is done through several
ways such as rotating, zooming, scaling and other
image techniques. In their study they used the
rotation and zooming in techniques to do so. The
next step was to send the images to the deep
learning model. They have used XResNet-50 model
to carry out the detection process. The ResNet
abbreviation stands for Residual Networks, which is
the classic neural network used as a foundation for
many computers' vision abilities. [9]. The XResNet50 model is 50 layers deep.in addition to that the

S. Sudharson, and others proposed a paper in the
field of disease detection especially multiple kidney
diseases [13] in their research. In their research
they used 4940 Ultrasound images that has been
acquired from different sources. The dataset
consists of four categories listed as normal, cyst,
tumor and normal. Ultrasound is a preferred
diagnostic approach for this purpose due to its low
invasiveness and cost. Also, US has been widely
used in the field of deep learning such as
classification of breast cancer [14]. However, the
ultrasound imaging also has some disadvantages
such as it has speckle noise that degrades the image
quality and resolution. A lot of researchers have
used many deep learning model systems to
despeckle the noise in the ultrasound images
[15,16] to have a good and astonishing image
quality that would help the doctors to a fast and
reliable assessment of the diseases. In this research
they have proposed a computer-aided diagnosis
(CAD) system to overcome the speckle noise. The
image quality selection process has been applied
using a perception-based image quality evaluator
(PIQUE) score. When the score, P < 50 the image
gets selected. After that all the selected images are
augmented using the data augmentation techniques
Rotation, Translation, and cropping. The data set is
divided into train and test sets. In their study they
used 90% of images in training process and 10% in
test. Speckle noise levels are added to the test
dataset. After that the proposed CAD system carry
out the process of despeckling using the pre-trained
network. in their research they used a pre-trained
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ResNet-101 model to carry out the feature
extraction process. The ResNet-101 model has been
widely used in the field of biomedical applications.
Bekir AKSOY and et al [17] used the pre-trained
model to predict covid-19 disease, they have
yielded a score of 94.29% in accuracy rate. Roshan
A. Welikala and et al [18], also used the same model
in Detection and Classification of Oral Lesions in
order to early detection of oral cancer. After that
they used Support Vector Machine (SVM) algorithm
to classify the images and carry out the
classification process. In conclusion the model has
scored 87.31% in the accuracy with a speckle noise
ratio of 0,02.

margin of error and 98.52% validation accuracy. in
the future they are looking for a way to translate
this model into a clinical approach that would be
used in healthcare systems.
S. Sudharson and others [23] proposed an
automated classification of the ultrasound images of
the kidneys in B mode based on the set of deep
neural networks (DNNs) using transfer learning. In
their research they used 4940 Ultrasound images
that has been acquired from different sources. The
dataset consists of four categories listed as normal,
cyst, tumor and normal. The training process has
been carried out in two phases. The first phase is
image selection where images has been selected
based on specific criteria. The second phase consists
of two conditions. they divided their datasets into
four sets, the train set, the noisy test set, the noisy
train set and the test set. The data augmentation
process also has been accomplished in order to
increase the sample size. The model has been
trained using pre-trained deep learning models
including ResNet-101, Shuffle Net and MobileNetv2. While the classification has been carried out by
using SVM algorithm. The pre trained models
predictions are combined together, and a final
decision is made. The model has yielded an 96.54%
accuracy rate. Which may suggest that the proposed
algorithm may assist radiologists and nephrologists
and can be used as a guide tool in diagnosing
medical conditions related to kidney stones
abnormalities.

Leni Aziyus Fitri, and others proposed a paper to
classify the kidney stones into multiple categories
based on their type [19]. Calcium, uric acid, and
mixture Stones are the three types of kidney stones.
The importance of knowing the type of the kidney
stones lies in choosing the right and proper
treatment method. The process of classifying the
kidney stones into their types is time consuming
and have some difficulties, so in order to overcome
this issue many researchers proposed an
automated detection method to carry out the
classification process of kidney stones based on
their types [20,21,22]. In this research they
collected 2430 micro-CT images from Hasan
Sadikin Hospital, Indonesia. They scanned 30
urinary stones from 30 patients, after that they
obtain 81 slices of CT with the dimension of
227*227 of each stone. energy dispersive X-ray
(EDX) were used to classify the urinary stones into
their three categories. The dataset was separated
into three sets training, validation, and test. The
train dataset is comprised of 1,620 slices, whereas
both of the test and validation sets are comprised of
405 and 405 slices respectively .in this study they
sued data augmentation techniques to increase the
dataset size and to avoid the overfitting problem.in
their study they used a customized Convolutional
Neural Network (CNN) comprised of 15 layers. In
order to tune the hyperparameter of the customized
model they used stochastic gradient descent with
momentum (SGDM), derivation of adaptive moment
estimation (Adam), and root mean square
(Rmsprop) algorithms.in addition to that the L2
regularization and Root Mean Square Error (RMSE)
also used to modify the parameters of the model.
they used a various patch sizes 16,32,64 and 128 to
train the model. In conclusion the proposed model
has yielded a 99.59% test accuracy with 1.2%

3 Methods
After reviewing and discussing the previous studies,
it is concluded that most of studies have used CT
images and Ultrasound as a data type. In addition to
that Deep learning, CNN and Transfer Learning have
been used as a proposed method. Each of these
methods will be discussed in this section.
3.1 CT method
CT scans are computer-assisted X-ray images
created using a rapidly rotating beam of X-rays.
These rays are directed at the patient and processed
by the computer, which forms cross-sectional slices
of the body called slice images. These images
provide a more specific view than traditional X-rays
and are useful for radiologists to diagnose diseases.
The device's computer collects patient slice images
and compiles them into a 3D model. This allows
medical professionals to easily see which structures
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are critical and if the patient has any suspected
tumors or abnormalities.

artificial neural networks can solve different
problems. It's called deep learning, which is a form
of machine learning.

Computerized tomography (CT) scans can be used
to detect sickness or damage in many parts of the
body. Computed tomography, for example, has
become an effective screening method for detecting
probable intra-abdominal cancers or lesions.

3.3 Computer-aided Diagnosis
Computer-aided diagnosis, or CADx, uses
computers to assist medical professionals with
quick decisions regarding medical imaging.

3.2 Deep Learning and CNN

This is achieved through the use of artificial
intelligence, computer vision and medical image
processing in what is called computer-aided
detection, or CADe. The primary use of CAD systems
is to detect abnormalities in the human body. The
CAD systems has been extensively used in the field
of biomedical imaging and the diseases detection
such as breast cancer, lung cancer and
cardiovascular diseases. [24,25,26].

Deep learning techniques are based on traditional
artificial neural networks. In the deep learning
technique, the deep expression symbolizes more
than one layer piled on top of each other. Layers
comprise the deep learning architecture, with each
layer
designed
to
extract
high-level
representations, or features. It consists of an input
layer, many hidden layers, and an output layer. The
greater the performance rate, the more hidden
layers that improve deep neural network
performance.

3.4 Transfer Learning and Ensemble Learning
Transfer learning is the process of training a
network to learn general image features on a large
tagged natural image dataset and then transferring
the derived features to classify smaller datasets
[27,28].
The ensemble method's main goal is to integrate the
predictions of numerous models in order to get a
superior categorization output. Majority voting is
used to combine the forecasts, which means that the
model produces a prediction (votes) for each test
case, and the final decision is determined by
majority votes. [29,30]

The visual center of a living creature's brain uses
feed forward neural networks to process images.
This makes them a great inspiration for artificial
intelligence problems related to image and video
processing. It is an artificial intelligence method
that teaches computers to process data in a way
inspired by the human brain. Artificial neural
networks are used to solve complicated problems;
one example is recognizing faces or summarizing
documents.
They work like the human brain by using layers of
nodes similar to neurons. By changing these layers,
Author(s) and
Year

Pre-Processing

Baygin et al,

Resizing (224*224)

2022

Method

Public
Dataset
?

Number
of
Images

Images Type Accuracy (%)

CT
Ex-Dark19
Yes
1799
Table 1. Studies conducted
on the
detection
of kidney stones

99.71

Yıldırım et al,
2021

Data Augmentation
(Rotation, Zoom in)

XResNet-50

Yes

1799

CT

96.82

Sudharson et al,
2021

Data Augmentation
(Rotation, Translation
Cropping)

ResNet-101,
SVM

Yes

4940

Ultrasound

87.31

Leni Aziyus et al,
2020

Data Augmentation

Customized
CNN

No

2430

Micro-CT

98.52

EnsembleLearning,
SVM

Yes

4940

Ultrasound

96.54

Sudharson et al,
2020

(Rotation, Translation)
Data Augmentation
(Rotation, Translation
Cropping)
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4- Transfer Learning and Ensemble
Learning: When performing deep learning
tasks, engineers can use transfer learning to
perform the task with minimal resources and
data. Transfer learning involves taking
knowledge
from one model and
transforming it into another; this allows
engineers to use pre-trained models and
produce more accurate results, this also
speeds up the training process. While transfer
learning produces results similar to what a
learner already knows, it also faces
limitations. One limiting factor is the problem
of negative transfer, which is when learners
forget already-learned information.

4 Discussion
After reading and negotiating the previous studies,
in this section the advantages and disadvantages of
the proposed methods will be discussed further.
1- CT model: A CT scan offers the advantage of a
short examination time (15 to 20 minutes)
with excellent overall image quality. However,
disadvantages include the need for radiation
exposure in most cases and the need for a
contrast agent (dye), which may make it
unsuitable for people with severe kidney
disease.
2- Deep Learning and CNN: Computer vision
deals with various issues from data variation
in the real world. When items are partially
covered by other objects or colored, the
human visual system searches for signs and
other bits of information to determine what
is being seen. ConvNet systems can easily
identify objects in images nearly as well as
humans. However, it's been difficult for
developers to create a system that can detect
objects at the same level. A ConvNet can
recognize an object in the picture regardless
of where it appears on the image. However,
systems having difficulty with objects
appearing in different rotations or sizes have
been observed. Convolutional neural
networks (CNN) do exceptionally well when
categorizing pictures that are highly similar
to the dataset.
CNNs, on the other hand, typically struggle
to categorize pictures that have some
degree of tilt or rotation. This may be
remedied by introducing multiple variants
to the image during the training phase, a
method known as Data Augmentation.

One of the advantages of ensemble learning
methods is that they have higher prediction
accuracy compared to single models. Also,
they are useful in the linear and non-linear
dataset. However, it has also its own
drawbacks where the output of the
ensembled model is hard to predict and
explain.in addition to that the art of ensemble
learning methods is hard to learn, so any
wrong selection may lead to low accuracy
rate.
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Ekstra Ağaçlar ve Rastgele Orman Sınıflandırma Algoritmalarının
Hiperparametre Ayarlaması ile Müşteri Kayıp Analizi
Performanslarının Karşılaştırılması
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Özet
B2B bir turizm işletmesi olan BiletBank’ın müşteri kayıp analizi AR-GE projesi kapsamında
veri setleri ve ML modellerinin müşteri kayıp analizi üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu
çalışmada, ekstra ağaçlar ve rastgele orman sınıflandırma yöntemlerinin müşteri kayıp
analizi performansı kapsamında karşılaştırılması ve hiperparametrelerin doğruluk
performansına etkilerinin keşfedilmesi hedeflenmiştir. Çeşitli iş birimlerinden toplanan veri
seti ve öznitelik seçme yöntemlerinin önerdiği veri setleri ile model ve parametre
performansları F1-skor metriği ile karşılaştırılmıştır. "n_estimators" parametresinin F1skora lineer olmayan bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir ve bu sonuç ile "n_estimators"
parametresinin optimizasyonunun gerekliliği tespit edilmiştir. Öznitelik seçimi ile üretilen
veri seti tüm veri setinden daha yüksek performans sergiledi. "bootstrap" parametresi ile
ağaçlar için örneklem oluşturma özelliği de doğruluk performansının artışına sebep oldu.
Anahtar Kelimeler: Müşteri Kayıp Analizi, Ekstra Ağaçlar Sınıflandırması, Rastgele Orman
Sınıflandırması, Hiperparametre Ayarlama

Comparing Customer Churn Analysis Performances with
Hyperparameter Tuning of Extra Trees and Random Forest
Classification Algorithms
Abstract
As part of the R&D project of BiletBank, a B2B tourism business, the effects of data sets and
ML models on customer churn analysis are being investigated. This study aims to compare
extra trees and random forest classification methods within the scope of customer churn
analysis performance and to explore the effects of hyperparameters on accuracy
performance. The data set collected from various business units, and the data sets suggested
by the feature selection methods were taken into account. Model and parameter
performances were compared with the F1-score metric. It has been observed that the
"n_estimators" parameter has a non-linear effect on the F1-score, and with this result, the
necessity of optimizing the "n_estimators" parameter has been determined. The dataset
produced by feature selection performed higher than the entire dataset. The ability to create
samples for trees with the "bootstrap" parameter also increased the accuracy performance.
Keywords: Customer Churn Analysis, Extra Trees Classifier, Random Forest Classifier, Hyperparameter
Tuning
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bulunmaktadır. Dataset-2’de bulunan veri setleri
açıklamaları ile birlikte Şekil 1’de verilmiştir.

1 Giriş
Makina öğrenmesi (machine learning – ML)
modellerinin işletmelerde çeşitli problemlerin
çözümünde kullanım popülerliği artmaktadır. Bu
çalışma,
BiletBank’ın
AR-GE
çalışmaları
kapsamında müşteri kayıp analizi (customer churn
analysis) hedefi için modellerin hiperparametre
ayarlamasını içeren ön aşamaları kapsamaktadır.
BiletBank, uçuş satışlarına yoğunlaşmış işletmeden
işletmeye (business-to-business – B2B) bir turizm
işletmesidir. Müşterilerin uçuş araması, uçuş satışı,
sisteme giriş sayısı, hotel arama, onlinechat
süreleri, yardım masası çağrıları gibi veriler, farklı
iş birimlerinden toplanarak müşteri kayıp analizi
için zengin bir veri seti oluşturulmuştur.

2.2 Modeller
Ekstra Ağaçlar (extra trees – ETC) ve Rastgele
Orman (random forest – RFC) sınıflandırma
algoritmalarının hiperparametre ayarlaması ile
müşteri kayıp analizi için elde edilen veri setlerine
en uygun hiperparametrelerin keşfedilmesi
hedeflenmiştir.
ETC [1] ve RFC [2] müşteri kayıp analizi
sınıflandırma problemi için literatürde tercih edilen
ML modelleridir. ETC modeli RFC’nin genişletilmiş
versiyonudur. İki model için de sınıflandırma
probleminde değiştirilebilir parametreler ortaktır.
Bu parametreler “n_estimators” ve “bootstrap”
olmak üzere 2 tanedir. “n_estimators” ormandaki
ağaç sayısını temsil ederken, “bootstrap” ise ağacı
oluşturmak için tüm veri setinin kullanılması ya da
özniteliklerden örneklem oluşturulmasına karar
veren binary bir parametredir [3]. “bootstrap” 1
iken ağaçlar için veri setinden çeşitli örneklemler
oluşturuluken, 0 ise ağaç oluşturulurken tüm veri
seti kullanılır.

Pazarlama birimi ile ortak çalışılarak, müşterilerin
“kayıp” etiketlemesi gerçekleştirildi. “Kayıp”
etiketlemesi yapılırken, 2014-2021 yıllarının ilk 6
ayındaki uçuş bileti satış sayıları ve 2022 yılının ilk
6 ayındaki uçuş sayısı karşılaştırıldı. Belirli oranın
üzerinde satış düşüşü yaşayan müşteriler “kayıp”
olarak etiketlendi. Sonra, pazarlama ekibi
tarafından liste tekrar gözden geçirilerek farklı
sebepler ile satış potansiyeli düşen müşterilerin
etiketlemesi düzeltildi. Böylece, öznitelik (feature)
ve hedef (target) birimlerini kapsayan veri seti
(dataset-1) ML modelleri için hazır hale getirildi.

Sonuçlar, “F1-skor” metriği ile karşılaştırılmıştır.
“F1-skor”, sınıflandırma problemlerinde dengeli bir
doğruluk oluşup oluşmadığını göstermektedir [4].
3 Sonuçlar

2 Metodoloji

ETC modeli ile yapılan testlerde dataset-1 ile
bootstrap parametresi 0 iken ortalama F1 skor
performansı
0.958269
olurken
bootstrap
parametresi 1 iken 0.956296 olmuştur. Dataset-2
ile F1 skor performansı yükselerek bootstrap 0 için
0.960902 ve bootstrap 1 için 0.960446 oldu.

Veri setinin oluşturulması, kullanılan modellerin
özellikleri, modellerdeki hiperparametrelerin
değerleri ve karşılaştırma için kullanılan
performans metriği bu bölümde anlatılacaktır.
2.1 Veri Seti

En yüksek F1 skor, dataset-2 ile bootstrap 1 ve
n_estimators 72 iken 0.9643 olarak elde edilmiştir.
RF modellerinde ortalama F1 skor değerleri
birbirlerine yakın olmakla birlikte en yüksek
ortalama F1 skoru dataset-2 ile bootstrap 0 iken
0.963986 olarak hesaplanmıştır.

Modellerden etkili sonuç alınabilmesi için öznitelik
seçme (feature selection - FS) yöntemleri
kullanılarak veri seti sadeleştirilmiştir. FS için
ardışık ileri yönde seçim (sequential forward
selection – SFS) ve ardışık geri yönde seçim
(sequential backward selection – SBS) yöntemleri
destek vektör makineleri (support vector machines
– SVM), lojistik regresyon (logistic regression – LR),
rastgele orman sınıflandırması ( random forest
classifier – RFC) ve ekstra ağaçlar sınıflandırma
(extra trees classifier – ETC) modelleri ile entegre
edilerek kullanılmıştır.

F1 skorun aldığı en yüksek değerler 2 farklı noktada
görülmektedir. En yüksek performans noktalarının
ikisi de dataset-2 ile bootstrap 1 ve n_estimators 27
ve 88 iken gerçekleşmiştir.
RF modelinde genel olarak daha yüksek F1 skorlar
görülmektedir. Bununla birlikte, dataset-2’nin
dataset-1’e göre daha iyi sonuçlar verdiği tespit
edilmiştir. Her iki yöntemle de en yüksek F1 skor
bootstrap 1 iken görülmüştür.

Kurulan FS modelleri sayesinde 8 farklı önerilen
öznitelik seti elde edilmiştir. 8 veri setinde en az 2
sefer ortak olarak bulunan özniteliklerden yeni bir
veri seti (dataset-2) oluşturulmuştur. Dataset-1’de
111 öznitelik bulunurken dataset-2’de 32 öznitelik
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Dataset-2’nin daha yüksek performans göstermesi
öznitelik seçiminin önemini göstermektedir. ETC,
RF’nin gelişmiş versiyonu gibi görülse de RF’in bazı
durumlarda daha yüksek doğruluk ile tahminleme
yapabileceği keşfedilmiştir.

modelinin dateset-1 ve dataset-2 ile “n_estimators”
ve “bootstrap” hyperparametrelerinin F1-skora
etkileri görselleştirilmiştir. Aynı şekilde, RF
modelinin farklı veri seti ve çeşitli parametreler ile
gösterdiği F1-skorlar Şekil 3’de görülmektedir.

“bootstrap”, 1 iken en yüksek skorların elde
edilmesi tüm veri setinin ağaç algoritmalarına
katılması yerine öznitelikten örneklem alınması
yaklaşımının daha iyi sonuç verdiğin gösterir.
“n_estimators”, parametresinin değiştirilmesi ile
modellerdeki doğruluğun ne kadar değişkenlik
gösterdiği grafiklerde görülmektedir. Şekil 2’de ETC

ML
analizleri
yapılırken
hiperparametre
ayarlamasının ve en iyi parameter araştırmasının
önemi anlaşılmaktadır. Bu araştırma ile elde edilen
çıktılar bundan sonra yapılacak müşteri kayıp
analizi çalışmalarında kullanılacaktır.

Şekil 1. Öznitelik seçme yöntemlerinden en az 2 tanesinin önerdiği öznitelikler.
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a)

b)

c)

d)

Şekil 2. ETC modelinin hiperparametre ayarlaması ile farklı veri setleri üzerinde F1 skor performansı.
a) dataset-1 bootstrap=0 b) dataset-1 bootstrap=1 c) dataset-2 bootstrap=0 d) dataset-2 bootstrap=1
a)

b)

c)

d)

Şekil 3. RF modelinin hiperparametre ayarlaması ile farklı veri setleri üzerinde F1 skor performansı.
a) dataset-1 bootstrap=0 b) dataset-1 bootstrap=1 c) dataset-2 bootstrap=0 d) dataset-2 bootstrap=1
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Abstract
The aim of this study is to estimate the amount of health insurance compensation to be paid
in the future depending on the critical diseases such as cardiovascular, cancer and endocrine
system of the insured person. The data set includes age, premium amount, compensation
amount, insurance period and critical disease information of people insured by an insurance
company in 2022. For the compensation amount prediction, Feed-Forward Artificial Neural
Networks (FFANN) and Deep Neural Networks (DNN) have been used. FFANN models were
developed for each cluster by using two-step cluster analysis according to the compensation,
premium and medical loss ratio (MLR) of the insured person. The performance of the
estimation models was compared using Mean Absolute Percentage Error (MAPE). As a result,
it was seen that the ANN based models developed separately for each cluster showed higher
performance.
Keywords: Compensation Amount Prediction, Critical Disease, Healthcare Insurance, Neural Networks

1

Introduction

results showed that smoking has the highest impact
on the cost of health insurance [6]. In a study for
estimating individual insurance costs, three new
ensembled models were developed to provide high
prediction accuracy. Pierson coefficient and Boruta
algorithm were used for feature selection. Boosting,
stacking and bagging ensemble models were
developed. A comparison with existing machine
learning algorithms is made. Clustered Regression
Tree (CRT) and Random Forest RF algorithms are
proposed. Boosting and stacking ensemble models
performed better than the clustering model. The
stacking model was developed using K Nearest
Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM),
CRT, Linear Regression and Stochastic Gradient
Boosting algorithms. RF algorithm was used to
combine the predictions [7]. In a study conducted to
develop a cost estimation model, the traditional
linear model for estimation was found to be
inappropriate as an insured may have more than one
disease. A medical cost estimation model was
developed using Lasso Regression method. The
dependent variable is defined as the cost
(compensation amount) and the independent
variables are defined as dummy variables for each

The correct determination of the surcharge during
the renewal periods of health policies is of great
importance in the cost management of insurance
companies. In the absence of a high-performance
claim amount estimation, the loss ratio may increase
too much or the insured with low claims may be
overcharged, leading to loss of customers. For this
reason, in this study, ANN-based models are utilized
to predict the reimbursement amount of private
health policy holders in the following year. SPSS
Modeler for FFANN and Jupyter Notebook platforms
for DNN were used in the study.
Analytical methods developed to estimate the cost of
insurance companies in order to manage their
budgets correctly have been the subject of literature.
In a study to identify the most important factors in
the estimation of health insurance costs, a selection
procedure was performed. Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference system (ANFIS) was used for the
identification process. The study considered five
inputs: age of the insured, gender of the insurance
underwriter, body mass index, number of children
covered by health insurance and smoking. The
* Corresponding author: sergul.urgenc@jforce.com
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disease. Lasso Regression was found to be 0.25 more
successful than the Linear Regression model [8]. In a
study conducted to predict the loss ratio during the
renewal process in health and life insurances and to
minimize high losses, the focus was on the
classification of the insured during the renewal
process so that the company can be more selective
about group policies. Model success was calculated
by cross validation method. Within the scope of the
study, Naive Bayes (NB), SVM, Decision Tree, Logistic
Regression and ANN models were developed using
premium, claim amount, notification date, number of
participants, average age of the group, total
premium, total claim amount and number of
participants. The Decision Tree model was found to
have a higher success rate than the others. The
Decision Tree model showed that average age is the
most important feature in defining forward-looking
company evaluation [10]. In a study with auto
insurance data, the most important factors affecting
auto renewal were revealed by analyzing the
features. RF, Gradient Lifting Tree (GBDT) and Light
Gradient Boosted Trees Classifier (LightGBM)
models were compared. According to the test results,
LightGBM was found to be the most successful model.
Car insurance sales channel, NCD (No Claims
Discount), vehicle age and vehicle price
characteristics were found to have more influence on
whether the insurance is renewed or not [11]. In a
study conducted to estimate the per capita health
expenditure of countries, multiple regression models
were developed. Lasso Regression, RF and SVM
performance results were compared. RF model was
found to have better prediction results. Income
group, geographical region, total population over 65
years of age, life expectancy at birth and total
population information were used as independent
variables [1]. Two-Stage Composite Quantile
Quantile Regression (TSCQR) model is proposed to
predict the insured premium in auto insurance based
on future loss risk. The model was developed with 7
variables. It has been observed that the developed
model is consistent with the traditional two-part
model in terms of data assumptions and also suitable
for predicting quantiles on a fixed number of
predictors
simultaneously
[3].
Two-Stage
Nonparametric and Regression Based Estimator
methods were used in a study to estimate the annual
health costs of individuals in the United States. Past
health care utilization, diseases, medical conditions,
demographic and sociodemographic characteristics
were used in the analysis. It has been observed,
characteristics of the survivors are similar between
the 2 analyses. Between decedents and survivors,

have difference as characterictic features age, sex,
race, income and insurance status [4]. The study
aimed to develop a high-performance, two-class
model to identify claimants with high compensation
(more than 250 thousand dollars in the next 12
months). To train the models, over a hundred
candidate models were created with 6,006 variables
including all clinical and demographic dimensions
(electronic exchanges between medical facilities,
professionals, pharmacies, diagnoses, procedures,
drugs, costs, claim data, ...). Medical conditions
(diseases, diagnoses, etc.) that cause high costs were
identified. The best performing model was found to
be the LightGBM algorithm. The results showed that
high-performance predictive models can be built
using only claims data and publicly available data [5].
A time series data mining method was developed in a
study to predict how many days insured people will
be hospitalized in the next year and to assess
whether the differences in the performance of
different time-scale models are statistically
significant. The dataset is prepared at four different
time scales: bi-monthly, quarterly, semi-annual and
annual and the associated prediction model is
obtained. Medical features extracted from hospital
admission records and procedure claims features
were aggregated for each client. According to the
results of the analysis, it was determined that the
dataset prepared with a 6-month time scale achieved
superior success [12].
2 Dataset Generation
The dataset of the health branch of an insurance
company was studied for the year 2022. It includes
information on the age, premium amount, claim
amount, length of insurance and 15 critical illnesses
of the insured. As the sample, the insured people over
the age of 20 and whose insurance period is at least
one year were selected. As a result 1,781 insured
persons were studied. Critical diseases of the insured
are prepared as a dummy variable. For estimation,
the logarithm of premium and claim amount
variables were taken. Age, insurance period,
premium amount and 4 critical diseases (endocrine
system, cardiovascular, cancer and musculoskeletal
diseases) were found to have a significant effect on
the compensation amount. Compensation amount
being the dependent variable, the dataset is
randomly divided as 80% train and 20% test and the
success of the model is compared separately.
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Table 1. Attributes found in the dataset.
Attribute Name
Premium Amount
Compensation Amount
Insurance Period
Critical Disease Name
Age
3

Definition
paid periodically to the insurer by the insured for covering his risk
pay for covered losses that are stated in the policy
uninterrupted insurance period
names of critical illnesses that the insured have
age of the insured

Methods and Application

3.1 Feed-Forward Artificial Neural Networks
FFANN is the simplest type of ANN. Information
travels from the input layer, through hidden layers,
only in the forward direction to the output layer.
Neurons interact with each other and information is

shared. There are no loops in this type of network [2].
The hyperparameters used for the FFANN model are
given in Table 2.

Table 2. Hyperparameter values of FFANN.
Hyperparameters
number of hidden layers
number of neurons
activation function
learning rate
maximum training time
number of maximum training cycles
replicate results

Hyperparameter Values
1
6
tanh
0.01
15 minutes
false
true

3.2 Deep Neural Networks
hidden layers and the number of neurons can vary.
The length of the chained functions (layers) gives
the depth of the network [2]. Unlike the FFANN
model, DNN has given better results using all critical
disease information, so feature selection was not
used. Hyperparameters are given in Table 3.

DNN is defined as an extended version of ANN with
more functions. The number of hidden layers and
the number of neurons in these layers are much
higher in DNN than in ANN. Depending on the
nature of the problem being solved, the number of

Table 3. Hyperparameter values of DNN.
Hyperparameters
number of hidden layers
number of neurons
dropout
kernel initializer
activation function for hidden layers
activation function for output layer
learning rate
optimizer
loss
metrics
epochs
batch_size

Hyperparameter Values
3
160,480,256
0.2
normal
relu
linear
0.01
adam
msle
msle
100
64
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3.3 Two-Step Clustering

number of clusters is reduced by merging the
clusters [9].

Two-Step clustering is a hybrid approach consisting
of Ward's minimum variance method and the
"Kmeans" method. The advantage of such a hybrid
approach is that it automatically determines the
optimal number of clusters. The records are first
divided into a large number of clusters and then the

The hyperparameters used for Two-Step clustering
are given in Table 4. The hyperparameters of the
FFANN models developed separately for the
clusters obtained after the clustering study are
given in Table 5.

Table 4. Hyperparameter values of Two-Step Clustering.
Hyperparameters
maximum number of clusters
minimum number of clusters
distance measure
clustering criterion

Hyperparameter Values
5
3
Log-likelihood
BIC

Table 5. Hyperparameter values of FFANN for each cluster.
Hyperparameters
number of hidden layers
number of neurons
activation function
learning rate
maximum training time
number of maximum training cycles
replicate results
4

Cluster-1
1
3
tanh
0.01
15 minutes
false
true

Cluster-2
1
4
tanh
0.01
15 minutes
false
true

Cluster-3
1
4
tanh
0.01
15 minutes
false
true

Results and Discussion
Table 7. Testing results of the predictive models.

Two-Step clustering results are given in Table 6. As
a result of the clustering study, 3 clusters were
formed. Silhouette value of 0.8 indicates that the
cluster members are homogeneous within clusters
and heterogeneous between clusters. Separate
FFANN models were developed with the 3 clusters
and the results were compared with the FFANN and
DNN models developed with the whole dataset.

Models
DNN
FFANN
FFANN (Cluster 1)
FFANN (Cluster 2)
FFANN (Cluster 3)

According to these results, it is seen that the
prediction study performed by fragmenting the
dataset with the Two-Step clustering model is more
successful than other methods. The MAPE values of
the FFANN model for cluster 1, cluster 2 and cluster
3 are 97%, 88% and 88% respectively.

Table 6. Results of the Two-Step clustering.
Parameters
Number of clusters
Size of cluster 1
Size of cluster 2
Size of cluster 3
Average Silhouette

MAPE Results
0.85
0.85
0.97
0.88
0.88

Results
3
89 (5%)
290 (16.3%)
1402 (78.7%)
0.8

5

Conclusion

In this study, the amount of compensation to be paid
in the future depending on the critical illnesses of
the insured is estimated with ANN-based models.
After DNN, FFANN and Two-Step clustering, based
on the clusters FFANN models are developed and

The results of DNN, FFANN and FFANN models
developed separately for each cluster after
clustering are given in Table 7. Since the Training
and Testing results are very close to each other, only
testing results are presented.
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their results are compared. For the clustering study,
compensation, premium and MLR variables are
used. Critical illness, premium, insurance period
and age information of the insured were utilized in
the prediction study. While feature selection was
not performed for DNN, feature selection for FFANN
showed that the critical illnesses that have the most
significant effect on the compensation amount are
endocrine system, cardiovascular, cancer and
musculoskeletal diseases. As a result of the study, it
was observed that FFANN models developed
separately for each cluster gave more successful
results than MAPE values.

[10] Utomo, D., Damanik, N., & Budi, I. (2021).
Classification on Participants Renewal Process in
Insurance Company: 9th International Conference
on Information and Communication Technology,
ICoICT 2021. 2021 9th International Conference on
Information and Communication Technology, ICoICT
2021, 576–581.
[11] Wang, H. D. (2020). Research on the Features of Car
Insurance Data Based on Machine Learning.
Procedia Computer Science, 166, 582–587.
[12] Xie, Y., Schreier, G., Hoy, M., Liu, Y., Neubauer, S.,
Chang, D. C. W., Redmond, S. J., & Lovell, N. H. (2016).
Analyzing health insurance claims on different
timescales to predict days in hospital. Journal of
Biomedical Informatics, 60, 187–196.

References
[1] Çinaroğlu, S. (2017). SAĞLIK HARCAMASININ
TAHMİNİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ REGRESYON
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Uludağ
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2),
179–200.
[2] Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., & Bach, F.
(2017). Deep Learning.Erkek C, Ağıralioğlu N. Su
Kaynakları Mühendisliği. Altıncı baskı. İstanbul,
Türkiye, Beta, 2010.
[3] Hou, Y. (2022). A two-stage model for high-risk
prediction in insurance ratemaking: Asymptotics
and inference. Insurance: Mathematics and
Economics, 104, 283–301.
[4] Jiao, B., & Basu, A. (2021). Catalog of Age- and
Medical Condition—Specific Healthcare Costs in the
United States to Inform Future Costs Calculations in
Cost-Effectiveness Analysis. Value in Health, 24(7),
957–965.
[5] Maisog, J., Li, W., Xu, Y., Hurley, B., Shah, H., Lemberg,
R., Borden, T., Bandeian, S., Schline, M., Cross, R.,
Spiro, A., Michael, R., & Gutfraind, A. (2019). Using
massive health insurance claims data to predict very
high-cost claimants: A machine learning approach.
[6] Mladenovic, S. S., Milovancevic, M., Mladenovic, I.,
Petrovic, J., Milovanovic, D., Petković, B., Resic, S., &
Barjaktarović, M. (2020). Identification of the
important variables for prediction of individual
medical costs billed by health insurance. Technology
in Society, 62, 101307.
[7] Shakhovska, N., Melnykova, N., Chopiyak, V., & Ml, M.
(2021). An Ensemble Methods for Medical Insurance
Costs Prediction Task. Computers, Materials &
Continua, 70(2), 3969–3984.
[8] Takeshima, T., Keino, S., Aoki, R., Matsui, T., &
Iwasaki, K. (2018). Development of Medical Cost
Prediction Model Based on Statistical Machine
Learning Using Health Insurance Claims Data. Value
in Health, 21, S97.
[9] Tsiptsis, K., & Chorianopoulos, A. (2010). Data
Mining Techniques in CRM: Inside Customer
Segmentation.

216

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Evaluating Bare Soil Properties and Vegetation Indices for Digital
Farming Applications from UAV-based Multispectral Images
Sinan DEMİR1*, Levent BAŞAYİĞİT2
1,2Department

of Soil Science and Plant Nutrition, Isparta University of Applied Sciences,
Faculty of Agriculture, East Campus, 32260, Isparta, Turkey

Abstract
The possibilities of using unmanned aerial vehicles (UAVs)-based on multispectral sensors
and data produced from images taken from agricultural areas in digital agriculture
applications are being investigated. This research is to determine the effect of bare soil
reflection on vegetation indices produced from UAV-based multispectral images in the
sustainable management of agricultural lands and to reveal the relationship between soil
texture and vegetation indices. In the study, clay, silt, and sand contents were determined by
making texture analyses in soil samples obtained by using a random stratified sampling
method. A multi-band orthophoto image was created from the UAV-based multispectral data
for the study area. Visible Atmospheric Resistant Index (VARI), Normalized difference
vegetation index (NDVI), Normalized Difference Red Edge Index (NDRE), Leaf Chlorophyll
Index (LCI), Green-Red Vegetation Index (GRVI), which are widely used in digital agriculture,
from the multispectral image of the study area. Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), and
Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI) vegetation indices were calculated.
The relationships between vegetation indices data set and soil clay, silt, and sand contents
were determined statistically (p < 0.001). It was determined that the highest correlated
vegetation index GNDVI with soil texture. It was determined that there were 0.62, -0.72, and
0.73 correlation coefficients between the GNDVI vegetation index and clay, silt, and sand,
respectively. The data produced from UAV-based multispectral images between the bare soil
reflection and vegetation indices have been shown to have potential at the farmland scale.
Keywords: Digital Agriculture, UAV-Based Remote Sensing, Multispectral Image, Plant Vegetation
Indices

İHA Tabanlı Multispektral Görüntülerden Dijital Tarım
Uygulamaları için Çıplak Toprak Özelliklerinin ve Bitki Örtüsü
İndekslerinin Değerlendirilmesi
Özet
İnsansız hava araçları tabanlı multispektral sensörler ile tarım alanlarından alınan
görüntülerden üretilen verilerin dijital tarım uygulamalarında kullanım olanakları
araştırılmaktadır. Bu araştırma tarım arazilerinin sürdürülebilir yönetiminde İHA tabanlı
multispektral görüntülerden üretilen vejetasyon indekslerine çıplak toprak yansıma
etkisinin belirlenmesi ve toprak tekstürü ile vejetasyon indeksleri arasındaki ilişkinin ortaya
konulmasını belirlemektir. Çalışmada, rastgele tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak elde
edilen toprak örneklerinde tekstür analizi yapılarak kil, silt ve kum içerikleri belirlenmiştir.
Çalışma alanı için İHA tabanlı multispektral verilerden çok bantlı ortofoto görüntü
oluşturulmuştur. Çalışma alanı multispektral görüntüsünden 7 tane vejetasyon indisi
Görünür Atmosferik Direnç İndeksi (VARI), Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi
(NDVI), Normalleştirilmiş Fark Kırmızı Kenar İndeksi (NDRE), Yaprak Klorofil İndeksi (LCI),
Yeşil-Kırmızı Vejetasyon Endeksi (GRVI), Toprak Uyarlanmış Vejetasyon İndeksi (SAVI), Yeşil
Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (GNDVI) digital tarımda yaygın olarak kullanılan
* Corresponding author: sinandemir@isparta.edu.tr
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vejetasyon indisleri toprak örneklemesi yapılan noktalardan alınmıştır. Vejetasyon indisleri
veri seti ile toprak kil, silt ve kum içerikleri arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak
belirlenmiştir (p < 0.001). Toprak tekstürü ile en yüksek ilişkili vejetasyon indisinin GNDVI
olduğu belirlenmiştir. GNDVI vejetasyon indisi ile kil, silt ve kum arasında sırasıyla 0.62, -0.72
ve 0.73 korelasyon katsayısı olduğu belirlenmiştir. Çıplak toprak yansıması ile vejetasyon
indisleri arasındaki İHA tabanlı multispektral görüntülerden üretilen verilerin tarım arazisi
ölçeğindeki potansiyeli olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dijital Tarım, İHA Tabanlı Uzaktan Algılama, Multispektral Görüntü, Bitki
Vejetasyon İndisleri

time [9]. Vegetation indices generated from multitemporal images using UAV provide valuable
information on crop yield from very early stages of
growth and spatial variability within the crop to be
harvested. This information allows it to determine
the most appropriate management strategy for the
farmland. Unlike satellite images, which have a
specific date and day to obtain the image, the UAV can
provide ultra-high-resolution images at any time [4].
For this reason, examining the application of
vegetation indices produced from ultra-highresolution images taken with UAVs for digital
agriculture is necessary.

1 Introduction
Unmanned Aerial Vehicle-based remote sensing
offers excellent advantages for quickly and easily
obtaining agricultural data needed at the farmland
scale for smart farming and digital agriculture
applications [1]. It is possible to produce a lot of
information from vegetation growth to soil
conditions with UAV-integrated multispectral
images, which have an impact on monitoring
environmental sustainability in agriculture [2]. UAV
platforms equipped with multispectral sensors, big
data obtained with GNSS-GPS and mapping tools, and
advanced sensors can collect data that detect the
effect of abiotic and biotic stress factors [3],[4]. With
the UAV-based multispectral data obtained from
farmlands, the distribution of soils, which is an
essential source for agricultural production, can be
determined according to their type, physical,
chemical, and biological properties [5]. In this way,
more environmentally friendly practices can be
planned depending on the needs of the cultivar
produced for smart farming practices and soil
conditions. With these advantages, it has become
possible to produce product planning information for
the coming years with machine learning algorithms
by collecting information about farmland [6].

Vegetation Indices (VI) are very effective and
appropriate indications to monitor the development
and health of crops in qualitative and quantitative
vegetation analysis [1]. Plant biophysical properties
can be characterized spectrally by vegetation indices,
defined as unitless radiometric measurements [10].
Vegetation indices are calculated using the ratios or
differences of two or more bands located in the
visible (RGB), near-infrared (NIR), and short-wave
infrared (SWIR) regions of the electromagnetic
spectrum [11]. The significant advantages of
vegetation indices are that they are highly correlated
with the biophysical parameters of plants and
eliminate sensitivity to factors that hinder the
interpretation of remote sensing data [12]. The green
parts of the plants reflect intensely in the nearinfrared (NIR) region due to scattering in the leaf
mesophyll. Chlorophyll in green parts strongly
absorbs red and blue light [4], [10],[13].

Orthophoto maps produced from the images taken
with UAV-based multispectral sensors enable the
determination of the information needed for the soil
and plant [7]. UAV-based technologies can be used in
agriculture to help make sustainable land
management decisions that will save time and longterm efficiency [4]. Determination and monitoring of
soil quality under complex effects in agricultural
production can be made from UAV-based
multispectral images [8]. Vegetation indices
produced from images taken with UAV-based
multispectral sensors are successfully used for the
evaluation of farmlands. Vegetation indices can be
obtained at low altitudes more cost-effectively than
UAV-based ultra-high spatial resolution images can
be taken as often as needed and analyzed in semi-real

This study aimed to determine the bare soil effect
and its relationship with soil texture on vegetation
indices produced from UAV-based multispectral
images, which are widely used in digital agriculture
applications. The effect of bare alluvial surface soils
on vegetation indices was investigated in Isparta
ecological conditions. As a result of the study, the
impact and critical aspects of bare soil reflection for
digital agriculture applications of UAV platforms,
multispectral images, and widely used vegetation
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indices will be reported.

Turkish Civil Aviation General Directorate, it is in the
UAV-0 class. The UAV used to acquire multispectral
images in the study is shown in Figure 2.

2 Materials
This study was carried out on an area of 1080 square
meters in a research parcel between Isparta Lakes
Region Technopolis and Isparta University of Applied
Sciences, Faculty of Agriculture, the Education,
Research, and Application Farm. The study area lies
between the coordinates of 283116–283157 East
and 4190800–4190859 North (UTM WGS 1984 Zone
36N). The study area is located on alluvial soils [14].
Climate Classification is described as sub-humid
using Erinç climate classification methods [15]. The
average annual precipitation and temperature of the
study area, according to long-term meteorological
data (1929–2021), are 568.4 mm and 12.3 °C,
respectively [16]. The Study area, buffer zone, and
soil sample are shown in Figure 1.

Figure 2. UAV with multispectral sensor
The specifications of the Sentera Double 4K
multispectral sensor used in the study are given in
Table 1.
Table 1. The specifications of the sensor.
Sensors

Spectral Bands

Size
Weight
Power
Image Format
Field of View
Data Capture

12.3MP BSI CMOS
Blue: 446nm x 60nm width
Green: 548nm x 45nm width
Red: 650nm x 70nm width
Red Edge: 720 nm x 40nm width
Near-Infrared (NIR): 840nm x
20nm width
59 mm x 41 mm x 44.5 mm
80 grams
8W typical / 12W maximum
JPEG
1080p ranges 30° - 60° HFOV
12.3 MP Stills
4K Ultra HD video @ 30fps
1080p/720p Video
H.264 encoding

Vegetation
indices
are
calculated
from
multispectral image data commonly collected in
digital agriculture [12]. The vegetation indices are
used in the production of many agricultural data such
as leaf area, chlorophyll content, land survey,
mapping, monitoring, plant health monitoring,
effects of disease and pest, weed density, and
irrigation stress [4]. These vegetation indices are

Figure 1. Study area map
The UAV platform used in the study is branded DJI
Phantom 4 Pro Quadcopter. Sentera Double 4K
Multispectral sensor was used on the UAV platform
[4]. The flight weight of the UAV, including the sensor
weight developed for digital agriculture applications,
is 1500 grams. According to the legislation of the
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given in Table 2.

were calculated using the reflectance map of the
multispectral image produced in Pix4D software. The
calculated vegetation index value of each soil
sampling point was obtained using ArcGIS software.
The results of the texture analysis and vegetation
indices were created as a database of 56- sample
point data. Statistical analyzes were made using the
database of the results of the study. Statistical
analyzes were made in R Studio program [25].

Table 2. Vegetation indices used in the study
Vegetation Index
Normalized Difference
Vegetation Index [17]
Normalized Difference
Red Edge Index [18]
Leaf Chlorophyll Index
[19]
Visible Atmospheric
Resistant Index [20]
Green Normalized
Difference Vegetation
Index [21]
Green-Red Vegetation
Index [22]
Soil Adjusted Vegetation
Index [23]

Equations
(𝑁𝑒𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑 − 𝑅𝑒𝑑)
NDVI = (
)
𝑁𝑒𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝑅𝑒𝑑
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑 𝑒𝑑𝑔𝑒)
𝑁𝐷𝑅𝐸 = (
)
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑 𝑒𝑑𝑔𝑒
𝑁𝐼𝑅
𝐿𝐶𝐼 = [(
) − 1]
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛
(𝑅𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 − 𝑅𝑅𝐸𝐷 )
𝑉𝐴𝑅𝐼 = (
)
𝑅𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 + 𝑅𝑅𝐸𝐷 − 𝑅𝐵𝐿𝑈𝐸
(𝑁𝐼𝑅 − 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛)
𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼 = (
)
(𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛)
(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑅𝑒𝑑)
𝐺𝑅𝑉𝐼 = (
)
(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑅𝑒𝑑)
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)
𝑆𝐴𝑉𝐼 = (
) (1 + 𝐿)
(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑 + 𝐿)

3 Method
The method used in the study is shown in Figure 3.
The study area is given a 5-meter buffer-zone in
ArcGIS software. The fifty-six sampling points were
determined by using the random sample algorithm in
the buffer-zone area in ArcGIS software. Degraded
soil samples were taken from these points at 0-20 cm
depth for texture analysis. Soil samples were sieved
after drying via a 2 mm sieve in the laboratory. The
texture was determined on the soil samples prepared
for analysis using the hydrometer method [24]. The
percentage of sand, silt, and clay contents were
determined in the soil samples taken from the study
area.

Figure 3. The method used in this study.
4 Results
In the study, the effect of bare soil surface reflection
on vegetation indices, which are widely used in
digital agriculture applications, was determined. Soil
texture, which has an effect on bare soil surface
reflection and is important for soil quality and
management, has been determined. Images taken
from the working area with unmanned aerial
vehicles were processed using Pix4D (Demo)
software. The image of the study area with high
geolocational accuracy (RMSE (cm) [4]) was
obtained with a spatial accuracy of 2 centimeters.
Spatial data were obtained with 4333 multispectral
pixels for 1080 square meters of the study area.
Vegetation indices were calculated using a study area
reflectance map in the index calculation algorithm in
Pix4D (Demo) software. The vegetation index values
produced for each pixel were included in the data set
using ArcGIS software from the pixels corresponding
to the soil sampling points from the bare soil surface
in farmland. Using the multispectral sensor data of
the study area, an orthophoto with a spatial
resolution of 25 cm was produced. A database of soil
sand, silt and clay content and vegetation indices was
created. The descriptive statistics results of the
features in the database are given in Table 3.
Since the reflection values obtained from the soil
surface show low reflection in the vegetation index
values developed for plant vegetation, negative
values were calculated. The low standard deviation
and coefficient of variability of the data set, which are

The coordinates of 15 ground control points were
taken with GNSS-GPS in order to obtain high spatial
accuracy in the images taken by unmanned aerial
vehicles from the study area. In Sentera
FieldAgentTM software, flight plan features were
created as flight altitude 200 feet (60.96 meters),
60% horizontal and vertical overlap, spatial
resolution 3.3 cm/pixel, flight speed (10 mph (16.09
km/h). UAV-based multispectral images were taken
from the study area by autonomous flight. UAV-based
imaging from the study area was carried out on
August 10, 2019, between 12:00 and 14:00,
according to the flight plan. 368 multispectral images
of the reflection of the bare surface soil were taken in
jpeg format.
Image processing studies were carried out using
Pix4D (demo) and ArcGIS software to generate
information from the reflection of the bare surface
soil. The radiometric correction was performed on
368 images using Pix4D software. The multispectral
orthophoto was produced with high geospatial
accuracy using the flight plan and ground control
points [4]. The vegetation indices given in Table 2
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measures of variability, are summarized in Table 3.
The average values of the soil texture in the data set
were determined as the soil texture class "LOAM"
using the soil texture calculator developed by the US
Department of Agriculture [26].
It was determined that the features in the data set
showed normal distribution using the KolmogorovSmirnov test of normality [27]. Using the KS test
function in the R studio program, it was calculated
that the data set showed a normal distribution
(p>0.05). Then, Pearson correlation analysis was
performed in the R Studio program. Confidence
intervals of the analysis results were calculated for
the data set at the 0.05, 0.01, and 0.001 significance
levels.
The relationships between the vegetation index
values produced from the bare soil surface reflection
in the soil properties used in the data set and the soil
texture are shown in Figure 4 according to the
significant levels (p<0.05*, 0.01**, and 0.001***). The
vegetation index values produced from the bare soil
surface reflection data in the Data Set were highly
correlated with the vegetation indices based on the
calculation of similar multispectral bands. It has been
determined that the vegetation indices, which are
widely used in digital agriculture applications, are

low due to the low reflection of bare soil. Unlike the
NDVI vegetation index, the GNDVI vegetation index
uses the green band instead of the red band (Table
2). The highest correlations were calculated between
the GNDVI vegetation index and soil texture
properties (p<0.001). A positive high correlation of
0.73 was obtained between the GNDVI index and the
soil sand content. A negatif high correlation of 0.72
was obtained between the GNDVI index and the soil
silt content. A positive high correlation of 0.62 was
obtained between the GNDVI index and the soil clay
content. Positive and negative high correlations were
calculated between soil texture to the VARI, SAVI,
NDVI, and GRVI indices produced using bare soil
surface reflection (Figure 3). In the correlation
analysis between the soil properties on the data set
with loamy soil texture, a negative correlation was
calculated between Sand and Silt, and between Clay
and Silt.
In digital agriculture applications, vegetation indices
produced from UAV-based multispectral images are
widely used in the determination of abiotic and biotic
stress factors in farmlands [12], [28]. Advances in
technology and data processing algorithms provide
an incredible convenience in the agricultural
industry [4].

Table 3. Database descriptive statistics.
Bare Soil
Database
VARI
SAVI
NDVI
NDRE
LCI
GRVI
GNDVI
Sand
Silt
Clay

Sample
(N)
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Minimum

Mean

Maximum

-0.11
-0.55
-0.37
-0.19
-0.16
-0.08
-0.31
42.72
33.52
22.38

-0.10
-0.48
-0.32
-0.17
-0.14
-0.07
-0.26
43.10
34.20
22.71

-0.08
-0.40
-0.27
-0.13
-0.11
-0.06
-0.20
43.63
34.81
23.04
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Standard
Deviation
0.00
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
0.03
0.26
0.41
0.18

Coefficient
of Variation
-5.19
-7.66
-7.66
-5.76
-7.87
-5.50
-10.41
0.60
1.20
0.77

Skewness

Kurtosis

-0.18
-0.28
-0.28
0.64
0.10
-0.27
-0.37
0.39
-0.21
0.11

0.01
-0.33
-0.33
2.28
0.30
-0.10
-0.46
-0.92
-1.29
-0.99
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Figure 3. Database correlation matrix
the developments in data processing algorithms, it
5 Conclusion
is important for the management of data obtained
In this study, the effect of the reflection of the bare
by digital agricultural applications, therefore it is
surface soil on the reflection characteristics of the
recommended to use high-resolution UAV-based
commonly used vegetation indices was determined.
multispectral data by using other soil properties for
In the study and future studies, it is stated that the
further studies.
reflections obtained from the soils in the similar
texture group and the problems arising from the
reflection of the bare soil in the areas where
agricultural products are grown should be
considered. A high correlation was determined
between soil texture and GNDVI, one of the
vegetation indices commonly used in digital
agriculture applications. It is suggested that it can
be used to evaluate bare surface soil and lands after
tillage works are carried out by plowing or after the
product has been removed in future studies. With
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Türkiye’deki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Program Çıktılarına
Göre Sektörün Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Adaylarından
Beklediği Temelbeceriler: Metin Madenciliği Çalışması
Cemal YÜKSEL1*, Abdulkadir ÖZDEMİR2
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Yönetim bilişim sistemleri, işletmelerin iç ve dış çevresinden topladığı ham verileri işleyerek
anlamlı bir bilgi haline dönüştürdükten sonra herhangi bir yönetim seviyesi için raporlar
üreterek karar vermede yardımcı olacak şekilde düzenlenmiş bir enformasyon yönetim
sistemidir. Yönetim bilişim sistemleri bölümü, Türkiye’de 12 farklı fakülte ve 3 farklı
yüksekokul’da eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir. Yönetim bilişim sistemleri
bölümü, işletme ve bilişim gibi birden fazla disiplinin kesişim noktası olan multidisipliner bir
alandır ve bundan dolayı bulunduğu fakülte veya yüksekokula bağlı olarak ders
müfredatlarında değişiklik görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı ders müfredatlarına
sahip olan fakülte veya yüksekokullardaki program çıktılarını incelenerek iş yaşamının,
yönetim bilişim sistemleri uzmanı adaylarından beklediği temel yetkinlikleri tespit etmektir.
Bu çalışmada web scraping işlemi için UiPath Studio, verilerin ön işlemesi ve kodlama uygun
hale getirilme işlemi için WordStat9, program çıktılarının içeriğine uygun olarak kodlanması
için Maxqda kullanılmıştır. Uygulanan metin madenciliği işlemi sonucunda altı temel beceri
tespit edilmiştir ve bölümün bağlı olduğu akademik birimler göz önüne alınarak program
çıktıları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Çıkarımı, Metin madenciliği, YBS

Basic Competencies Expected by The Sector From The Management
Information Systems Specialist Candidates According to The
Program Outputs of The Department of Management Information
Systems in Turkey: Text Mining Study
Abstract
Management information systems are an information management system that is designed
to help in decision-making by processing the raw data collected by the enterprises from
their internal and external environment and transforming them into meaningful
information and then producing reports for any management level. Management
information systems departments continue their education activities in 12 different
faculties and 3 different schools in Turkey. The Department of Management Information
Systems is a multidisciplinary field that is the intersection point of multiple disciplines such
as business and informatics, and therefore there is a change in the course curricula
depending on the faculty or school where it is located. The aim of this study is to determine
the basic competencies that business life expects from management information systems
specialist candidates by examining the program outcomes in faculties or schools with
different course curricula. In this study, UiPath Studio was used for web scraping,
*
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WordStat9 was used for pre-processing and coding optimization of data, and Maxqda was
used for encoding program outputs in accordance with its content. As a result of the text
mining process, six basic competencies were identified and the program outputs were
evaluated by considering the academic units to which the department is affiliated.
Keywords: Information Extraction, Text Mining, Management Information Systems

tanımlanmıştır. Beceri, amaçlar doğrultusunda
yapılacak şeyleri bilmek, o doğrultuda hareket
etmek ve o işi yapmak aşamalarını içermektedir.
Bilmek, var olan iş süreçleri ile ilgili bilgiye sahip
olmaktır. Hedefler doğrultusunda hareket etmek,
yapacağınız eylem ile ilgili sorun çözme, karar
verme tüm kaynakları harekete geçirmektir [18].
Literatür incelendiğinde yetkinlik kavramının
beceri
kavramı
ile
birlikte
kullanıldığı
görülmektedir. Yetkinlik, insanın ilk var olduğu
andan itibaren veya sonrasında kazanılabilen, ilk
olduğu duruma göre daha iyi noktaya getirilip
geliştirilebilen, performans ölçütü olarak avantaj
sağlayabilmesini sağlayacak bilgi ve becerilerinin
tümüdür.
Günümüz
yöneticilerinde
daha
verimli
olabilmesi
için
yetkinliklerini
geliştirmesi
beklenmektedir. Çalışma ortamına yeni kişileri
dahil eden insan kaynakları yöneticileri, aday
bireylerin yetkinliklerini belirli bir kategorilere
ayırarak iş tanımlamalarını gerçekleştirmekte ve
işe alım prosedürlerini belirleyerek gerekli
yetkinlikler üzerine eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını
belirlemektedir [21]. İşletmelerin sürdürülebilir
başarısı için yetkinlik hayati önem taşımaktadır ve
departman doğrultusunda ihtiyaç olan yetkinliğe
sahip olan yöneticilerin işletmenin genel
performansına ve kar etmesi üzerine büyük bir
etkiye sahip olduğu belirtilmiştir [14]. Dijitalleşen
dünya ile birlikte birçok işletme en alt
yöneticilerinden en üst düzey yöneticilerine kadar
tüm
yönetim
kademelerinde
bilişim
teknolojilerinden
destek
almaktadır
[15].
İşletmelerin sahip olduğu bilişim teknolojisi
kaynakları ile rekabet avantajı yaratacak faaliyetleri
planlamada ve uygulamada daha başarılı olduğu
görülmektedir. Türkiye’de bilişim teknolojileri
alanında ihtiyaç duyulan iş gücünün sağlanması
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından sağlanmaktadır. Mezun olduğunda
bilişim sektöründe çalışacak insan iş gücünü
sağlanması amacıyla üniversitelerde Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri
Mühendisliği, Veri Analitiği, Yönetim Bilişim
Sistemleri
gibi
akademik
programlar

1 Giriş
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektördeki iş
yapısı ve talep edilen işgücünün nitelikleri değişim
göstermektedir.
Üniversiteler,
dünyadaki
gelişmelere adaptasyon sağlayabilmek için
teknolojiyi öğrenmeye ve özümsemeye hazır iş
gücünün yetiştirildiği kurumlardır. Üniversitelerin
temel amaçlarından birisi, akademik programından
mezun olan kişileri iş dünyası için gerekli bilgi,
beceri ve yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir
[5]. Günümüzde işletmelerin yaşadığı en önemli
problemlerden birisi, üniversiteden yeni mezun
olmuş birinin istenilen niteliklere sahip olmaması
ve gerekli becerilerden yoksun olmasıdır.
Eğitimciler, dijital dönüşüm ile birlikte ortaya çıkan
yeni iş gereksinimlerini göz önüne alarak akademik
programlarını düzenli olarak güncellemeli ve
akademik programından mezun olacak bireyleri 21.
yüzyılda gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri
edinmesini sağlamalıdır [8]. İşletmelerin rekabet
avantajı yaratabilmesi ve verimlilik sağlayabilmesi,
sahip olduğu yetkinliği doğru alanda kullanabilen
işgücü ile mümkündür. Değişen iş koşulları ile
birlikte ortaya çıkan yeni iş istihdamlarında
mezunların daha nitelikli ve yetkinlik sahibi olma
zorunluluğu ihtiyacı ortaya çıkmaktadır [27].
İşletmelerine yeni bir iş gücü dahil edecek iş
verenler, adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerini
doğru bir şekilde değerlendirerek örgütlerini daha
verimli ve yaratıcı hale getirebilmektedir.
Üniversiteden yeni mezun olmuş kişilerin eğitimöğretim
sürecinde
kazandığı
yetkinlikler,
dijitalleşen dünyada ihtiyaç duyulan yeni
mesleklerde yer edinebilme veya farklı alanlarda
kendini geliştirme ihtiyacı olan bireylerin ileriye
dönük kariyer imkanlarını çeşitlendirmeyi
sağlamaktadır [23].
Beceri kavramı, bireyin yapabilme yeteneği ve
öğrenimine bağlı olarak bir işi başarabilme ve
işlemi bir hedef doğrultusunda sonuçlandırma
yeteneğidir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi Yönetmelik taslağı kapsamında ise beceri
“Verilerin özümsenerek anlamlandırılmış halini
uygulayabilme, var olan soruları çözebilme ve iş
süreçleri
boyunca
yapılacak
eylemleri
tamamlayabilme
yeteneğidir”
şeklinde
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bulunmaktadır. [17] tarafından yapılan araştırmaya
göre, bilişim işgücü nitelik talebini karşılayan
bölümlerde bilişim ile ilgili toplam 262 adet farklı
eğitim içeriği bulunmaktadır ve bu eğitimler yazılım
ile ilgili konulara odaklanmaktadır.

tasarım, bilişim sistemleri temelleri, bilişim
sistemleri teknolojileri altyapısı, veri ve
enformasyon mimarisi, bilişim sistemleri proje
yönetimi, kurumsal mimari yapıları ve bilişim
sistemleri
stratejilerinin
içerdiği
öne
sürülmektedir.

2 Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim bilişim sistemleri temelinde teknoloji,
örgüt ve yönetim kavramlarının yer aldığı
işletmelerde iş süreçlerinde ortaya cıkan
problemlere çözüm üretmek amacıyla yönetim
bilimi, bilgisayar bilimi, sosyal bilim ve yöneylemler
araştırmaları
gibi
konuları
kapsayan
multidisipliner bir alandır [15]. Yönetim bilişim
sistemleri bölümünün temel amacı, işletmelerin iç
ve dış çevre kaynaklarından aldıkları ham verileri
toplayan, iş sürecinde kullanacağı duruma göre
uygun şekle getirerek filtreleyen ve bunları birer
anlamlı bilgi haline getirdikten sonra yöneticilere
verecekleri kararlar hakkında destek olmayı
sağlayacak mezunları sektöre yetiştirmektir.
Yönetim bilişim sistemleri bölümünden mezun olan
bireyler, işletmelerin bilişim teknolojisini etkili bir
şekilde kullanılmasını ve iş süreçlerine entegre
etmesini sağlamak amacıyla veri tabanı yöneticisi,
yazılım geliştirici, bilişim teknolojisi mimarı, proje
yöneticisi, iş analisti, veri analisti, sistem analisti,
bilgi sistemleri yöneticisi, web programlama gibi iş
pozisyonlarında istihdam edebilmektedir [24].
Yönetim bilişim sistemleri bölümü disiplinler arası
program olarak kabul edilmektedir ve ders
müfredatlarında yer alan ders içerikleri bu alanları
kapsamaktadır [4]. Yönetim bilişim sistemleri
müfredatı ile ilgili yönergeleri kapsayan en güncel
kılavuz, 2010 yılında Information Systems derneği
tarafından yayınlanmıştır. Bu kılavuz, Yönetim
Bilişim Sistemleri bölümleri tarafından ders
gereksinimlerini değerlendirmek için kullanılmıştır
[6]. Yönetim bilişim sistemleri bölümü işletmelerin
iş süreçlerinde yaşadığı problemlere çözüm olarak
sistemlerin
planlanmasına,
kurulmasına,
geliştirilmesine ve uygulanması hakkında işletmeye
destek
sağlayacak
çalışanların
sektöre
kazandırılması amacıyla müfredatında sistem
analizi ve tasarımı, proje yönetimi, ihtiyaç analiz
yönetimi gibi derslerin yanında programcılıkta
algoritma tasarımı, çeşitli programlama dillerinde
yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi ve tasarımı,
kurumsal sistemler, iş zekası gibi derslere
müfredatında yer vermektedir [3]. [11] tarafından
yapılan araştırmada, Yönetim Bilişim Sistemleri
ders müfredatı için temel derslerin sistem analizi ve

Yönetim
bilişim
sistemleri
bölümü
müfredatlarının araştırıldığı literatür göz önüne
alındığında üniversitelerin bulunduğu koşullara
bağlı olarak ders içeriklerinde farklılık gösterdiği ve
üniversitelerin yönetimsel, iletişimsel, analitik ve
teknik yetkinliklerin yer aldığı ders programları
düzenlendiği ortaya çıkmıştır [19]. Özellikle bir
probleme karşı yaklaşım ve problem çözme
becerisini geliştirme, yaratıcı ve inovatif düşünme
tarzı oluşturma, olaylara farklı perspektiften
bakarak analitik düşünebilme, kişilerarası etkili
iletişim gibi yetkinlikler göz önüne alınarak
düzenlenen ders müfredatları, öğrencilerin
“yönetim bilişim sistemleri uzmanı” olarak mezun
olup sektöre girdiklerinde onlara rekabet avantajı
sağlayacaktır. Bilişim ile ilgili akademik
programlardaki müfredatta yer alması gereken en
önemli teknik konular, programlama dilleri ve veri
tabanı yönetim sistemleridir [9]. Yönetim bilişim
sistemleri uzmanı adaylarının göz önüne alınarak
yapılan çalışmalarda sektörün yönetim bilişim
sistemleri uzmanlarından sahip olmasını beklediği
yetkinlikler hakkında yapılan literatür çalışması
hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.
[24]
tarafından
gerçekleştirilen
çalışmada
akademisyenler
ve
bilişim
teknolojileri
uzmanlarına
yapılan
anket
sonucunda
akademisyenlere göre: e-tablolar üzerinde işlem
yapabilme,
simülasyon
araçları
kullanım,
istatistiksel uygulamalar, veri tabanı yönetimi
teknik yetkinliklere ilave olarak problem çözme
becerisi, kişiler arası iletişim, eleştirisel ve yaratıcı
düşünme gibi sosyal yetkinlikler;
Bilişim Teknolojileri Uzmanlarına göre ise ağ
donanımı, ağ topolojileri, işletim sistemi bilgisi ve
yaratıcı düşünme yetkinliği ortaya çıkmıştır. [37]
tarafından gerçekleştirilen çalışmada, etkili iletişim
ve sunum yetkinliği, proje planlama yetkinliği,
takım çalışması, yönetimsel becerilerine ilave
olarak veri tabanı, güncel uygulama geliştirme
yetkinliği ortaya çıkmıştır. [3] tarafından
gerçekleştirilen çalışmada veri tabanı bilgisi,
yazılım bilgisi, ERP, CRM gibi kurumsal modülleri
kullanabilme yetkinliği. Takım çalışması, iletişim

227

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

becerisi, problem çözme gibi sosyal becerilerin ve
proje yönetimi gibi yönetimsel beceriler yetkinliği
ortaya çıkmıştır ve veri analizi, veri madenciliği ve
veri modelleme gibi yetkinlikler ise gelecekte
beklenilmesi ön görülmüştür. [27] tarafından
gerçekleştirilen çalışmada
yönetim
bilişim
sistemleri bölümü mezunlarının sahip olması
gereken yetkinlikler sırasıyla sosyal yetkinlik,
yönetsel yetkinlik, temel teknik yetkinlik ve teknik
yetkinliktir. [19] tarafından gerçekleştirilen
çalışmada aralarında büyük farklar olmaması
şartıyla yönetsel, analitik ve teknik yetkinlik
kümlerini iletişimsel alana göre bir adım öne
çıkaran programların sektörün beklentilerine
uygun içerikte eğitim verilebilir. [30] tarafında
gerçekleştirilen
çalışmada
problemlerin
çözümünde mantıksal ve bilimsel yaklaşım ile
teknikler kullanabilme olarak tanımlanan analitik
beceriler gibi yetkinliklere ek olarak iletişim
becerisi, sosyallik ve yabancı dil kullanım yetkinliği
ön plana çıkmıştır. [31] tarafından gerçekleştirilen
çalışmada kişiler arası iletişim becerisi, takım
halinde çalışabilme becerisi, problem çözme gibi
sosyal yetkinliklerin Yönetim Bilişim Sistemleri
alanı mezunlarında en çok bulunması gereken
yetkinlikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. [33]
tarafından yapılan çalışmada bilgiye ulaşabilme,
işleme ve çözümleme, bilgi muhafaza etme ve
güvenliği, proje tasarımı ve yönetimi gibi teknik
becerileri ve yetkinlikleri; soyut düşünme, merak
edilen konular hakkında araştırmalar yapma,
yaratıcılık ve yenilikçiliğe yönelik beceri ve
yetkinlikleri; görev ve sorumluluk alma ve iletişim
kurma gibi sosyal becerilerin öğrenciler için önemli
yetkinlikler olduğunu saptamıştır. [34] tarafından
gerçekleştirilen çalışmada bir yönetim bilişim
sistemleri mezununun sahip olması gereken temel
yetkinlikler; veri tabanı bilgisi, kurumsal mimari,
rapor yazabilme yetkinliği, sistem analizi ve
tasarımıdır. [32] tarafından gerçekleştirilen
çalışmada yönetim bilişim sistemleri bölümü için
temel yetkinlikler problem çözme, takım çalışması,
analitik beceriler, zaman yönetimi ve öz
motivasyonu tanımlayan yetkinliklerdir.

tartışılırken yakın zamanda dijitalleşmenin öncüsü
olan Japonlar tarafından Toplum 5.0: Süper Akıllı
Toplum olarak yeni bir toplum literatüre
kazandırılmıştır [10]. İnsanların makine ve robotlar
ile etkileşimli halde çalıştığı dijital çağın iş
süreçlerindeki dönüşümünden dolayı çalışma
hayatının doğası ve çalışma koşulları sürdürülebilir
şekilde değişime uğramıştır, bu değişimde
işletmelerin ayakta kalabilmesi için rekabet
avantajı yaratması ve atik olması gerekmektedir
[16]. İnsanların makine ve robotlar ile etkileşimli
halde olmasıyla birlikte programlama, bilişim
teknolojileri gibi dijital beceriler ön plana
çıkacaktır. [26]’ ın haberine göre yapay zeka ve
robotlar birbirleriyle entegre olmuş bir şekilde
çalışarak yalnızca mavi yakalıların yaptığı işleri
yapmakla kalmayıp aynı zamanda beyaz yakalılara
özgü işleri de gerçekleştirmektedir. Dünyayı etkisi
altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19),
işletmelerin uzun vadeli planında yer alan
dijitalleşme sürecini kısa vadeli plana çevirmesine
sebep olmuştur ve bu doğrultuda dijital dönüşüm
büyük ivmede gerçekleşmiştir. Haberde yer alan
anketin sonuçlarına göre 2030 yılında mevcut
çalışanların %47’sinin becerilerinin geçerliliğini
yitirecektir ve geçerliliği yitirilen becerilerden
dolayı dünyada işsizlik sorunu ortaya çıkacaktır.
İşsizlik sorununa en etkili çözüm, dijitalleşen
dünyada gerekli becerilere sahip olarak işlerini
sürdürebilir kılmaktır. Teknolojinin gelişmesiyle
birlikte sektörde çalışanların yaka rengi değişiklik
göstermektedir. Teknolojinin gelişimi ile insanların
makine ve robotlar ile etkileşimli halde en verimli iş
süreci geçirmesini sağlayan, işletmelerin katma
değersiz iş olarak gördüğü süregelen, tekrarlayan
işleri yapay zeka aracılığıyla robotlara yaptırarak
asıl odaklanılması gereken noktalara daha çok
zaman ayırtmasını sağlanmaktadır ve bu iş
süreçlerini otomatik hale dönüştüren yazılımlar ile
birlikte “metal yakalılar” olarak yeni bir çalışan
sınıfı ortaya çıkmıştır [26]. Robotik süreç
otomasyonu kavramının ortaya çıktığı ilk
düşüncenin
temelinde
yazılım
robotlarına
insanların rutin işlerini öğreterek kolay –
programlama yeteneğinin yok denilecek kadar az
olması ve kullanımı kolay bir kullanıcı ara yüz
aracılığıyla – ve hızlı bir şekilde otomasyonun
sağlanması düşüncesi olsa da teknolojik
gelişmelerle birlikte robotik süreç otomasyonu
kavramı farklı anlamlar kazanmıştır (Willcocks vd.,
2015). Robotik süreç otomasyonu deyince
insanların aklına fiziksel bir robot gelmektedir,
ancak bu yanlış bir düşüncedir. Robotik süreç

3 Robotik Süreç Otomasyonu
Koşullarına
uyum
sağlayarak
ayakta
kalabilmektedir. İlk olarak avcılık ile başlayan
toplumsal yaşam, bulunduğu zaman ve ortamın
koşulları göz önüne alınarak tarım, endüstri, bilgi
toplumu olarak değişim göstermiştir ve günümüzde
Almanya’nın öncüsü olduğu Endüstri 4.0
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otomasyonu, insan faaliyetlerini öğretilmesiyle
temel alınan uygulama sistemlerinin mevcut girdi
formlarını kullanarak otonom hareket eden yazılım
robotlardır. Mevcut girdi formları kullanıldığından
dolayı mevcut uygulama ortamında değişiklik
yapılmasına gerek kalmamaktadır [13]. İnsanların
el ile yaptıkları işleri aynı şekilde gerçekleştiren
makinelerin oluşturulması yeni bir teknoloji
değildir. Robotik süreç otomasyonu fikri basit bir
otomasyondan ziyade otonom hale dönüşecek
işlemleri belirleyerek katma değersiz işlerin
öykünülmesinden yapısal olmayan kararları
otonom hale getirilmesine kadar tüm süreci
kapsamaktadır. Robotik süreç otomasyonunun
temelinde iş süreçleri seçilir ve gelişen teknoloji ile
mevcut durumdaki otomasyon işlemleri üzerine
iyileştirmeler yapılarak manuel işlerin otomasyonu
daha verimli hale getirilir [7]. Robotik süreç
otomasyonu teknolojisi sayesinde işletmelerde
kalite, verimlilik, üretkenlik ve uyumluluk artışı
görülmektedir [1]. Literatür incelendiğinde robotik
süreç otomasyonu konseptinin sektörde ilk olarak
2012 yılında ortaya çıktığı görülmektedir, ancak bu
yazılım teknolojisi için ortak bir tanım tam olarak
gelişmiş
değildir
[22].
Robotik
süreç
otomasyonunun tanımı için literatür incelendiğinde
birden fazla tanım karşımıza çıkmaktadır. Robotik
süreç otomasyonu insanlara kendi görevlerini
gerçekleştiren fiziksel robotu çağrıştırsa da aslında
robotik süreç otomasyonu, insan gibi diğer
bilgisayar sistemleri ile entegre bir şekilde çalışan
yazılım tabanlı çözümdür [28]. Robotik süreç
otomasyonu yapılandırılabilir karar niteliğinde
olan manuel rutin görevler gibi iş süreçlerinin
otomasyonunu sağlayan bir teknolojidir [13].
Robotik süreç otomasyonu yapısal olmayan ve
belirli sonuçları içeren rutin görevlerinin yer aldığı
iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan
yazılım tabanlı çözümdür [2]. Robotik süreç
otomasyonu
teknolojisinde
otomatik
hale
getirilmek için manuel faaliyetler yazılım
robotlarına öğretilir ve mevcut uygulama
sistemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan
girdiler taklit edilir ve süreç otomatik hale
getirilmektedir [16]. İlklerde kullanım alanı
operasyonel işlemler, yapılandırılmış ve yarı
yapılandırılmış
yani
önceden
belirlenmiş
algoritmaya dayalı olarak çalışan kararlar olsa da
yapay zeka ile entegre olmuş bir şekilde çalışarak
zenginleştirilerek daha karmaşık karar yapısı olan
yapılandırılmamış
kararlarda
da
kullanılabilmektedir. Aynı şekilde iş destek
sürecinde kullanılan RPA teknolojisinin diğer

teknolojilerden ayıran farklı bir özelliği, satıcıların
bilişim teknolojileri desteği olmadan ya da
minimum destek ile sanal robotlarını kendilerinin
yaratabileceği kadar sezgisel hale getirmeye
çalışmaktadır [22]. Robotik süreç otomasyonu
teknolojisiyle birlikte iş süreçlerini otomatik ve
hatayı minimize hale getiren makine öğrenmesi
teknolojisine
bağlı
sanal
asistanlar
oluşturulmaktadır. Robotik süreç otomasyonunu
verimli bir şekilde inşa edebilmek için dijital
dönüşümünü planladığınız tüm süreçlerin üzerine
detaylı
bir
şekilde
çalışıp
fizibilitelerini
değerlendirmelisiniz
[20].
Robotik
süreç
otomasyonu teknolojisi sayesinde işletmelerdeki
insan işgücünün oranı, görevler için kullanılacak
işlem süresi ve maliyet azalırken iş süreçlerinin
verimliliği ve hizmetlerin etkinliği artmaktadır.
İşletmelerde insan iş gücü kullanmak yerine robotik
süreç otomasyonu teknolojisi kullanılırsa yaklaşık
dokuz kat kadar maliyet düşmektedir [12]. İş
süreçleri için robotik süreç otomasyonu, bir amaç
için yapılandırılmış ve tekrar eden görevleri
otomatik hale getirerek hızlı ve karlı bir şekilde
gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Robotik süreç
otomasyonu, bir veri tabanını okuma üzerinde
yazma, bir web sitesinin açılması ve bilgilerin
alınması, bir uygulamadan diğerine bilgileri
kopyalayıp yapıştırma, e-posta ve e-posta eklerinin
açılması, form veya belgeler üzerinde çeşitli
düzenlemeler yapabilme gibi katma değersiz
görevlerin otomasyonu üzerine odaklanmıştır [25].
Günümüzde
geleneksel
endüstriyelleşmenin
birikmiş deneyiminin en ileri teknoloji ile
birleştiren Endüstri 4.0 dönüşümünde açık bir
şekilde etkisi olan robotik süreç otomasyonu
teknolojisi sayesinde tıpkı insanların yaptığı gibi
sanal robotlar da ekranda yazılan şeyin ne olduğunu
anlamak, işlemleri gerçekleştirmek için doğru
tuşları kullanmak, uygulamalar arası gezintiler
yapmak, PDF dosyasındaki gerekli metin belgelerini
OCR ile etkileşimli bir biçimde çalışarak işlem
yapılabilir hale getirmek, gerekli olan verileri rahat
bir şekilde elde edebilmek ve ayıklamak, web
kazıma işlemi gibi çok çeşitli tanımlanmış eylemleri
gerçekleştirebilmektedir [29].
4 Yöntem
Bu çalışmada web scraping işlemi için UiPath Studio
kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında tasarlanan
sanal robot aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir.

229

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Verilerin ön işlemesi, bölüm çıktılarının analiz
edilerek yetkinlik çıkarımı ve kodlama uygun hale
getirilme işlemi için WordStat9 kullanılmıştır. Bu
çalışma kapsamında gerçekleştirilen metin ön
işlemesi
gerçekleştirilmiştir.
WordStat9
programında kütüphane kaynağı olarak “Turkish”
seçilmiştir. “Exclusion” seçeneği ile belirli ifadeler
analizden ayrı tutulmuştur. “Stemming” işlemi ile
kelimelerin kökü indirgenmiştir. “Case sensitive”
seçeneği ile birlikte büyük küçük harf duyarlılığı
sağlanmıştır. “Accept numeric characters” seçeneği
ile sayısal karakterler analize kabul edilmiştir.
Program çıktılarının içeriğine uygun olarak
kodlanması için Maxqda kullanılmıştır. Bu çalışma
kapsamında gerçekleştirilen kodlama işlemleri
Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Web Scraping İşlemi – UiPath Studio
UiPath Studio ile tasarlanan sanal robotta “Main”
üzerinde işlemler gerçekleştirilmiştir. İlk olarak
sıralı dizi işlemlerin yaratılması için “Sequence”
etkinliği kullanılmıştır. “Input Dialog” etkinliği ile
kullanıcıya hangi üniversitenin bölüm çıktısı almak
istediği sorulur ve bir üniversite adı alınır. Alınan
üniversite adı “universite” değişkeni olarak
tanımlanmaktadır. Kullanıcıdan üniversite adı
alındıktan sonra Google üzerinden otomatik arama
yapılması için “Use Application/Browser” etkinliği
kullanılmaktadır.
Use
Application/Browser
etkinliği kapsamında öncelikle “Maximize Window”
komutu ile sayfanın tam ekran olması sağlanır ve
“Type Into” etkinliği ile birlikte kullanıcıdan Input
Dialog ile alınan üniversite adı değişken olarak
burada yer alır ve her üniversite için otomatik
searching işlemi yapması için script ifade kullanılır.
“ “+universite+” yönetim bilişim sistemleri bölümü
çıktıları “ olarak girilen her değişken için arama
yapılır. Sonrasında ise “Click” etkinliği ile
“Google’de Ara” seçeneğine tıklanır. İlk indeksteki
sayfaya tıklanır ve web sayfasındaki yazılar “Extract
Data Table” olarak “DataScraping” değişkenine
atanmak üzere veri tabanından çıkarımlar yapılır.
Veri tabanından alınan verilerin txt dosyasına
aktarılması için “Output Data Table” etkinliği
kullanılır. Ayıklanan veriler “Write Text File”
komutu ile birlikte “data” olarak belirtilen dosyanın
adına yazılmaktadır.

Şekil 2. Maxqda üzerinde gerçekleştirilen
kodlamalar
5 Bulgular
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden elde edilen
program çıktı verileri incelendiğinde en çok
kullanılan kelimelerin yer aldığı WordCloud Şekil
5’te gösterilmiştir. Kelimelerin kullanım sıklığına
göre incelendiğinde sırasıyla 563 kez bilişim, 381
kez yönetim, 341 kez sistemler, 196 kez bilgi, 184
kez iş, 159 kez işletme, 108 kez bilgisayar, 99 kez
sahip, 81 kez veri ve 79 kez sistem kelimesi
kullanılmaktadır. İlk on kelime incelendiğinde
bölüm program çıktıları hakkında genel bilgiye
varılabilmektedir. Yönetim bilişim sistemleri
bölümünün program çıktısında öğrencilerin
yönetim, bilişim, sistem ve veri ile ilgili bilgiye sahip
olarak mezun olması beklenmektedir.
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden elde edilen
program çıktı verileri incelendiğinde belgelerde yer
alan cümleler kendi aralarında denetimsiz öğrenme
yöntemlerinden olan kümeleme yöntemi ile
gruplanmış ve yönetim bilişim sistemleri
bölümünden mezun olacak insanlar için çeşitli bilgi,
beceri ve beceriler 6 farklı başlık altında incelenip
Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden
mezun kişilerin kazanması gereken beceriler
TOPIC
BİLGİ
YÖNETİMİ
BECERİSİ
YÖNETİM
BECERİSİ
SİSTEM
GELİŞTİR
ME
BECERİSİ
YAZILIM
GELİŞTİR
ME
BECERİSİ
KİŞİLER
ARASI
İLETİŞİM
BECERİSİ
YABANCI
DİL
BECERİSİ
VERİ
ANALİZİ
BECERİSİ

COHER
ENCE
(NPMI)

EIGEN
VALUE

FREQ

CAS
ES

%
CASES

0,580

5,48

167

48

84,21%

0,490

8,57

409

52

91,23%

0,490

3,52

154

45

78,95%

0,446

5,61

131

32

56,14%

0,429

3,11

100

41

71,93%

0,389

3,26

91

29

50,88%

0,387

4,49

118

43

75,44%

yönetim becerisi, veri analizi becerisi, kişiler arası
iletişim becerisi, sistem geliştirme becerisi, yabancı
dil becerisi ve sosyal ilişkiler becerisidir. İlerleyen
çalışmalarda ders programları ile analiz edilerek
üniversitelerin program çıktıları ile ders müfredatı
analiz edilip incelenebilir. Yalnızca Türkiye’deki
program çıktıları değil, dünyadaki yönetim bilişim
sistemleri bölümünün program çıktıları incelenerek
daha geniş çaplı araştırma yapılabilir.
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‘Across Safely’ – Perception based Communication for V2P
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Communication and interactivity are a key factor between vehicle and pedestrian, which
cause that pedestrian may feel unsafe when it is not been communicated within driver of
vehicle. Application range of front ligting functions for communication V2P is improved
further, and vehicle bumpers are been strategic attractive position for the integration of
automotive exterior lighting functions such as displays, LED based module which enable V2P
communication. Many concept designs and case studies are featuring bumper of vehicle with
exterior module have been relized. This proposed paper will give application instance of
communication with vehicle to pedestrian (V2P) on the road within two different kinds of
illumination scenarios which includes lighting structure on the bumper, sensor intelligence
and data flow on the vehicle.
Keywords: Automotive Lighting, Communication Pedestrian to Vehicle, Multi-pixel Systems

bumperlight. As todays headlight and bumperlight
systems are mainly focused on ordinary driving
tasks such as lighting the frontal vehicle scene. By
means of the presented reflecting pattern method,
features can be determined from multi pixel light
distribution in order to tailor the given approach to
series application, a more sophisticated pattern
projection is considered, aiming on embedded
lighting module.

1 Introduction
In the last years, studies to V2P communication
featured rigid automotive exterior displays or road
projection scenarios. Free form surfaces on the
other hand are key in an OEM’s design language and
demand solutions which support design freedom
and V2P communication. Flexible OLED displays
have been commercially available since 2019, but
fail to reach luminance and automotive
requirements yet. Liquid crystal displays (LCDs) on
the other hand are ready for high luminance
applications, but their flexible counterparts are still
stuck in research. Up to now, no investigation has
been done using video projection systems to
illuminate automotive bumper surfaces in order to
enable V2P communication. Projections on free
form surfaces differ from typical road projection
applications and come along with a new set of
challenges: distortion correction via raytracing with
regards to the ob-server’s position. Additionally,
typical projection challenges apply, e.g. high
illuminance for V2P communication in daylight [2].
Drivers can safely interact with the environment
and communicate its intention to all road users,
including the driver. Well-known symbols are
crosswalks for pedestrians, arrows to mark and
highlight danger spots and the ideal further path as
guidance for the driver [3].

2 How the system works
Sensor and detection system are integrated in the
interior rear view structure as well are connected to
front window of the vehicle that the sensor is
detecting pedestrian walk signboard on the road,
which is illustrated as a instance in Fig. 1. and
related scenario in Fig. 2.
Highly automated vehicles use a variety of sensors
to detect objects surrounding the ve-hicle for
planning the safest route to be taken. The sensors
mainly include RADAR, LI-DAR and cameras as well
as additional sensors such as microphones to detect
acoustic signals in traffic. All sensors have their
advantages and disadvantages, for example RA-DAR
has a low resolution, but this sensor provides not
only the distance but also the relative speed of other
road users. LIDAR has a higher resolution but has
problems in bad weather conditions like heavy rain
or fog. Cameras offer the highest resolution and
additional color information, but they have,
comparable to the human eye, problems in poor

The presented work introduces an pattern
reflecting which enables functionalities based on
* Corresponding author: o.uraskurtulus@gmail.com
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light and weather conditions. Compared to RADAR
and LIDAR, the big advantage of cameras is the low
cost of the sensors and the generation of relatively
high resolution images for traffic control and
contrast calculation. A prerequisite for safe
autonomous driving is that each sensor is optimized
for this purpose and provides sufficiently good data
quality for the subsequent detector and planning
algorithms [4].

- While the vehicle is stopped and reach to “vehicle
section” on the dashboard, press ♦ to button.
- Press to ▲ or ▼ buttons for reaching to “settings
menu” and press “OK” button.
- Press to ▲ or ▼ buttons for reaching to “drive
support” and press “OK” button.
- Press to ▲ or ▼ buttons for reaching to “pedestrian
walk signboard warning function” and press “OK”
button.
- Pres to “OK” button for activate and deactivate to
function

Fig. 3. Reflect of pedestrian walk signboard on the
dashboard [5]

Fig. 1. Sensor and detection system [5]
After detect pedestrian on the road, detection signal
and data is sent to the drive which is run
simultaneously within ECU for processing what
kind of the action will be implemented.

Fig. 4. Function preference on the dashboard [5]

Fig. 2. Detection scenario [5]
Pattern of the pedestrian walk signboard is reflect
the dashboard of the vehicle for warning to driver
which is illustrated in Fig. 3. Besides, It is possible
that function of the detection system can be
activated and deactived according to driver
preference via touchscreen or button of steering
wheel which is illustrated in Fig. 4 and Fig. 5
respectively. Activation guide;

Fig. 5. Function preference on the steering wheel
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A module is integrated and activated on the front
bumper of the vehicle that module includes pixel
LED and programmable individually from each
other in order to create related pattern on the
surface when pedestrian walk signboard is detected
through sensor as well. It is designed two different
kinds of pattern in order to ensure communication
with pedestrian on the road which specifications
are specified in Table 1.
Table 1. Pattern Specifications
Pattern
Code
A.P.G
S.P.R

Statement
Pedestrian
will
be
across, vehicle will be
stop
Pedestrian will be stop,
vehicle will be across

Colour
Fig. 6. A.P.G Pattern
Green
Scenario 2:
While the vehicle is driven on the road, and if there
is a pedestrian walk signboard, it is detected
through sensor and reflect warning on the
dashboard. If driver does not stop while
approaching to pedestrian walkway due to high
speed or any kind of the unusual circumstance,
driver press “
” button on the steering wheel by
hand as a manual function.

Red

It is used pixel LED which specification is RGB, and
occured PCB based lighting module which is enable
that LED’s can be run dynamicly.
The scope of communication between vehicle to
pedestrian, while the vehicle is driven on the road
and approach to pedestrian walkway, and if there
are any pedestrian who intend to across, it is used
warning illumination system on the front bumper of
the vehicle for which side how will behave on the
road.

After the press related button, it is reflected “red
coloured pedestrian icon and S.P.R pattern code”
which state to pedestrian that the vehicle will be
driven while arrive to pedestrian walkway, and
pedestrian should not across, it is illustrated in Fig.
7

Scenario 1:
While the vehicle is driven on the road, and if there
is a pedestrian walk signboard, it is detected
through sensor and reflect warning on the
dashboard. If driver intend to stop while
approaching to pedestrian walkway, driver press
“
” button on the steering wheel by hand as a
manual function.
After the press related button, it is reflected “green
coloured pedestrian icon and A.P.G pattern code”
which state to pedestrian that the vehicle will stop
while arrive to pedestrian walkway, and pedestrian
can across comfortable without any suspect, it is
illustrated in Fig. 6.
Fig. 7. S.P.R Pattern
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3 Summary and Outlook
Communication between vehicle to pedestrian
(V2P) is necessary in order to ensure guarantee
traffic flow without any kind of accident as well
unclear situations and signalization. When it is
compared accidents ratios of pedestrians with
other objects, pedestrians are most vulnerable road
users, rely on explicit communication with driver of
vehicle to feel safe and make sure as well assuring
the driver’s attention.
The study enables that lighting applications on the
vehicle in order to ensuring communication with
pedestrian as well bicyclist and any kind of objects
on the road, are implemented for future vehicle
generation as well reduce accident ratios which
caused by pedestrian and other kind of objects, and
contribute to improve mobility and digitalization.
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Automotive interior lighting applications are an upcoming, rapidly growing segment. Future
vehicles will have more diverse interior lighting functions, and with the projection, RGB
based led and matrix technologies enable to create an atmosphere of well-being or an
environment. In this paper, it is examined latest innovative concepts of automotive interior
lighting technologies which will be implemented on future vehicles as well autonomous.
Keywords: Automotive interior lighting, In-vehicle illumination, Projection

1 Introduction

2 Smart Interior Lighting Technologies

Gone are the days when a vehicle’s interior lighting
served as a purely functional element. Modern
lighting concepts have long been an integral part of
a perceived high-quality and appealing ambience.
Lighting has the ability to enhance comfort and
well-being and create a feeling of safety. On a
functional level, well designed illumination makes it
easier for drivers to locate and utilize vehicle
functions, particularly at dusk or nighttime. The
progression toward autonomous driving will create
an increase in the need and the desire for additional
interior lighting applications. The car is becoming a
personal living and working space – the focus is on
increasing
comfort,
individualization
and
entertainment. In the future, light will also take on
more and more safety functions. Intelligent,
connected and individually controllable interior
lighting is extending the range of applications. For
example, ambient lighting can adapt to the mood or
activity in the car as passengers listen to music or
watch a movie. In dangerous situations, light can be
used to project warnings into the cockpit to enhance
safety in situations where the driver’s perception is
limited. In designing products, it is placed particular
emphasis on compact dimensions, high system
efficiency
and
optimum
connectivity.
A
personalized driving experience has passenger
well-being as its focus. Soft ambient lighting, for
example, allows drivers to choose colors for their
interior lighting. Depending on the mood, different
modes can be selected from “Relaxation” to
“Action/Sport”. This individualization goes far
beyond the predominantly functional usage and
adds an emotional component [3].

Quality of time is important for everyone. Especially
for time that people have to spend in various
environments, there is a need to make most of that
time. That is also true for the time people spend
inside there vehicles. This time is increasing due to
traffic situations and increasing number of
travelling hours. Overcrowded streets lead to more
time on the streets. The automobile industry is
willing to fulfill the needs of their customers and is
putting a focus on the vehicle interior. To ensure a
high quality and functionality of interior
applications, the interior lighting plays an
important role [1]. For example, special “reading
lights” enable dynamic and optimum illumination of
the reading area, creating additional comfort for
passengers, which is illustrated in Fig. 1 and Fig. 2.
Even applying make-up evenly is no challenge
thanks to the perfect and realistic color rendering
the make-up mirror light is emitting [2].

Fig. 1. Reading light [2]

* Corresponding author: o.uraskurtulus@gmail.com
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projections on a wide range of internal and external
surfaces. The modules achieve their full potential
inside the passenger cell thanks to their small size
and great versatility. For example, they enable the
welcome scenario that is projected in front of the
driver and passenger doors to be extended to the
dashboard. Installed in the rear of the vehicle, the
projectors can also display full-size images,
graphics and videos on the headlining, thereby
enhancing the interior effect, creating a more
pleasant atmosphere and adding entertainment
options for the rear passengers. In addition, the
technology can be used to project warning symbols
next to and inside the vehicle, thereby contributing
to greater security [3].

Fig. 2. Dynamic projection based reading light [3]
Functional illumination continues to play a major
role in the car interior, which illustrated in Fig. 3.
Key application trends like backlight of even
smaller switches, black surfaces and light
integration into interior materials are some of the
upcoming topics in functional interior lighting [2].

Fig. 4. Front window-logo projection [2]
Fig. 3. Dashboard ambient light [2]
Automotive projection applications are an
upcoming, rapidly growing segment. Especially
intelligent projections will be an integral part of the
future automotive interior. These special
projections are able to merge with the outer
surroundings and therefore seamlessly blend into
the view of the driver, assisting him in various
situations. Future applications will also include
projections on surfaces in the car or on the windows
for advertisement. This so called “window- and
logo-projection” will transform the car interior into
an extended surface displaying relevant
information or visuals, which is illustrated in Fig. 4
and Fig. 5 [2].

Fig. 5. Rear window-logo projection [3]
Interaction with the vehicle begins as soon as the
driver approaches. Sensors detect the driver and
project an individual light design or message as a
greeting. Dynamic interior lighting invites the
driver to enter the vehicle and signals that it is ready
to be driven, adapted to the time of day and
available natural light. Depending on whether the
passenger wants to work, listen to music or enjoy a
movie, the lighting scenarios change automatically.
This enhanced functionalities are born from the
ever-increasing
need
for
sanctuary,

The modular projection solutions consist of an
efficient optical system with powerful LEDs and the
electronics, including the hardware and software
for controlling the system. Thanks to their compact
design, the modules can be installed with a high
degree of flexibility in or on the vehicle to display
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individualization and entertainment, especially on
long journeys. Special roof lighting displaying for
example the night sky broadens the possibilities of
further individualization in the interior and makes
passengers feel comfortable, which is illustrated in
Fig. 6 and Fig. 7 [8,9].

Fig. 8. Projection based decorative surface [3]

Fig. 6. Project welcome pattern on board [3]

Fig. 9. Capacitive touch sensor [3]
From design to functional elements, ambient
illumination ensures an individual communication
between you and your car via highly integrated RGB
solutions. Light-based applications in the
automotive sector today no longer fulfill purely
functional tasks, but are increasingly developing
into elementary components of design. Ambient
lighting is thus becoming the design component in
the car interior. From vibrant shades of blue and
green to soothing yellow-orange and dynamic red –
the atmosphere in the interior can be increasingly
customized, as the lights adapt to taste and mood,
which is illustrated in Fig. 10 [2]. There are
countless ways of using intelligent interior lighting
to provide drivers with meaningful support. For
example, if the sensors detect driver fatigue or a
hazardous situation on the road, the colours in the
vehicle can be changed automatically to alert the
driver, which is illustrated in Fig. 11. In-vehicle
projections also provide a way of showing relevant
information during the journey without the need for
separate display [3].

Fig. 7. Special roof lighting [3]
The static or semi-dynamic projector in the module
can project individual motifs on various surfaces to
convey information or produce patterns or
animations. Animations integrated in the module
are matched to the design of the decorative surface
and can be adapted to different driving situations or
vehicle interactions, which is illustrated in Fig. 8.
The console has a fully integrated, capacitive touch
sensor system that replaces conventional buttons.
The high transparency of the touch sensor system,
which lies directly above the matrix luminaire so its
light shines through it, enables the intuitive
activation, which is illustrated in Fig. 9. Thanks to its
ease of integration, the overhead light console can
be easily extended with additional functions such as
haptic feedback via a piezo actuator, proof control
and a handsfree function for more complex
applications [3].
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modules allows the light system to deliver dynamic
light effects in the backlit surface. For static
illumination the system is able to distribute the light
from a single high-performance RGB module
throughout the surface.

Fig. 10. RGB LED based ambient light [3]

Fig. 12. LED based decorative ambient light on the
board [4]
The HMI concepts to demonstrate the variety of
available design options in three versions. The
‘Lounge’ mode is characterized by its luxurious
design in a subtle brown with shimmering gold
effects. The backlighting creates a fascinating play
of colors. Certain areas in the middle of the golden
surface light up in rich magenta, fiery orange, or
warm violet tones. The light and color designs can
be changed using the touch control function
integrated into the decor. The ‘Dark’ mode stands
out with its sporty design and crystals in a smoked
glass look. A classic black adorns the surface of the
component. Backlighting effects conjure up special
effects with atmospheric color highlights. For
example, in bold red or fresh green. The glossy
crystals stand out against the dark background.

Fig. 11. Alert lighting [3]
The lighting itself becomes more and more of an
eye-catcher, since compact LEDs can now be used as
light sources “hidden” beneath textiles or plastics,
only visible when switched on so called “material
illumination” [2]. This evolution, primarily driven
by autonomous driving, allows new technologies
and new lighting concepts to create an ever more
luxurious driving experience. In this new
environment, interior lighting can be used for spot
illumination, larger space illumination or even to
accentuate an entire surface to create ambient
lighting. Decorative surfaces in combination with
light are fascinating to look at, however the
combination requires ingenuity to overcome
challenges like large packaging and high amounts of
light to feed the system. The light system which
illustratred in Fig. 12, is designed to fit in very
restricted package spaces, as it takes less than 8 mm
of depth to accomplish a decorative lighting system.
The slim design of the system also means the
weight, compared to current solution, is reduced for
up to 75%. The light system delivers homogenous
illumination of a surface and can complement
various decorative surfaces and designs from soft to
rigid and from vivid to subtle. The light system is
powered by new energy efficient, high-performance
RGB modules, allowing high visibility in night and
daytime. Applying two or more high-performance

The ‘Light’ mode, on the other hand, impresses with
cool elegance in bright shades. The surface of the
demonstration device boasts geometric patterns,
which can also be highlighted with different light
designs. In this way, the play with the color effects
can create very different moods inside the car. The
smooth operation of the underlying touch sensors is
ensured despite the impressive dimensions of the
crystals. PolyIC’s capacitive sensors are ideal for
implementing the trends of tomorrow such as
homogeneous, elegant surfaces that only come to
life upon approach or touch. Both the substrate and
the sensors themselves are characterized by their
high transparency. At the same time, the sensors
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consisting of wafer-thin metal-mesh silver
structures are particularly robust and can be
flexibly adapted to a wide range of component
geometries. Two touch sensors are integrated into
this panel. One operates the functions of the crystals
via direct touch functionality and also serves as a
proximity switch. Another slider operates the
ambient lighting of the panel, which is illustrated in
Fig. 13 and Fig. 14 [5].

described in paper, will be an important part of the
interior lighting [6].
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Fig. 13: HMI panel for the cockpit [5]

Fig. 14: HMI panel for the cockpit, using functional
crystals [5]
3 Summary and Outlook
Interior lighting will be important in the future
vehicles, which includes also autonomous, will be
used in a different way than today. The interior
concepts will allow to work, relax or entertainment
during drive fort he passengers as well to enable
atmospheres that support the passengers in the
best way, different lighting scenarios can be
developed. Therefore, a mix of technologies should
be considered: lighting from light guides, displays
for interacting and projection technologies for
illuminating big areas. Due to the additional driving
conditions and the continuous development,
projections and other kinds of technologies which
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Abstract
Today, there is an abundance of fraud cases by fake job ads. The current study was conducted
on 3 different datasets consisting of English, Turkish and Romanian languages. The actual
vacancies were collected by web scraping from the related and well-known websites
including Indeed, Linkedin and Kariyer. Since the number of fake job ads has been less than
the valid job postings, a dataset that can be used as a fake job posting was created by
collecting various advertisement texts, Twitter accounts of brands and newspaper clippings
by web scraping. The generated and labeled datasets were trained and tested with machine
learning algorithms and LSTM deep learning model. According to tests on English, Turkish
and Romanian datasets, both LSTM and machine learning models were successful over 99%
for all three languages.
Keywords: Fake job posting, Deep Learning, GRU, LSTM, English, Turkish, Romanian

Derin Öğrenme Yöntemleri ile Sahte İş İlanlarının Tespiti
Özet
Günümüzde bazı firmalar yaygın olarak kullanılan iş arama platformlarında bile sahte iş
ilanları yayınlayarak iş arayışında olan insanları dolandırabilmektedir. Mevcut çalışma
İngilizce, Türkçe ve Romence dilleri için 3 farklı veri seti üzerinde yapılmıştır. Gerçek iş
ilanları Indeed, Linkedin ve Kariyer gibi iş ilanlarının bulunduğu internet sitelerinden web
kazıma yöntemleri ile toplanmıştır. Sahte iş ilanı sayısı gerçek iş ilanlarına göre az
olduğundan çeşitli reklam metinleri, markaların Twitter hesapları ve gazete kupürlerini web
kazıma yöntemi ile toplanarak sahte iş ilanı niteliğinde kullanılabilecek bir veri kümesi
oluşturulmuştur. Oluşturulan ve etiketlenen veri setleri makine öğrenmesi algoritmaları ve
LSTM derin öğrenme modeli ile eğitilmiş ve test edilmiştir. İngilizce, Türkçe ve Romence veri
setleri üzerinde yapılan testlere göre her üç dil için de hem LSTM hem de makine öğrenmesi
modelleri %99’un üzerinde başarılı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sahte iş ilanı, Derin Öğrenme, GRU, LSTM, İngilizce, Türkçe, Rumence

Companies should pay attention to the format of
their job postings. Because the comprehensibility of
job postings will ensure that suitable people for the
vacant position can be easily identified. There are
many ways to ensure that the format of job postings
is accurate, understandable, and engaging.
Examples include direct communication with the
company, being on a reliable and regular posting
platform, or the consistency of the announcement's
description. Examples of these can be job postings

1 Introduction
Job postings are the announcements that job
providers publish to find people to take part in their
specific projects. Through job postings, job
providers find skilled workers for specific projects
and take part in bilateral for-profit projects.
Candidates can access job postings from many
platforms. These could be website postings, bulletin
boards, social media posts.
* Corresponding author: yildizah@mef.edu.tr
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with an advertising nature or job postings that
companies open to conduct market research.

language datasets because the words we refer to as
stop words are found in a sentence too much
compared to other words. Therefore, these words
can create dominance in the sentence and cause
wrong models to emerge. In addition, repetitive
data and sentences with less than 20 words were
excluded from the dataset to increase the
generalizability of the models. After all these
processes, there are 476522 data in the English
dataset, 46364 in the Turkish dataset and 3518 in
the Romanian dataset and labels are balanced for all
datasets.

By using artificial intelligence methods, it can be
understood whether job postings really represent a
job posting. To do this, machine learning and deep
learning methods, which are sub-branches of
artificial intelligence, can be a solution to this
problem [1]. Machine learning algorithms can be
used by vectorizing the operands in the string
structure. In deep learning methods, deep learning
algorithms used in Natural Language Processing
can be the solution.

2.2

When the studies in the literature were examined,
there were no specific studies on job postings.
However, motivation was provided in the study
based on similar studies. In a study put forward by
Bhuyan’s research, it was tried to determine
whether the sentences formed in the Asamese
language were correct or incorrect, and a success of
over 67% was achieved. Although there are studies
that basically do not serve the same purpose,
determining that something is right or wrong using
NLP methods is an example of the motivation in this
study in terms of method [2].

Machine Learning Models

Six different machine learning algorithms are tested
on the datasets made for English, Turkish, and
Romanian. These six machine learning methods are
K - Nearest Neighbor (KNN), Random Forest,
Decision Trees, Extra Trees, and Logistic
Regression. Six different machine learning models
were used to generate a total of 18 different
machine learning algorithms for three different
languages. Each language dataset is split into 80%
for training and 20% for testing prior to the models.
Furthermore, since this machine learning algorithm
does not process a numerical value, it has been
vectorized with Inverse Document Frequency (TFIDF). Mathematical calculation of the TF-IDF
method can be seen in equation 1. Additionally, the
best parameters were discovered using the Grid
Search method in each model's dominating
parameters in order to get the highest performance
across all models developed. Machine learning
models were produced as a result of all these
procedures.

This article is to determine whether the job postings
in English, Turkish and Romanian are real job
postings with the motivation of presenting real job
postings to people in job postings and the success of
studies with similar methods in the literature.
2 Methods
2.1 Data Collecting and Preprocessing
Job posting data used in the study were collected
from websites such as Linkedin [3], Indeed [4] and
Kariyer [5] in three different languages: English,
Turkish and Romanian. Data without job
advertisements were also collected from
newspaper clippings and official Twitter [6]
accounts in all three languages. In addition, while
collecting data without job postings, the number of
words in the shortest sentence, the number of
words in the longest sentence and the average
number of words in the sentence were tried to be
kept very close to each other. In addition, each
collected data was collected by web scraping
methods using the BeautifulSoup [7] and Selenium
[8] libraries of the Python [9] programming
language. Then, the data were converted into 3
different datasets as English, Turkish and
Romanian. Data with job postings are labeled with
1 and data without job postings with 0. Among all
the data, stop words are omitted in all three

𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) =

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑑
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑖𝑛 𝑑
𝐼𝐷𝐹(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔

𝑁
1 + 𝑑𝑓

(1)

𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝑑) = 𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) ∗ 𝐼𝐷𝐹(𝑡)
2.3 Deep Learning Models
The Natural Language Processing (NLP) model
LSTM, one of the deep learning models, was applied.
The LSTM algorithm was chosen since it is wellknown in the literature for NLP techniques and
includes a retrospective short and long-term
memory model. The vanishing gradient problem is
brought about by the forward-looking memories of
the GRU and RNN algorithms, which during back
propagation reduce the learnt weights to 0. Only
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LSTM has been researched because LSTM networks
can easily solve this problem. For three different
languages, a total of three models were produced.
The words were tokenized and digitized before the
models were made. The first 5000 words were
chosen in order to increase the dominance of
particular words in the tokenization procedure. The
LSTM model was built using 4 layers and 512 batch
sizes. To prevent overfit, a 0.5 dropout was used
between layers. The activation function was
sigmoid since we constructed a binary
categorization. A learning rate of 0.001 was used
with the Adam optimizer, which is often employed
in NLP experiments. Figure 1 depicts the LSTM
model structure.

3 Results
3.1 Machine Learning Results
3.1.1 English Dataset Results
As a result of tests with six different machine
learning models on the English dataset, all models
gave very good results. All results can be seen on
Table 1. If the best model is determined, this model
is the machine learning model created with the
Extra Tree algorithm. This created model showed
more than 99.93% success. The confusion matrix of
the model can be seen in Figure 2 and the AUC curve
in Figure 3. Additionally, five folds cross validation
scores for best model are 0.998, 0.999, 0.999, 0.998
and 0.999.
Table 1. Machine Learning Results for English
dataset.
Model
Logistic
Regression
XGBoost
Decision
Tree
Extra Tree
KNN
RandForest

Accuracy
0.9988

F1
0.9988

Precision
0.9999

Recall
0.9977

0.9977
0.9986

0.9977
0.9986

0.9998
0.9987

0.9957
0.9986

0.9993
0.8732
0.9991

0.9994
0.8552
0.9991

0.9996
0.9961
0.9994

0.9991
0.7492
0.9989

Figure 2. Extra Tree Confusion matrix for English
Figure 1. LSTM model architecture
2.4 Test Environment
All tests were done in version 3.10 of the Python
programming
language.
Machine
learning
algorithms were used over the Sklearn [10]
framework. The LSTM deep learning model was
created with the TensorFlow 2.7 [11] framework.
All tests were performed in the same test
environment using Google Collaboratory Pro.
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Figure 3. Extra Tree AUC curve for English

Figure 5. Extra Tree AUC curve for Turkish

3.1.2 Turkish Dataset Results

3.1.3 Romanian Dataset Results

Like the English dataset, all models gave good
results in the Turkish dataset. All model metrics for
the Turkish dataset can be viewed in Table 2.
However, the model that gave the best results was
Extra Tree. The confusion matrix of this model can
be seen in Figure 4 and the AUC curve in Figure 5.
Additionally, five folds cross validation scores
average for best model is 0.998.

The results of six machine learning algorithms built
on the Romanian dataset can be seen in Table 3.
XGBoost, Extra Tree, KNN and Random Forest were
the algorithms that gave the best results. The
confusion matrix of this model can be seen in Figure
6 and the AUC curve in Figure 7. Additionally, five
folds cross validation scores for best model are
0.998, 1, 1, 0.996 and 0.996.

Table 2. Machine Learning Results for Turkish
dataset.
Model
Accuracy
F1
Precision Recall
0.9988
0.9988
1
0.9976
Logistic
Regression
0.9982
0.9981
1
0.9963
XGBoost
0.9987
0.9987
0.9996
0.9978
Decision
Tree
Extra Tree
0.9997
0.9997
1
0.9993
KNN
0.9967
0.9967
0.9939
0.9993
RandForest
0.9997
0.9997
1
0.9993

Table 3. Machine Learning Results for Romanian
dataset.
Model
Accuracy
F1
Precision Recall
0.9972
0,9873
1
0.9750
Logistic
Regression
1
1
1
1
XGBoost
0.9900
0.9571
0.9398
0.9750
Decision
Tree
Extra Tree
1
1
1
1
KNN
1
1
1
1
RandForest
1
1
1
1

Figure 4. Extra Tree confusion matrix for Turkish

Figure 6. XGBoost, Extra Tree, KNN, Random Forest
confusion matrix for Romanian
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Figure 9. LSTM history plot for English

Figure 7. XGBoost, Extra Tree, KNN, Random Forest
AUC curve for Romanian

3.2.2 Turkish Dataset Results
The confusion matrix given by the LSTM algorithm,
one of the deep learning algorithms for the Turkish
dataset, is shown in Figure 10 and the history graph
is shown in Figure 11. Training and validation
accuracy values are close to 1. Training and
validation loss curves approached 0.

3.2 Deep Learning Results
3.2.1 English Dataset Results
The confusion matrix given by the LSTM algorithm,
one of the deep learning algorithms for the English
dataset, is shown in Figure 8 and the history graph
is shown in Figure 9. Training and validation
accuracy values are close to 1. Training and
validation loss curves approached 0.

Figure 10. LSTM Confusion matrix for Turkish

Figure 8. LSTM Confusion matrix for English

Figure 11. LSTM history plot for Turkish
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3.2.3 Romanian Dataset Results

and the use of TF-IDF as vectorizer supports the
results of our paper.

The confusion matrix given by the LSTM algorithm,
one of the deep learning algorithms for the
Romanian dataset, is shown in Figure 12 and the
history graph is shown in Figure 13. Training and
validation accuracy values are close to 1. Training
and validation loss curves approached 0.

The article “Fake Job Prediction using Sequential
Network" concentrates on analyzing sentiment and
whole sentences in job postings. They provided
their training using the GloVe algorithm. They
tested the trained model with job postings on
LinkedIn. The fact that they used sentiments as a
training parameter indicates that they examined a
different dimension from this article [13]. The
sentiment analysis used in the mentioned paper
sheds light on the future studies of our paper.
"A Comparative Study on Fake Job Post Prediction
Using Different Data Mining Techniques" focuses on
solving the same problem as this article. To solve
this problem, they used different data mining
techniques such as KNN, decision tree, support
vector machine and deep neural network and tested
the model they trained on a data set containing
18000 samples [14]. The aforementioned paper and
similar studies that we came across in the literature
review all focused-on job postings in English. The
results obtained in the Turkish and Romanian
languages included in our study show that our
methods and preprocesses can work for many
languages.

Figure 12. LSTM Confusion matrix for Romanian

In addition, there is not much difference in accuracy
between the LSTM model and machine learning
models. However, it is thought that the performance
of deep learning models will increase in datasets
where more comprehensive and more data are used
in the future. In addition, when looking at all
languages, the machine learning algorithm that
gives the best performance against sorting job
postings is Extra Trees.
As a result, algorithm LSTM can be used to detect
and identify fake job posts and publications on
social media. The dataset and context can also be
expanded and improved in order to find more
results in different approaches. This study will
undoubtedly aid in determining performance and
applying appropriate machine learning algorithms
to create the safest online environment. The role of
machine learning models and algorithms in the
detection of fake posts is enormous, and more
research will lead to more novel results in the field
of machine learning and fake detections. More
algorithms can be tested and compared in the future
to find more reliable parameters to detect fake
things and control unnecessary burdens on social
media users.

Figure 13. LSTM history plot for Romanian
4 Discussion and Conclusion
In this article, it has been tried to detect fake job
postings or job postings that are not in job posting
status by using 6 different machine learning
algorithms and a deep learning algorithm.
"Detection of Fake Job Postings by Utilizing Machine
Learning and Natural Language Processing
Approaches" This topic is one of the articles that
does the same study. Like this paper, they used TFIDF and achieved an accuracy of 99.9%. Unlike this
article, they used ADASYN in oversampling [12].
Observing the high accuracy of the mentioned paper

247

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

References
[1] Z. Ghahramani, “Probabilistic machine learning and
artificial intelligence,” Nature, vol. 521, no. 7553,
May 2015, doi: 10.1038/nature14541.
[2] M. P. Bhuyan, S. K. Sarma, and M. Rahman, “Natural
Language Processing based Stochastic Model for the
Correctness of Assamese Sentences
[3] LinkedIn,
“LinkedIn,”
Linkedin.com,
2022.
https://www.linkedin.com/
[4] Indeed, “Job Search | Indeed,” Indeed.com, 2018.
https://www.indeed.com/
[5] “İş ilanları & Kariyer Tavsiyeleri Kariyer.net’te!,”
kariyer.net. https://www.kariyer.net/
[6] Twitter, “Twitter. It’s what’s happening.,”
Twitter.com, 2000. https://twitter.com/
[7] “Beautiful Soup Documentation — Beautiful Soup
4.4.0 documentation,”
[8] “SeleniumHQ
Browser
Automation,”
www.selenium.dev. https://www.selenium.dev/
[9] Python, “Welcome to Python.org,” Python.org, May
29, 2019. https://www.python.org/
[10] Pedregosa, F., Varoquaux, Ga"el, Gramfort, A.,
Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., … others. (2011).
Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of
Machine Learning Research, 12(Oct), 2825–2830.
[11] “Machine learning education,” TensorFlow.
https://www.tensorflow.org/resources/learn-ml
[12] X. Sun, Artificial intelligence and security : 7th
international conference, ICAIS 2021, Dublin,
Ireland, July 19-23, 2021, proceedings. Cham,
Switzerland: Springer, 2021.
[13] D. Ranparia, S. Kumari, and A. Sahani, “Fake Job
Prediction using Sequential Network,” IEEE Xplore,
Nov. 01, 2020.
[14] S. U. Habiba, Md. K. Islam, and F. Tasnim, “A
Comparative Study on Fake Job Post Prediction
Using Different Data mining Techniques,” IEEE
Xplore, Jan. 01, 2021.

248

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Attribute Extraction From Product Descriptions Based on Text
Clustering on Supply Chain Dataset
Ismet YILDIRIM1*, Furkan ORUC1, Gizem Melike CIDAL1
1DHL

Supply Chain, Research and Development, İstanbul, TURKIYE

Abstract
In the field of text-mining and natural language processing studies, named-entity recognition
from a sentence is a frequently researched task. Due to the performances of pre-trained
named-entity recognition models for these descriptions being poor, extracting entities from
informal, unstructured, and noisy product descriptions is a tremendously challenging
problem. This paper addresses such a beneficial solution for product segmentation and
presents a solution for brand and category extraction from product descriptions. By knowing
each product's category and brand name, businesses can gain better insights from data
analysis, and use this information for better decision-making. As a solution, product
descriptions are vectorized by using CountVectorizer, that way each product description is
represented in a numerical format and these vectors are clustered with agglomerative
clusterer. Thus each product that is listed under a particular cluster by the proposed model
will be much more similar compared to the other product descriptions. Furthermore, in this
study, a web-based user interface is designed that shows each cluster created by
agglomerative clusterer and the most-used words in product descriptions, then asked for
end-user input for entity extraction. With this approach, it is aimed to solve the problem of
inconsistent brand names that standard natural language processing tools have failed, such
as having different abbreviations within the same brand and to be ensured the flexibility of
category tagging since it's a subjective task. This solution requires user input for brand and
category tagging but guarantees full accuracy and saves significant time compared to tagging
each product description's attributes one by one. We propose this solution as the least timeconsuming and highest-performing solution for this problem.
Keywords: Attribute Extraction, Text Clustering, Named Entity Recognition, Unsupervised Learning,
Natural Language Processing

Özet
Metin madenciliği ve doğal dil işleme çalışmaları alanında, bir cümleden isimlendirilmiş
varlık tespiti sıkça araştırılan bir görevdir. Bu açıklamalar için önceden eğitilmiş
isimlendirilmiş varlık tespiti modellerinin performanslarının zayıf olması nedeniyle, gayri
resmi, yapılandırılmamış ve gürültülü ürün açıklamalarından varlıkları çıkarmak son derece
zorlu bir sorundur. Bu makale, ürün segmentasyonu için böylesine faydalı bir çözümü ele
almakta ve ürün açıklamalarından marka ve kategori çıkarımı için bir çözüm sunmaktadır.
İşletmeler, her bir ürünün kategorisini ve marka adını bilerek, veri analizinden daha iyi
içgörüler elde edebilir ve bu bilgileri daha iyi karar vermek için kullanabilir. Çözüm olarak,
ürün açıklamaları CountVectorizer kullanılarak vektörleştirilir, bu şekilde her bir ürün
açıklaması sayısal bir formatta temsil edilir ve bu vektörler Aglomerative Clusterer ile
kümelenir. Böylece önerilen model tarafından belirli bir küme altında listelenen her ürün,
diğer ürün açıklamalarına göre çok daha benzer olacaktır. Ayrıca bu çalışmada, Aglomerative
Clusterer tarafından oluşturulan her bir kümeyi ve ürün açıklamalarında en çok kullanılan
kelimeleri gösteren ve daha sonra varlık çıkarımı için son kullanıcı girdisi istenen web tabanlı
bir kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Bu yaklaşımla, standart doğal dil işleme araçlarının
başarısız olduğu, aynı marka içinde farklı kısaltmaların olması gibi tutarsız marka isimleri
sorununun çözülmesi ve subjektif bir iş olan kategori etiketleme esnekliğinin sağlanması

* Corresponding author: ismet.yildirim@dhl.com
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amaçlanmaktadır. Bu çözüm, marka ve kategori etiketlemesi için kullanıcı girişi gerektirir,
ancak tam doğruluğu garanti eder ve her bir ürün açıklamasının özelliklerini tek tek
etiketlemeye kıyasla önemli ölçüde zaman kazandırır. Bu çözümü, bu sorun için en az zaman
alan ve en yüksek performanslı çözüm olarak öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Nitelik Çıkarma, Metin Kümeleme, Adlandırılmış Varlık Tanıma, Denetimsiz
Öğrenme, Doğal Dil İşleme

It’s the same product that was given as an example
before (FastMovingCG Shower Gel 500 ml MEN). But
the product’s brand attribute and the category were
written using an abbreviation. We found that this is a
quite common issue in real-world product
description data. We examined that NER models are
not able to extract any entity with those descriptions,
as expected. The same product could be written in a
different format:

1 Introduction
Product data is present in many business databases
but the information could be very limited due to not
having attribute values that define a specific property
of a product. Brand and category are the main
examples of these product attributes. As an example,
consider the product description given below:
FastMovingCG Shower Gel 500 ml MEN

500 ml FastMCG ShGe MEN

For this case, FastMovingCG (Fast-Moving
Consuming Goods) is the brand attribute and Shower
Gel is the category attribute for this product. At the
first glance, it is obvious that having attribute values
for products could improve business data analysis
and decision-making processes significantly. On the
other hand, consider a case where a business
implements demand forecasting algorithms for this
product. Now suppose that this product is delisted,
and a new product described as “FastMovingCG
Shower Gel 250 ml MEN” is listed. Having the same
category and brand attributes with the delisted
product would enable the business to use data from
that product, which will increase the accuracy of the
demand forecasting for the new product. This case
remains valid even if there isn’t any new product.
Products with the same attributes can be clustered
under a single group and forecasted together[1].

The real challenge was these noisy texts. We came to
the conclusion that the best approach is to implement
text clustering algorithms on product descriptions.
That way, differently described products would fall
into the same cluster and be easily tagged with user
input. As an example, a cluster can be obtained from
the product descriptions given as an example (see
Table 1).
Table 1. Example Product Cluster.
Cluster 0
FastMovingCG Shower Gel 500 ml MEN
FastMovingCG Shower Gel 250 ml MEN
FMCG SG 500 ml MEN
500 ml FastMCG ShGe MEN
...
Without having to extract product attributes one by
one, the user could tag this cluster with the brand
name ‘FastMovingCG’ and the category ‘Shower Gel’.
This solution not only significantly reduces the time
the user will spend to understand which
abbreviation means what, but also saves a significant
amount of time by performing a collective tagging.

Extracting attributes from product descriptions
could be done manually by a single person by looking
at each product description in the database one by
one. But this process would take too much time and
effort, and it is also very open to making mistakes in
the process. A business that gathers large amounts of
product data needs a more time-efficient and
cheaper solution to extract this information. In this
paper, we present an interactive solution to extract
product attributes accurately in the least timeconsuming way possible.

2 Literature Review
2.1 Related Work
Named-entity recognition and attribute extraction
are frequently researched problems in the NLP field.
Even though there are several works that are related
to our task, we are not aware of any work that
presents a similar solution as we present in this
paper. A well-known work that aims to extract
attributes such as person, geo-location, company,
product, facility, tv-show, movie, etc. from tweets
uses shallow parsing, part of speech tagging, and

The first solution that comes to mind for the attribute
extraction from texts is using the named-entity
recognition (NER) models. NER model accuracy with
product descriptions is low due to informal and noisy
data. Let’s consider the following example:
FMCG SG 500 ml MEN
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named-entity recognition algorithms/models[2].
However,
considering
the
non-standard
abbreviations used in product descriptions in our
case, we did not find the solution presented by this
work suitable for our own task. As an example of a
study that uses labeled data and has a supervised
named-entity recognition approach, builds a
conditional-random-field based system[3]. Another
work that is more related to our task aims at brandproduct relation extraction and approaches the
problem with a neural network solution that
requires manually annotated training and test
data[4]. We have avoided solutions that have
supervised
and
semi-supervised
learning
approaches due to our aim for full accuracy in our
solution and other drawbacks that will be mentioned
in section 2.2 of this paper. The solution we present
is the most reliable solution we found for attribute
extraction with zero error.

present both ‘FastMovingCG’ and ‘FastMoverCG’ as a
brand. Given these drawbacks, this approach is not
suitable to use as a solution alone. However,
considering that this method provides attribute
extraction quickly, instead of going through a predetermined dictionary, using several key-value pairs
determined by a domain expert may speed up the
overall process. Our solution aims for a faster
attribute extraction process by including this
approach as well[5].
2.2.2 Rule-Based Named-Entity Recognition
Rule-Based NER approach extracts attribute values
by grammatical rules. For example, a rule could be set
as the brand attribute would be tagging the first noun
in the product description as ‘brand’. Or tagging the
first noun that comes after a first verb as a ‘category’
attribute would be another example. A study that
uses the rule-based approach states that even using
NERL (named-entity rule language), building and
customizing NER rules remains a labor-intensive
process[6]. And even though this approach would be
successful enough for several use cases, in our case
the product descriptions are not grammatically
structured or stable. Another disadvantage of
product description data is the descriptions are not
standardized as the brand attribute could be the first
word in the description, but for another product, it
could be the last. Given that product descriptions are
both noisy and short for this approach, we did not
include this approach as a part of our solution.

2.2 Other Approaches
2.2.1 Dictionary Lookup
A relatively simple approach to extracting attribute
values from product descriptions is to create a
dictionary that consists of key-value pairs. The key
values in the dictionary could be used to scan product
descriptions, and if there is a match, the matched
product will be tagged as the matched key’s value
(attribute). Such a dictionary could be given as an
example for the extraction of brand attributes (see
Table 2).

2.2.3 Semi-Supervised Classification

Table 2. Example Product Lookup Dictionary.
Key
Value
FastMovingCG
FastMovingCG
FMCG
FastMovingCG
FastMCG
FastMovingCG
SlowMovingCG
SlowMovingCG
SMCG
SlowMovingCG
...
...

Another approach is manually labeling a certain part
of product descriptions as training data (e.g. % 30
percent of the total data), and using this training data
to train machine learning models. A trained ML
model would be able to predict attribute values of the
rest of the data with given product descriptions. The
main drawback of this approach is the problem of
unseen attribute values. If there is an attribute value
that is present in the prediction set of the data, but
not present and annotated in the training part, the
ML model would not be able to predict accurately
since it was not able to learn that attribute value in
training.

This approach provides a simple and fast solution to
the problem. But it has huge drawbacks that must be
considered. Firstly, these key-value pairs need to be
constantly updated given that new product
descriptions would be appended to the product list.
More importantly, a product description could
contain more than one key from the dictionary,
which increases the complexity a lot on a large scale
and brings out many new rules to solve the problem.
Another issue that could be raised is, that a key from
a dictionary could present more than one brand
attribute. As an example, ‘FMCG’ as a key could

If all possible attribute values are represented,
therefore learned by the ML model in the training
part, this approach would have significant success.
But generally, the total number of categories and
brands in the product description data is not known
beforehand. This results in it not always possible to
determine whether the training data represents all
data. Another disadvantage is that the new products
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would have new attribute values that the trained ML
model has not been able to learn. Due to new
products that would be listed, this approach also
needs constantly updated training data. With given
drawbacks, a semi-supervised classification
approach is not an effective solution for this problem.

data or training machine learning models for
attribute extraction. With the power of transfer
networks, recent studies such as which applies BERT
as their core model (transfer network) provide new
models to the community. Pre-trained models are
able to extract entities without any manual process
beforehand. But as stated in section 1 of the paper,
these models are not able to extract attribute values
from the noisy product descriptions[7, 8].

2.2.4 Pre-Trained NER Models
Pre-trained NER models provide transfer learning
and save any effort for manually labeling training

Table 3. Comparison of Approaches for Our Problem.
Approach

Probability of Error

Labor-Intensity

Text Clustering
(Proposed)

VERY LOW

LOW

Requires User Input
for Extraction
YES

Dictionary Lookup

HIGH

LOW

NO

Rule-Based NamedEntity Recognition

VERY HIGH

HIGH

NO

Semi-Supervised
Classification

HIGH

HIGH

NO

Pre-Trained NER
Model

VERY HIGH

VERY LOW
3.1 Text Clustering

3 Methodology

NO

Before starting the text clustering process, the
product description data needs to be preprocessed.
Preprocessed, in other words, cleaned data is an
essential part of any machine learning process. At
first, we converted each product description text to
lower case to ensure standard format. Then we
removed special characters which are given below
from texts:

There are two main steps in our solution: The text
clustering step assigns each product to a specific
cluster. As a second step, the web-based user
interface was created for effective attribute
extraction which combines text-clustering and
dictionary lookup methods.

!@#$%^&*()[]{};:,./<>?\|`~-=_+.
The words which have only one character were also
removed from product descriptions as a part of
stop-word elimination.
After obtaining the cleaned product descriptions as
data, different methods and algorithms were
implemented for text clustering. To represent
product descriptions with numerical values,
TfidfVectorizer,
HashingVectorizer,
and
CountVectorizer were implemented as a vectorizer.
As a clusterer; KMeans, AffinityPropagation,
MeanShift,
SpectralClustering,
AgglomerativeClustering, and DBSCAN clusterers
were implemented. Each combination of clusterer
and vectorizer was analyzed with top-down

Figure 1. The high-level flowchart of our proposed
solution
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interpretation, bottoms-up interpretation, and
value counts of the created clusters.

3.2 Web Based User Interface
After determining the clusters, a user interface was
created for cluster-based tagging. We have
observed that having only cluster-based tagging on
the interface raises some issues. Consider a
business that has 20000 products listed. When it is
clustered with an average of 20 products in each
cluster, 1000 clusters will emerge. Even though that
is still 20 times less work than checking out each
product description one by one, it is still too much
work. As a solution, we included the dictionary
lookup solution in our interface.

At the top-down interpretation of cluster analysis,
we have examined the most frequent words for each
cluster and expected that these words differ from
clusters and represent brand and category
attributes. At the Bottoms-up interpretation part,
we observed the words that have the highest TF-IDF
scores in each cluster. The words with the highest
TF-IDF score are the words that are most specific to
the cluster it is in and that distinguishes it most
from other clusters. We checked out these words
and made sure that they differed among clusters. In
the final, we examined the total product counts of
each cluster and expected the value counts of
clusters are as similar as possible so that products
are homogeneously clustered. As a result of these
analyses, we observed that the best text-clustering
pair is CountVectorizer- AgglomerativeClustering.

At the first stage of our interface, the user will be
able to observe the words that are most frequent in
the product descriptions, and enter the brand and
category information of the keywords they choose
from these words (see Figure 3). In this way, a
significant amount of products will be tagged with
keywords before starting to extract attribute values
from clusters. If all products in a cluster are tagged,
that cluster will no longer be displayed to the user,
so the problem that may arise from too-many
clusters will be solved.

The total number of clusters was determined so that
an average of 20 products would fall into each
cluster. For example, if there are 1000 products, the
number of clusters will be (1000 divided by 20) 50.
In this way, it was aimed to make the attribute
extraction process 20 times faster. 20 was
determined as an optimal number since increasing
the number of products in the clusters reduces the
success of the clustering. On the other hand,
decreasing the average number of products for each
cluster increases the total number of clusters which
causes a more time-consuming attribute extraction
process.

Figure 3. Keyword-Based Tagging on Web-Based
User Interface

Figure 4. Cluster-Based Tagging on Web-Based
User Interface
In the case of products in the same cluster would
not belong to the same category and brand, we did
not make it compulsory for the user to tag all the
products in the cluster together at one time. Instead,
the user will be able to tag the products that have
been incorrectly assigned to the cluster one by one,
and tag the remaining products in bulk. That way, in
the end, all of the products will be tagged correctly
(see Figure 4).

Figure 2. Text Clustering Process
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4 Summary
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Attribute extraction from product descriptions is an
important need for operations. Even if the studies
carried out to solve this need achieve high success,
there is no study that promises full accuracy.
Considering the cases where the attributes of
products will directly affect the user experience or
where an error can affect the decision-making
processes in a significant way, we have developed a
solution that minimizes the possibility of error and
provides the fastest attribute extraction as possible.
In the first stage of our solution, product
descriptions were preprocessed and converted into
vectors using CountVectorizer. Then, using
AgglomerativeClustering, clusters were created so
that an average of 20 products would fall into each
cluster. In the second stage, it was aimed to perform
an effective attribute extraction process by
displaying clusters and the most frequently
mentioned words in the product descriptions to the
user. Although we offer this solution for brand and
category extraction from product descriptions, it is
a flexible solution that can also be used for different
attributes.
5 Future Works
With the current state of the solution, in case a new
product is appended to the database, the user has to
re-connect the web-based user interface and tag the
new products. But as a better solution, the product
description of the new product could be processed
and assigned to one of the previously created
clusters using the saved vectorizer and clusterer.
Then, the brand and category information of the
majority of the products in the cluster to which the
new product is assigned could be obtained, and
these attribute values could be used to tag the new
product. Finally, the brand and category
information of the new product could be sent to the
user via e-mail. If the user approves that attribute
extraction for the new product is done correctly,
new attribute values could be written to the
database, otherwise, the user could be asked to
extract attribute values manually.
References
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Sağlıkta Sektöründe Veri Kalitesi ve Veri Madenciliği Uygulama
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Özet
Veri günümüzde çok sık karşılaşılan bir terimdir. Verinin doğru kullanımı doğru
değerlendirmeyi sağlar. Bu da kaynakların verimli kullanımını, verilen hizmetin kalitesinin
artmasını sağlamaktadır. Verinin en çok toplandığı alanların başında sağlık sektörü
gelmektedir. Sağlık hizmet sunumunun maddi ve manevi yükü ağırdır. Bu hizmetin en iyi
şekilde verilmesi kaynakların doğru kullanılması ile yakın ilişkilidir. Sağlık verilerinden
anlamlı sonuçların çıkarılarak hekimlere, hemşirelere ve sağlık yöneticileri gibi sağlık
sektörü çalışanlarına yön gösterecek bilgilerin sağlanması veri madenciliği metotları ile
mümkündür. Sağlık sektörünün insan hayatını direkt etkileyen bir doğası olması sebebi ile
sağlıkta kullanılan verilerin kalitesinin en üst düzeyde olması beklenmektedir. Çalışmamızda
sağlık sektöründe veri kalitesi ve veri madenciliği yöntemleri ile uygulanan çalışmalara
değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sağlık, veri, veri madenciliği, veri kalitesi

Data Quality and Data Mining Practice Examples in the Healthcare
Sector
Abstract
Data is a very common term nowadays. Correct use of data ensures correct evaluation, which
ensures efficient use of resources and increases the quality of the service provided. The health
sector is one of the areas where data is collected the most. The financial and moral burden of
health service delivery is heavy. Providing this service in the best way is closely related to the
correct use of resources. By extracting meaningful results from health data, providing
information that will guide health sector workers such as physicians, nurses and health
managers is possible with data mining methods. Since the health sector has a nature that
directly affects human life, the quality of data used in health is expected to be at the highest
level. In our study, the studies applied with data quality and data mining methods in the
health sector are mentioned.
Keywords: health, data, data mining, data quality

1 Giriş

madenciliği uygulama sürecinin ise 8 basamağı
vardır [2]. Bunlar;

Veri madenciliği büyük veriden yararlı bilginin
çıkarılmasıdır [1]. Veri madenciliğinin uygulama
alanlarına bankacılık, finans vb. alanlar öncülük etse
de son dönemde sağlık alanında veri madenciliği
çalışmaları artarak devam etmektedir [2]. Veri
madenciliği metotları 5 ana yöntemle bilgiyi
keşfeder. Bunlar genel çıkarım, ilişki kuralları,
sınıflandırma ve kümeleme metotları, tahmin
algoritmaları ve aykırılık tespitleridir [1]. Veri
* Iletişim e-posta: ahmet.kocak3@saglik.gov.tr
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7-

Model değerlendirilmesi

8-

Bilgi sunumu

Maliyet verimliliği:
kullanılmasıdır [8].

Kaynakların

etkin

olarak

2.2 Sağlıkta Veri Kalite Standartları

Veri madenciliği uygulamaların kalitesi veri kalitesi
ile doğrudan ilişkidir. Veri kalitesi ise verinin
uygulanacak işleme ve amaca uygunluğu ile birlikte
eksiksizliği, tamlığı, doğruluğu, kesinliği gibi birçok
kavramı içerir [3]. Sağlık sektöründe ise hem veri
kalitesi için birçok standart geliştirilmiş hem de veri
madenciliği alanında birçok çalışma yapılmıştır.

Sağlıktaki veri kalitesini artırmak ve uluslararası bir
dilin gelişmesini sağlamak amacı ile birçok sağlık veri
standardı uygulaması vardır. Bunlardan en yaygın
olarak kullanılanları;
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması [ICD]: ICD ilk
olarak ölüm nedeni sınıflandırması ile başlayıp daha
sonra veri toplama standartlaşma süreci ile
genişletilen
bir
sınıflandırma
metodudur.
Sınıflandırmanın son versiyonu ICD-11 2022 yılında
yürürlüğe girmiştir [9].

2 Veri Kalitesi
Veri kalitesi çok boyutlu bir kavram olup içerisinde
doğruluk, tamlık, tutarlılık, güvenirlilik, geçerlilik
gibi birçok parametresi olan bir kavramdır [4]. Veri
kalitesinin yüksek olması bilgi sistemlerinin en temel
ihtiyacıdır. Veri kalitesinin yüksek olması doğru
karar vermede, fırsatları yakalamakta oldukça
etkilidir. Veri kalitesi düşüklüğü yanlış aksiyon
gösterilmesine, müşteri kayıplarına, fırsatların
kaçmasına ve yanlış kararlara sebep olabilmektedir
[5]. Sağlık sektöründe ise veri kalitesinin önemi daha
da kritiktir. Sağlık verisinin veri kalitesinin
düşüklüğü can kayıplarına, sakatlıklara, kaynakların
yanlış yerlere aktarılmasına neden olabilir.
İngiltere’de yapılan çalışmada kalitesi düşük
verilerden kaynaklı yılda ortalama 71.000 kişinin
öldüğü tahmin edilmektedir [6].

Anatomik Terapötik Kimyasal [ATC] Sınıflandırması:
İlaçların etken maddesinin vücudun hangi noktasına
etki ettiği ile kimyasal özelliklerine göre beş farklı
basamakta gruplandırıldığı standart biçimidir [10].
Sağlık Uygulamaları Tebliği [SUT]: 24.03.2013
tarihinde yürürlüğe giren tebliğ SUT kodları ile tıbbi
malzemenin adı, fiyatı vb. konularda standartlaşma
sağlamıştır [11].
Mantıksal Gözlem Tanımlayıcı Adları ve Kodları
[LOINC]: Sağlık alanında yapılan ölçümlerin,
gözlemlerin belgelere aktarılmasına yönelik
standarttır [12].
Küresel Tıbbi Cihaz Sınıflandırması [GMDN]: Medikal
cihaz
sınıflandırmasında
kullanılan
Avrupa
Standartlaştırma Kuruluşu tarafından oluşturulan
bir standarttır. Jenerik isim ile 5 basamaklı koddan
oluşur [13].

2.1 Veri Kalite Standartları
Veri kalite standartları ulusal ve uluslararası olmak
üzere ikiye ayrılabilir. Uluslararası veri kalitesi
olarak ISO/IEC 25012 [ISO/IEC,2008], ISO/IEC
25024'e [ISO/IEC,2015], EUROSTAT Veri Kalitesi
Standartları gösterilebilir. Ulusal bazda Kanada
İstatistik Kurumu, Hollanda İstatistik Kurumu,
Türkiye İstatistik Kurumu gibi yerel standartlar
uygulayan kurumlar da mevcuttur. Bununla birlikte
bilim insanlarının örneğin Wang ve Strong’un
tanımlamış olduğu veri kalite standartları vardır. Bu
kalite standartlarında en sık geçen terimlerin
tanımları;

3 Veri Madenciliği
Veri madenciliği büyük hacimli verilerden öz bilgiye
ulaşma sürecidir [14]. Başka bir tanıma göre büyük
veri tabanlarında makine öğrenme yöntemi
uygulamasıdır. Veri madenciliği uygulamaları
veriden anlam çıkarmayı, tahmin yapmayı, yeni bir
bilgi ortaya koymayı, sınıflandırma ve nesneler
arasındaki ilişkileri tespit etmeyi sağlar [15].

Tamlık: Kullanılacak işlem için yeterli hacimde ve
kapsamda olma durumudur.

Veri madenciliği modelleri denetimli ve denetimsiz
yöntemler olarak ikiye ayrılır.

Doğruluk: verinin güvenilir olma derecesidir.

3.1 Denetimli Yöntemler

Uyumluluk: Verilerin birbirleri ile ilgi düzeyidir.

Sınıflandırma yöntemleri: Farklı şeyler arasında
farklı
karakteristiklerin
aynı
özelliklerini
belirleyerek
gruplandırılmasıdır.
Örneğin;
laboratuvar
bulgularından
hastalık
tanısı
sınıflandırılabilir.

Tutarlılık: Verinin çelişki içermemesidir [7].
Güncellik: Verinin referans gösterildiği tarih ile
kullanılabildiği tarih farkıdır.
Erişilebilirlik: Verinin ilgili kişilerin erişimine açık
olmasıdır.

Tahmin modelleri: Zaman serisi verilerinde mevcut
verilere göre geleceği tahmin etmektir. Örneğin;
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2030 yılında kalp hastası sayısı geçmiş verilerinden
çıkarılabilir.

3.2.6 Modelleme
Çalışmaya uygun olan modelin seçimin yapıldığı
aşamadır.

Birliktelik kuralları: Birliktelik analizi bir değişkenin
başka bir değişkene olan bağlılığını ortaya koyar.
Örneğin; Diyabet hastalığı ile görme kaybı arasında
ilişkiyi ortaya koyabilir [1].

3.2.7 Modelin değerlendirilmesi
Uygulanan modelin doğruluğunun,
değerlendirildiği aşamadır.

3.2 Denetimsiz Yöntemler

başarısının

3.2.8 Bilgi sunumu

Kümeleme yöntemleri: Veri setindeki elemanların
uzaklık ölçütlerine göre gruplanmasıdır. Örneğin;
aşırı antibiyotik reçete eden hekimler kümesi
oluşturulabilir.

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin
paylaşılması aşamasıdır [2].
4 Sağlık Sektöründe Veri Madenciliği Uygulama
Örnekleri

Aykırılık tespiti: Veri setindeki uç değerlerin veya
anormal durumların tespitidir. Örneğin; 80 yaşında
kadın hastanın doğum yapamayacağı büyük veride
işaretlenebilir. [1].

Sağlık sektöründe veri madenciliği son dönemde
oldukça yaygın bir konudur. Veri madenciliği
uygulamaları ile ilaç kullanım önerileri, hastalık
teşhis sistemleri, yolsuzluk tespitleri gibi birçok
farklı konuda çalışma yapılmıştır.

Veri madenciliği sekiz basamakta yürütülen bir
süreçtir [2].

Hong, Lu M, Lu C ve Zhu (2022), akciğer kanseri veri
seti üzerinden veri madenciliği çalışması
uygulamıştır. Veri seti olarak Nanjing Göğüs
Hastanesindeki akciğer kanseri teşhisi alan
hastaların tıbbi kayıtları kullanılmıştır. Ocak 2018 ile
Aralık 2018 arasında gerçekleşen akciğer kanseri
tanı ve tedavi planı veri tabanındaki veriler
alınmıştır. Medcase Ver5.2 klinik araştırma destek
platformu ilaç ve 287 teşhis ve tedavi şemalarını
çıkarmış ve klinik akciğer kanseri için bir veri tabanı
kurulmuştur [16].
Kaur, Doja ve Ahmad (2022), kanser hastaları
üzerine yapmış olduğu çalışmada veri madenciliği ve
makine öğrenme yöntemleri ile kanser hastalarının
sağ
kalım
sürelerinin
hesaplanılmasına
odaklanılmıştır. ABD merkezli SEER veri seti
kullanılmıştır. Meme ve akciğer kanserlerine
odaklanılmıştır. Eksik veriler mod atama yöntemi ile
normalleştirilmiştir. Veri madenciliği yöntemi olarak
lojistik regresyon, destek vektör makineleri, karar
ağaçları, Bayes sınıflandırma yöntemleri, rastgele
orman, k en yakın komşular gibi birçok teknik
kullanılarak hibrit bir model uygulanmıştır.
Uygulanan yöntemlerin karışıklık matrisi ile
doğruluğu test edilmiş ve yöntemlerin benzer
sonuçlar verdiği görülmüştür [17].

Şekil 1. Veri madenciliği süreci [2]
3.2.1 İşin anlaşılması
İşin amacının, hedefinin ve kapsamının tanımlandığı
aşamadır.
3.2.2 Verinin anlaşılması
Eksik ve kirli verinin anlaşılıp veri kalitesini
yükseltmek için eksiklerin ve kirliliklerin
iyileştirildiği aşamadır.
3.2.3 Veri entegrasyonu
Çeşitli veri kaynaklarının birleştirildiği aşamadır.
3.2.4 Veri seçimi

Kirlioğlu ve Aşuk (2012), sağlık sigortalarının
yolsuzluk ve usulsüzlük tespitine yönelik veri
madenciliği çalışması yapmıştır. Çalışmalarında
2001-2009 arasındaki 808348 kayıtlı veriyi
kullanmışlardır.
Anomali
tespitine
dayanan
yöntemlerle belirlenen kişiler kümeleme yöntemi ile
yeni giren kayıtlarla anomalilerin olduğu küme ile
işaretlenmiştir [18].

Analizde kullanılacak verilerin seçiminin yapıldığı
aşamadır.
3.2.5 Veri dönüşümü
Verilerin normalize edildiği aşamadır.
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Santos, Malheiros, Cavalheiro ve Oliveira (2013),
halk sağlığı karar vericilerine beyin tümörleri
hakkında analitik bilgi sağlamak için bir veri
madenciliği sistemi kurmayı amaçlamıştır. Kanser
hastalarının getirmiş olduğu finansal yük itibariyle
halk sağlığı açısından beyin tümörleri hakkında
bilgilendirici sistem kurulmuştur. Sistem uzman
olmayan kişilere beyin tümörü tedavisi hakkında
doğru bilgi vermede başarılı bulunmuştur. Brezilya
sağlık sistemleri beyin tümörü verileri kullanılmıştır.
Veri madenciliği yöntemi olarak kümeleme,
sınıflandırma ve birliktelik analizi yöntemleri
kullanılmıştır [19].

madenciliği tekniği kullanılarak diyabet tedavisinin
tahmine dayalı analizine odaklanmaktadır. Oracle
Data Miner (ODM) yazılımı üzerinden Destek Vektör
Makine algoritması kullanılmıştır. Veri seti, farklı
tedavi türlerinin etkinliğini belirlemek için analiz
edilmiştir. Beş farklı yaş grubu gençten yaşlıya
gruplara ayrılmıştır. Gruplar için tedavi tercihleri
belirlenmesi amaçlamıştır. Genç yaş grubundaki
hastalarda ilaç tedavisinin geciktirilebileceği
sonucuna varılmıştır. Yaşlı hastalar için ilaç
tedavisinin gecikmeden başlaması
gerektiği
anlaşılmıştır [23].
Kılınç (2019), çalışmasında veri madenciliği
teknikleri kullanarak Manyetik Rezonans (MR)
görüntü verileri ile alzheimer hastalığı teşhisi
koymayı amaçlamıştır. Veri seti olarak 55-91 arası
yaş grubunda toplam 319 hastanın (175 alzheimer
hastası, 144 kontrol grubu) verisi kullanılmıştır.
Çalışma Waikato Environment for Knowledge
Analysis (WEKA) platformunda gerçekleştirilmiştir.
BayesNet, K-NN, Random Tree, NaiveBayes, J48,
Decision Table, Rastgele Orman gibi sınıflandırma
algoritmaları kullanılmıştır. Rastgele orman %85
doğruluk ile en iyi sonucu vermiştir [24].

Costa ve diğerleri (2022), çoklu biyobelirteçlerin
kombinasyonu ile oral skuamöz hücreli karsinom
teşhisi koymak için bir veri madenciliği yaklaşımı
ortaya koymuştur. Çalışmada tükürük örnekleri,
cinsiyet, yaş ve sigara alışkanlığı gibi kriterler
rastgele orman algoritması ile kullanılmıştır. Test
grubu olarak 27 hasta kontrol grubu olarak 41
hastanın sonuçları kullanılmıştır. Çalışma %80’in
üzerinde doğruluk vermiştir [20].
Wang ve diğerleri (2021), ilaç ve tanı arasındaki
sahte ilişkileri tespit etmek için bir çalışma yapmıştır.
Çalışmada Tayvan’da 2011 ile Aralık 2015 arasında
ayakta tedavi alan hastaların kayıtları kullanılmıştır.
Eğitim ve test verisi kullanılmıştır. Toplam 23 milyon
satır veri kullanılmıştır. Çalışmada ilaç ve tanı
arasındaki ilişkide 3,120,449 satır veride yüksek
ilişki kurulmuştur. ICD-9 CM (International
Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical
Modification) ve ATC (Anatomical Therapeutic
Chemical) kodları üzerinden eşleştirme yapılmıştır.
1000 eşleşme sonucu için uzman iki eczacı ile
çalışmanın sonucu değerlendirilmiştir. Sonuçlarda
yüksek başarı elde edilmiştir [21].

Hassani (2016), çalışmasında farklı antibiyotiklerin
birlikte kullanımının hastalığın tedavisini olumlu
yönde etkilediği bilgisi ile antibiyotiklerin birlikte
kullanımı ve antibiyotik doz optimizasyonunu veri
madenciliği
yöntemleri
ile
tespit
etmeyi
amaçlamıştır. Yapılan çalışmalarda E.Coli veri
setinde çalışmanın performansını test etmiştir.
Çalışmada genetik ve sınıflandırma algoritmaları
kullanılmıştır. Kimyasal genomiğe dayanan GRASP
algoritması %94 doğruluk ile E.Coli veri setinde en
iyi sonucu vermiştir [25].
5 Sonuç-Değerlendirme

Parviainen, Vázquez-Arias, Arrebola ve MartínPeinado (2022), kırsal bölgedeki maden alanlarının
insan sağlığı riskleri üzerine bir çalışma yapmıştır.
Potansiyel fitotoksisite ve insan sağlığına
odaklanarak 52 farklı bölgedeki toprak örneklerinin
kimyasal bileşenleri incelenmiştir. Fitotoksisite biyotahlili ile toprak ve sağlık ilişkisi üzerine kanserojen
ve kanserojen olmayan iki sınıf modellenmiştir.
İnsan sağlığı risk değerlendirmesi kanser ölüm
oranlarıyla karşılaştırılmıştır. 52 farklı bölgedeki
kanser alt türleri ile risk tanımlanmıştır. As ve Pb
maruz kalma kanser türleri ile ilişkili bulunmuştur
[22].

21. yüzyılın en önemli kavramlarından biri veridir.
Veriyi iyi kullanan işletmeler kaynakların
verimliliğini ve etkinliğini artırabilir, doğru
stratejiler kurabilir ve hedefler verebilir. Sağlık
kişinin anne rahmine düşmesinden ölümüne kadar
olan süreçte birçok veri edinen bir sektördür. Bu
veriler devasa boyutlara ulaşabilmektedir. Bu
verilerin kalitesinin sistematik bir biçimde
iyileştirmesi önemlidir. Çünkü sağlıkta veri
kalitesinin düşüklüğü yanlış kararlara sebep olabilir.
Bu yanlış kararlar sakatlıklara hatta ölüme neden
olabilmektedir.
Bunun yanı sıra kaliteli verinin doğru kullanımı ile
hekim, hemşire ve diğer sağlık personellerinin iş
gücünün doğru planlamasına, doğru kararlar
vermesine katkıda bulunulur. Veri madenciliği

Aljumah, Ahamad ve Siddiqui (2013), genç ve yaşlı
diyabet hastalarının tedavisi üzerine veri madenciliği
çalışması yapmıştır. Regresyona dayalı bir veri

258

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

yöntemleri ile devasa sağlık verilerinde anlamlı
birçok bilgi edinilir. Bu bilgiler sağlık çalışanlarına
ilaç öneri sistemleri, hastalık teşhisi, sağlıkta
yolsuzluk, yatak kapasite planlaması gibi birçok
alanda
yardımcı
olur.
İnsan
hayatında
vazgeçilemeyecek olan sağlık sektörünün veri
madenciliği yöntemleri ile desteklenerek kaliteli
hizmet sunumu sağlanabilecektir. Çalışmamız, veri
kalitesi ve veri madenciliği kavramları ile sağlık
sektöründe veri madenciliğiyle yapılabilecek
uygulamaları göstermiştir.
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QR Code Recognition in Drone Captured Image
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Abstract
This paper presents a QR code recognition method. Candidate regions are detected in drone
captured image by utilizing template matching. Later, grey level co-occurrence matrix is
generated and feature extraction process is applied. Five different features are obtained from
grey level co-occurrence matrix. These are angular second moment, contrast, homogeneity,
entropy and correlation. Finally, QR code/non-QR code classification is carried out by using
extracted features and multilayer perceptron. 80 QR codes and 80 non-QR codes with
200x200 pixels dimensions are used as dataset. Also, three network types with different
hidden layers are created. Different results are obtained for three different network types in
the experiments. The success rates from first type to third type are 100%, 82.5% and 82.5%
respectively for original QR code images. The success rates from first type to third type are
52.5%, 80% and 80% respectively for drone captured QR code images.
Keywords: Drone, QR Code, Gray Level Co-Occurrence Matrix, Multilayer Perceptron

codes on packages to identification. Yoon et al. [8]
propose a method which estimates positions of
drones and products for inventory management. QR
codes are used for finding path and product.

1 Introduction
Quick response (QR) code which is used in many
applications from textile to education, was
developed by Denso Wave corporation in 1994. The
reason for its wide usage area is its effective
features such as storing various data types and
readability in partial damage [1]. On the other hand,
with the developing technology, unmanned aerial
vehicles are improved and have more place in our
lives. Many studies have been done combining these
two technologies. Huang et al. [2] propose an
intelligent parking lot system. They support the
system with micro aerial vehicle and QR code. An
intelligent drone navigation system is presented by
Yavuz et al. [3]. They determine location with QR
codes. Boudjit and Larbes [4] propose a target
tracking approach with an unmanned aerial vehicle.
QR code is used as target marker. Gomez-Avila et al.
[5] present a study which tracks a ground vehicle.
In the study, a quadrotor tracks ground vehicle with
the help of QR code. An indoor navigation system is
improved by Chie and Juin [6]. Unmanned aerial
vehicle’s position is detected by the information
from QR code-based artificial landmark. Cristiani et
al. [7] present an inventory management system
based on unmanned aerial vehicles. They placed QR
1*

Furthermore, there are various studies about QR
code detection, recognition etc. Hogpracha and
Vongpradhip [9] present a study which reads QR
code placed in a moving car. The developed method
examines captured video frame by frame until read
QR code. Tkachenko et al. [10] propose an approach
for QR code module identification. A new measure
based on module centrality bias is applied in the
study. QR code recognition system based on
histogram of oriented gradients and support vector
machine is presented by Tribak et al. [11].
Nazemzadeh et al. [12] present a study about robot
localization. They use QR code to observe and adjust
robot’s position. Zhang et al. [13] propose an
approach for QR code detection. It is fast
component-base and compatible with complex
background. A run-length coding based study is
presented for detecting QR code by Li et al. [14].
Xuan et al. [15] present a study which analyzes the
optimal threshold for reading QR code. Yu and Xie
[16] propose an approach which recovers and
recognizes QR code image. Fractional-order
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deblurring method is used to restore motion blurry
QR code image. A QR code detection study is
presented by Kurniawan et al. [17]. The proposed
method uses convolutional neural network and
works in various angles. Lee et al. [18] present a
study which recognizes graphic QR code by using
convolutional neural network. Li et al. [19] propose
a new QR code detection method. They utilize
motion deblurring and modified local adaptive
thresholding. A bar code and QR code recognition
system is presented by Aman et al. [20]. The system
is developed for consumer service applications. Jin
et al. [21] present a study that recognizes QR code
on cylinder.

(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 2. Sample QR code and non-QR codes (a) QR
code (b) non-QR code (c) non-QR code (d) non-QR
code
2.2 Candidate Regions Detection
Template matching is realized to detect candidate
regions in drone captured image. Used template for
this process is shown in Figure 3. The template is
300x300 pixels. Its edge region is 20 pixels wide and
has white colour. Its inner region is black.

In this paper, a QR code recognition method is
presented. After candidate regions are detected in
drone captured image, feature extraction process is
applied. Finally, classification is done by using
extracted features. Workflow of method is shown in
Figure 1.

Figure 3. Template
The template is shifted pixel to pixel on the related
image so that all image is scanned. If 25% of the
template’s inner region colour values and 70% of
the template’s edge region colour values match with
region of the related image, matched regions are
determined as candidate regions.
2.3 Feature Extraction
Feature extraction from candidate regions of drone
captured image is applied by generating Grey Level
Co-occurrence Matrix (GLCM) [22] which shows the
combination of pixel brightness values of a
greyscale image [23]. Because of QR code and nonQR code occurring only white and black colour,
generated GLCM has two grey levels. Also, only
horizontal neighbourhood is examined.

Figure 1. Workflow of method
2 QR Code Recognition
2.1 Dataset
80 QR codes and 80 non-QR codes with 200x200
pixels dimensions were created as dataset. 20 of
them were used for testing in the classification
process. QR codes contain randomly generated
product information in the range of 24-32
characters. Non-QR codes which are similar to QR
code, were produced in three different structures
by utilizing developed software. Sample QR code
and non-QR codes are shown in Figure 2. Images of
QR codes and non-QR codes taken by drone were
used in experiments.

Five different features are obtained from GLCM.
These are angular second moment, contrast,
homogeneity, entropy and correlation. How these
features are calculated is given by the following
equations. In equations, i and j are row and column
number respectively. P is the probability value. N is
the number of rows or columns. µ is the mean value
and σ2 is the variance value [23].
2
asm = ∑𝑁−1
𝑖,𝑗=0 𝑃𝑖𝑗

(1)

2
contrast = ∑𝑁−1
𝑖,𝑗=0 𝑃𝑖𝑗 (𝑖 − 𝑗)

homogeneity = ∑𝑁−1
𝑖,𝑗=0
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entropy = ∑𝑁−1
𝑖,𝑗=0 𝑃𝑖𝑗 (−𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗 )
µ𝑖 = ∑𝑁−1
𝑖,𝑗=0 𝑖(𝑃𝑖𝑗 )

(5)

2
𝜎𝑖2 = ∑𝑁−1
𝑖,𝑗=0 𝑃𝑖𝑗 (𝑖 − µ𝑖 )

(6)

correlation = ∑𝑁−1
𝑖,𝑗=0 𝑃𝑖𝑗 [

(𝑖−µ𝑖 )(𝑗−µ𝑗)
√(𝜎𝑖2 )(𝜎𝑗2 )

3 Experimental Results

(4)

]

Images used in experiments are captured by DJI
Tello Ryze drone. It is handy for indoor shooting as
a small drone with 98x92.5x41 mm sizes and
provides 5 MP image quality. Drone captured
images are resized before using so that region with
QR code becomes 300x300 pixels. Various
experiments are done and conclusions are
evaluated. In the first one, candidate regions
detection process is applied to 20 drone captured
QR code images by utilizing developed software. 19
of them are recognized and decoded successfully
(95% success). A sample result is shown in Figure 5.
Decoded string is typed above the QR code by
developed software.

(7)

2.4 Classification
Weka [24,25] which is a software developed by
researchers from University of Waikato is used for
classification process. This workbench is improved
for machine learning applications and has various
classifiers. Multilayer perceptron, one of them, is
used in this study. Multilayer perceptron is an
artificial neural network consisting of input, hidden
and output layers. Multiple hidden layers can be
used optionally.
We can set up the network as we want by using
Weka’s settings. Three different networks are
created for this research. The number of input
neurons are 5 and the number of output neurons
are 2 for all types of created networks. Input layer
is designed in compliance with features obtained
GLCM and output layer is compatible with binary
classification. First network has one hidden layer
with 5 neurons. Second network has two hidden
layers with 3 neurons each. Third network has two
hidden layers with 5 and 3 neurons. Third
network’s structure is shown in Figure 4 as sample.

Figure 5. Sample result of one QR code recognizing
(900x700 pixels)
In addition, the developed software can recognize
more than one QR codes. A sample result is shown
in Figure 6.

Figure 4. Third network’s structure
Sigmoid transfer function which is given in Equation
(8) is used for all neurons. In the equation, ∑ is the
weighted sum of inputs [26].
𝑓(∑) =

1
1+𝑒 −∑

(8)
Figure 6. Sample result of two QR codes
recognizing (1100x700 pixels)

Also, forward propagation which the attribute values is
obtained from the network’s input to its output is
applied [26].

Classification process is applied to both original
QR/non-QR code images and drone captured
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QR/non-QR code images. There are 80 QR codes
and 80 non-QR codes in dataset (60 pieces for
training, 20 pieces for test). Candidate regions
detection and feature extraction processes are
performed before drone captured images
classification but only feature extraction is carried
out for original images. Sample original QR code
image and drone captured QR code image are
shown in Figure 7.

network types have equal and highest success rate
that is when the network grows, success rate
increases. Furthermore, mean absolute error and
root mean squared error values are proportional
with success rates.
4 Conclusion
In this study, a QR code recognition method which
uses candidate region detection, feature extraction
and classification processes is presented. Obtained
results are shared and discussed.
The proposed method can be used for promotion of
product such as furniture, electronic tool, computer
etc. Also, after developed to work in real time, it can
be used for remote shopping. Customer can
examine products remotely with the drone, get
information about them and decide which product
to buy.

(a)
(b)
Figure 7. Sample original QR code image and drone
captured QR code image (a) original (b) drone
captured
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A semantic orientation study: Detection of emotional stimuli using
Twitter messages
Ahmet YÜCEL
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Şereflikochisar Faculty of Applied Sciences, Department of
Banking and Finance, Ankara, TÜRKİYE
Abstract
The objective of this study consists of two stages. The first objective is to detect emotional
stimuli in unstructured textual data that come from real people and have sociological and
psychological dimensions. The second objective is to determine the direction of emotion to
which these stimuli correspond and to build the necessary classification model. To build the
classification model, the artificial neural network method (ANN) was used. Twitter messages
were used as the data. The data is divided into test and control sets. Emotional stimuli and
their class equivalents in the control data were assigned in advance. Based on the created
model, tweets in the test data were classified. As a result, the accuracy rate of the model in
the test group was 82%. In this study, a model was created for automatic classification of
unstructured data using text mining and natural language processing techniques. Thus, the
dictionary of words and phrases created in this process can be used in studies with similar
content. In addition, a model based on unsupervised machine learning was created in this
study. In this way, it is possible to apply the created model to different data and use it as a
reference for building predictive models.
Keywords: Quantitative decision methods, Natural Language Processing, Data Mining, Semantic
Orientation

Anlamsal bir yönelim çalışması: Twitter mesajlarını kullanarak
duygusal uyaranların tespiti
Özet
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, gerçek kişilerden gelen ve sosyolojik
ve psikolojik boyutları olan yapılandırılmamış metinsel verilerdeki duygusal uyaranları
tespit etmektir. İkincisi, bu uyaranlara karşılık gelen duyguların yönünü belirlemek ve gerekli
sınıflandırma modelini oluşturmaktır. Sınıflandırma modelini oluşturmak için yapay sinir ağı
yöntemi (YSA) kullanıldı. Veri olarak Twitter mesajları kullanılmıştır. Veriler test ve kontrol
kümelerine bölünmüştür. Kontrol kümesinde duygusal uyaranlar ve sınıf eşdeğerleri
önceden atanmıştır. Oluşturulan modele göre test kümesindeki tweetler sınıflandırılmıştır.
Sonuç olarak modelin test grubundaki doğruluk oranı %82 olmuştur. Bu çalışmada, metin
madenciliği ve doğal dil işleme teknikleri kullanılarak yapılandırılmamış verilerin otomatik
olarak sınıflandırılması için bir model oluşturulmuştur. Böylece bu süreçte oluşturulan
kelime ve deyimlerin sözlüğü benzer içerikli çalışmalarda kullanılabilir. Ayrıca bu çalışmada
denetimsiz makine öğrenmesine dayalı bir model oluşturulmuştur. Bu sayede oluşturulan
modeli farklı verilere uygulamak ve tahmine dayalı modeller oluşturmak için referans olarak
kullanmak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Nicel karar yöntemleri, Doğal Dil İşleme, Veri Madenciliği, Semantik Yönelim

1 Introduction
For any company in the service sector, one of the
most important issues to keep in mind to stay
competitive is to constantly monitor customer
satisfaction and update services based on
observations. Airlines use many different tools,

such as in-person surveys or email surveys, to
gather information about customer satisfaction.
But often people do not want to reveal detailed
information in surveys because they do not want
to spend a lot of time. This is a big problem that
weakens the validity of the survey. However,
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thanks to the growing number of social media
platforms, people can voluntarily express their
opinions, feelings, satisfaction or dissatisfaction
with any service. Twitter, Facebook, Instagram,
and TripAdvisor are just a few of the thousands of
similar social media platforms. Bassey and Joseph
have shown that there is a significant correlation
between customers' preference for airlines and
the positive or negative comments they make on
social media platforms (Esu & Anyadighibe, 2014).
According to Petr and Maria, customer satisfaction
is one of the most important reasons why
customers choose the same company again
(Suchánek & Králová, 2015). In the airline
industry, where competition is at a high level,
airlines must constantly monitor customer
satisfaction in order to maintain or even increase
the number of customers. From these
observations, detailed conclusions should be
drawn about the deficient aspects of service and
customer expectations. However, for the reasons
mentioned above, it is very difficult to observe
customer
satisfaction
through
personal
interviews or other traditional survey methods.
Apart from the difficulties of survey-based data
collection, this process is very time-consuming
and takes place in a very limited setting.
Therefore, social media is an effective and
inexpensive source of information for any
company (Baruah, 2012).Thousands of customer
reviews are shared on social media every second.
Some are posted directly on airline online
accounts such as Twitter or Facebook, while
others are personal posts using only the
company's name. The airline industry is a major
industry with an annual budget of $705 billion
(Juniac, 2017). The only way to survive in the race
of industries whose economic size has reached
these proportions is to provide the best service to
customers and be a company that is preferred
more than the competition. With detailed
customer feedback, current problems can be
solved quickly, and many potential problems that
cannot be foreseen today can be prevented before
they occur. Using this method, insurance
companies can identify some current and
potential problems in the future and revise flight
insurance rules accordingly. In some cases, new
flight routes and destinations are established by
airlines at the request of customers. According to
a study by the American Aviation Institute (AAI),
the tax rates that airlines offer passengers and
customer-specific rules are important factors that
influence customer preferences (Jenkins, Marks, &

Miller, 2011). For example, extra baggage, free
internet, or a short boarding process tend to be
preferred by frequent flyers. Some social media
platforms such as TripAdvisor or eDreams allow
customers to comment on service quality and rate
it numerically. However, some social media
platforms such as Twitter or Facebook do not have
a rating system. Unfortunately, no social media
platform in the world offers as many data sets as
Twitter or Facebook (DCI Report, 2017). The
dataset we used in this study came from Twitter
and kaggle.com, a global data sharing website.
This is a preprocessed dataset, meaning that a
group of researchers collects customer comments
from Twitter, then reads each tweet and finally
categorizes them as positive or negative after
heuristically evaluating the tweets. For this
reason, it is possible to skip the data preparation
steps and start text mining directly.
Traditional statistical methods (regression
analysis, predictive models, clustering or
classification models, etc.) are very useful and
practical to perform structured data set analysis.
However, not all of these methods are suitable for
unstructured datasets. Unstructured datasets
(text, DNA sequence, symbols, etc.) can be
structured using text mining and natural language
processing methods (Gharehchopogh & Khalifelu,
2011). Text content other than colloquial
language, such as brand names or DNA
sequencing, can also be a field of investigation for
text mining (Talib, Hanify, Ayeshaz, & Fatima,
2016). This analysis technique is used to analyze
the textual forms of human feelings and thoughts
on certain topics and to determine the general
tendencies of people.
On many online platforms such as Amazon,
TripAdvisor, eBay, etc., people share their
thoughts and experiences about the products or
services they buy. All this feedback is invaluable
resources for the industries concerned to improve
and increase their customer potential. They use
sentiment analysis and machine learning
algorithms (ML) to analyze this important
information (Miranda & Sassi, 2014). Emotion
analysis and machine learning methods are used
to classify emotions according to semantic
orientations. The main idea of semantic
orientation approaches is to classify natural
language text datasets. In the semantic orientation
approach, adjectives and adverbs are first defined
in the text and then labeled with the category to
which they belong. Each word or phrase is
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determined according to what it means in the
context of the text. The positive or negative
meanings of individual words and phrases may
change depending on their position in the text
(Turney, 2002). Therefore, any customer
comment expressed as a document or writing
should be considered along with all other
documents and the categorical meaning of each
word and phrase determined.

However, there are some online tools that explore
the semantic orientation of text structures. So-Cal
is one of these online tools. The code of the tool is
provided in Python 3.5 (Taboada, 2014). The
process of dividing sentences into a series of
adjectives and connecting the adjectives from the
same lexical groups such as nouns, verbs, and
adjectives is often called a lexical approach.
WordNet is an online text analysis tool that
captures lexical references. The basic algorithm
for this tool was developed at Princeton College in
1985 and now serves as an online tool based on
lexical approaches. The algorithm that WordNet
uses is based primarily on lexical clustering and
order of importance. The traditional method of
creating a dictionary is based on adding and
editing letters. With this feature, WordNet differs
from the traditional dictionary creation tools
(Miller, Beckwith, Fellbaum, Gross, & Miller,
1991).

On the other hand, artificial intelligence (AI) is
used in data analysis in various scientific fields
from medicine to mathematics (Pannu, 2015).
Applications of artificial intelligence have been
used in scientific research since the late 1970s,
when computers entered our lives (James, Witten,
Hastie, & Tibshirani, 2013). Computer technology
has made complex and lengthy mathematical
calculations possible for large collections of data.
In this way, many machine learning methods have
been developed in the field of statistics, such as
support vector machine (SVM), classification and
regression trees (C& RT), random forest (RF),
boosted trees (BT), or artificial neural networks
(ANN) (Ali, Khan, Ahmad, & Maqsood, 2012). Most
studies in the text mining literature use both
natural language processing and machine learning
together. Association rules based on probabilities,
classification, and predictive modeling are the
most popular machine learning techniques in the
literature (Al-Radaideh & Nagi, 2012). The general
steps of a machine learning modeling process are
as follows: 1- The data is divided into two parts
called training and test sets. 2- Based on the
training set, the relationship parameters that
model the relationship patterns that are assumed
to exist in the data set are calculated based on
various probability calculations in the training
group. 3- After the existing pattern, called the
machine learning model, is extracted from the
training set, the pattern is applied to the test set to
determine how expressive it is in the test set. The
performance of the model is evaluated with
different accuracy rates (Olivera, ve diğerleri,
2017). Semantic orientation is used to assign a
binary label to each word or phrase in terms of
grammatical rules such as nouns, adjectives, and
adverbs (Potemkin & Kedrova, 2011); (Chunping,
Yongbin, Shuqing, & Xiaohua, 2015). So far, there
is no software that contains all semantic
orientation rules by default. The dictionary file
that classifies the terms selected from the text
dataset according to the defined semantic
orientations should be created intuitively.

Soricut and Marcu have developed a probability
model based on the ordering of words and phrases
to predict test units. This model is a parsing
algorithm that reveals the pattern between
individual words and phrases (Soricut & Marcu,
2004). Hatzivassiloglou has developed log-linear
regression models based on text corpora analysis
to predict the semantic orientation of adjectives
(Hatzivassiloglou & McKeown, 1997).
Machine learning methods are commonly used to
classify emotions. A study by Pang and Lee uses
machine learning methods to determine the
semantic orientation (also called emotional
polarity in the literature) of movie reviews.
Corpora of movie reviews are decomposed into
unigrams (single words) and bigrams using
machine learning models such as Naive Bayes and
Support Vector Machines, and then classified
based on their values in the Term Document
Frequency Table. As a result, the method used
provided higher accuracy than previous methods
for classifying unstructured datasets (Pang & Lee,
2004). Another study on emotion classification
comparing the performance of machine learning
methods and the classical semantic orientation
approach was conducted by Chaovalit and Zhou
(Chaovalit & Zhou, 2005).
Machine learning methods, natural language
processing, and semantically oriented language
processing algorithms are used together to
classify unstructured data. In this study, customer
reviews are classified using artificial neural
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network classification models. The general outline
of the paper is as follows: Section-2 discusses the
methodological details of the developed approach,
the data, the method, and the empirical results of
the application. Section-3 contains conclusions
and discussion, and section-4 contains
conclusions and recommendations for future
research.

2 Methodology
This study is based on a hybrid methodology
consisting of four phases (see Figure 1) and a
classification of emotion analysis. The first phase
consists of four consecutive parts. In the first part,
the

Figure 1. Methodology
text data are transferred from the source page to the
database using different web browser encodings or
tools, or the data are transferred directly from a
database where the data are available. In the second
part, during the transfer of the data, parts of the
transferred data are deleted that have nothing to do
with the content of the data, such as various
advertisements, extensions, or encodings, and that
do not contribute positively or negatively to the
document. In the third part, the text data goes
through the NLP process. The language processing
process generally consists of four main subsections:
stop word removal, tokenization, stemming, and
synonym grouping. Many statistics are concerned

with determining the relationship between the
categories of the dependent variable and the
independent variables. In order to test whether the
model created during modeling is healthy, the
distribution of the data should be proportional to
the categories of the dependent variable. In the last
part of the first stage, we create a sample set of
unstructured text data that is unstructured but
balanced according to the dependent variable. This
sample set will be transformed into structured data
in the second stage. In the first part of the second
stage, the existing structured data are linearly
randomly assigned to test and control groups. The
goal of this process is to apply the model created in
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the control group to the test group, thus increasing
the reliability of the model. The next step is to create
frequency tables. When creating frequency tables
for documents, raw, logarithmic, or inverse
document frequency (Tf-IDF) can be used. Since TfIDF is the most commonly used and reliable
frequency distribution method in the text mining
literature, we created a frequency distribution table
based on this method in our study.

part and the methods used can be found in the
following subsections.
2.1 Data preparation
According to recent research, Twitter has about 328
million monthly active users. In addition, with a new
update to Twitter, brands can communicate directly
with their customers and get specific reviews or
feedback from customers on Twitter in a special
way. In addition, traditional survey methods such as
Net Promoter Score (NPS) and Customer
Satisfaction (CSAT) can be applied through Twitter
and customers can be targeted directly. The data we
use in this study consists of positive or negative
written feedback from customers about airlines on
Twitter (see Figure 2).

In the term frequency table, each row consists of a
customer’s review and columns consist of variables
expressed as words or phrases. The frequency
values of the variables depend on the
corresponding document for each cell. The nature of
this type of table has many variables. When
structured data contains a large number of
variables, size reduction methods should be used.
Single value decomposition (SVD) is one of the most
commonly used data size reduction methods in the
literature. In SVD, each variable is expressed by a
regression-based coefficient. In the reduced data,
the number of rows is not changed so that the
subcategories of the dependent variable are not
lost, while the number of columns is equal to the
number of SVD concepts created. The second stage
is completed with the reduced data generated and
the third stage operations are performed to
construct and evaluate the classification model. The
third stage usually consists of two steps. The first
step is the construction of the model, and the second
is the evaluation of the model. Artificial neural
networks based on MLP algorithm, a very powerful
and popular machine learning method, were used to
construct the classification model. This model was
developed to classify customer comments about
airlines into positive or negative categories. In this
way, it tries to determine the factors that make
customer comments positive or negative. If this
model to be created in the control group is not
sufficient, the model is discarded and the third
phase is repeated from the beginning with new
parameters. Once the model reaches significant
accuracy, it can now be used to predict test data.

Figure 2. Lists of positive and negative terms
The data comes from Kaggle.com, a subsidiary of
Google and a data-sharing platform (license CC BYNC-SA 4.0). Researchers anywhere in the world can
use the site to share their data with other
researchers or use the shared data for research, for
a fee or for free. It is possible to find data on a wide
range of topics and fields, and to collaborate with
researchers from around the world on the same
data. The basis of this platform is to help
researchers access data and promote scientific
research in related fields.
In most of the data we receive, the airline name is
included in the content of the customer's opinion
letter or is directly labeled. This may have a positive
or negative impact on the brand value of the
company in terms of customer reviews. Our study is
not a research related to the airline industry, but
only a demonstration of an approach developed
based on text mining and natural language

Therefore, in the fourth phase, the polynomial
configuration result of applying the model created
in the control group to the test data is crosstabulated and the incorrectly predicted results are
determined. The ratio of the incorrect results to all
results gives us the error rate in the model test data.
More details and additional information about each
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processing using the relevant data. For this reason,
the brand/company names mentioned in the data
are not included in the analysis tables and figures.
Also, the names of customers in real or social media
are not mentioned in our study.

used in the study. The positive or negative customer
comments were collected, and then the number of
customer comments used (the number of rows) was
reduced to 4726 by applying a random data
balancing and linearization approach. After this
process, the selected terms were classified into
positive or negative categories, ensuring
polarization between categories (see Figure 3).

The information about the positive or negative
category of customer comments to be classified by
machine learning method is the basic information

Figure 3. Subjectivity extraction and polarity classification flow diagram
2.1.1 Data cleaning
In this study, the process of data cleaning was
performed in two stages. The first stage was
performed before structuring the unstructured
data. The cleaning of unstructured text data is
usually based on the following criteria: non-English
comments, purely symbolic expressions, links that
only lead to another website, photos, empty
messages or comments without meaningful
content, and multiple posts of the same message are
excluded from the data. After the data is configured,
the second data cleaning process is performed. Data
cleaning is performed using filtering algorithms of
the Statistica 12 program (www.statsoft.com). In
this phase, a cleaning process is performed based on
filter criteria such as word and phase lengths,
punctuation counts, valid characters, etc. At the end
of this process, a data table with 4726 rows and
5494 columns was created.

Statistica 12 text mining tool has a ready-made list
of stop words for the English language. Some
examples of omitted stop words would be a, an, etc.
In addition, meaningless words and spelling errors
are cleaned separately for each document. The
filtering algorithms of the Statistica 12 program are
used for this process. Tokenization is the process of
breaking each text into small words or sentences.
For this process, certain punctuation restrictions
and maximumand minimum lengths of words and
sentences are set as limits. The main purpose of this
process is to identify meaningful groups of words
and sentences in a text, which can be treated
separately when creating a dictionary. The unigram
obtained in the next step is reduced to the structural
roots of the markers. This process is called
stemming. The purpose of this process is to identify
words that have the same meaning and root, even if
they have different tenses and personal features as
grammatical structure. Stemming is done
automatically using the algorithm prepared for the
English language in the statistica 12 program. Thus,
words with the same root are considered to be the
same, even if they have different linguistic
structures and suffixes.

2.1.2 Natural Language Processing
Although stop words are frequently used in a text,
they are terms that contribute neither positively
nor negatively to the semantic content of the text.
However, these words make the text more
voluminous and unwieldy. This bloats the data and
makes the data more difficult to understand. For
this reason, natural language processing first
removes these words from the text. This process
begins with the creation of the stop word list. The

Another important step is to identify specific
phrases. The first type of phrase is idioms. When
words come together, they acquire a different
meaning than in their simple form. These meanings
can result from the cultural, sociological, and
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historical processes of the language in question. The
second type of phrases are standard, multi-word
sentence fragments. In text mining, these are
structures that correspond to patterns such as
bigrams, trigrams, four grams, and so on. Moreover,
such structures are more useful in terms of model
information in the classification process. E.G.: A
positive "positive" phrase and a positive "negative"
categorization enable a positive emotional
orientation, but when we think of the previous or
next word neighbor, it indicates a negative
emotional aspect in the current "not good"
statement. For this reason, it is necessary to
examine the texts by performing word grouping and
word and word analysis.

Table 2. Artificial Neural Network cross-tabulation

TESTING SET

TRAINING SET

Obs.

3 Results and discussion
In this study, we use the very popular and widely
known logistic regression model (LM). As
mentioned in the methodology section, the
analytical data classification model based on
artificial neural networks (see Table 1) was applied
to determine whether the terms extracted from the
texts have a positive or negative correlation and, if
so, how high this correlation is.
Train.
Alg.

Err.
Funct.

Sum%
Count
Column
%
Row%
Sum%
Count
Column
%
Row%

0

1

0

1

Pred.
1

1854
93,68
%
94,45
%
47,22
%
125

109
5,60%
5,55%
2,78%
1838
94,40
%
93,63
%
46,82
%
22

6,32%
6,37%
3,18%
378
75,60
%
94,50
%
47,25
%
122
24,40
%
30,50
%
15,25
%

7,33%
5,50%
2,75%
278
92,67
%
69,50
%
34,75
%

Sum

Acc.
Rate

196
3
50%
196
3

94,04
%

50%
400

50%
400

82%

50%

The accuracy rate of the model developed using the
control data was calculated to be 94.04%. The
model created using the control data showed the
desired success with this high accuracy
performance. For this reason, the model created can
be used in the classification of the test data. The
results of the test group are important to show the
actual success of the model and that it can give
similar results when applied to other data. The
performance of the model on the test group is as
follows: Out of 400 negative customer reviews, 378
of the positive/negative categories were correctly
predicted. This corresponds to an accuracy rate of
94.5%. Similarly, 278 of 400 customer reviews were
correctly predicted. This corresponds to an
accuracy rate of 69.5%. In general, the accuracy of
the model in the test group averaged 82%, i.e., the
error rate was 18%. Details of the results can be
found in Table 2.

Hidden Output
activ.
activ.

MLP 14-7-2 BFGS 44 Entropy Tanh

Sum%
Count
Column
%
Row%

Sum%

Table 1. Artificial Neural Network model summary
Net. name

Count
Column
%
Row%

Pred.
0

Softmax

The dependent variable is airline sentiment. This
variable consists of two categories: negative and
positive. Initially, there was no balanced
distribution between the categories, so the random
selection method was used to select a sample group
with the same number of subjects. Then, using a
similar approach, control and test groups were
formed. The control group consisted of 1963
positive and 1963 negative subjects, while the test
group consisted of 400 positive and 400 negative
customer reviews. Accordingly, the test data
correspond to about 17% of all data. In the
literature, the ratio of test data to all data is usually
in the range of 10% - 30%.

4 Conclusion and future research
recommendions
The main objective of this study is to build a
classification model using text mining algorithms
for unstructured text data to determine the
direction of emotions to which customer comments
correspond. For this purpose, we used artificial
neural networks, which belong to machine learning
methods, in the creation of our main classification
model. Moreover, it is obvious that text data
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inherently contains too many important words or
phrases and therefore the number of variables to be
determined will be very large. In order to analyze
this kind of data accurately and without loss of
information, it is necessary to apply dimension
reduction methods. In this study, the Singular Value
Decomposition (SVD) method was used to reduce
the dimensions of data. According to this process,
the SVD 14 concept variable is created. As a result, a
ANN model was developed based on SVD concepts
in the control group. Then the model was applied to
the test group to test the success and reliability of
the model. The success of the model in the test
group has an accuracy rate of 82%. This
performance shows the reliability of the model
created and the approach used, as well as its
applicability to different types of data. In this study,
we tried to find answers to the following main
questions:
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1- Can the models created with machine learning
methods be used to classify unstructured data?
2- Is it possible to create a reliable model that is not
cumbersome, simple, and has a high accuracy rate
without losing information in the data?
3- Is it possible to automatically classify
unstructured data using text mining and natural
processing?
Our work can also be tested on non-artificial data
from different domains. Besides artificial neural
networks, other machine learning methods known
in the literature (decision trees, random forests,
raised trees, etc.) can be used for the same purpose
and their performances can be compared.
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Abstract
Shortly after its introduction, the Finite Element Method (FEM) became the most popular
method by far for structural analysis. In FEM, the structural components are modeled with
one- (bars), two- (shells), and three-dimensional (solids) elements. Without any exception,
all components of engineering structures are three dimensional objects; and the analysis
results diverge from exact values when one- and two-dimensional elements are used for
modeling. However, the relatively small dimensions of the components can be neglected and
one- or two-dimensional elements can be used for mathematical simplicity in exchange for a
small accuracy loss. Because of their complex mathematical background, three-dimensional
elements are applied only when other mentioned (one- and two-dimensional) elements
cannot be used due to geometrical properties of the considered structural components. In
other words, they are used when none of the dimensions can be neglected compared to the
other two. Typical structural engineering applications of three-dimensional elements are
modeling and analysis of voluminous structures such as thick walls, concrete blocks, and
dams. The FEM fails to provide solutions for ill-conditioned and under-constrained systems;
and iterative procedures are required for the cases where the stiffness of the structure is not
constant. On the other hand, the Finite Element Method with Optimization (FEMO) has none
of the mentioned shortcomings. This study presents the solution of three-dimensional
systems with the FEMO through a numerical example.
Keywords: Structural Analysis, Finite Element, Total Potential, Optimization, Solid

1 Introduction

structures such as thick walls, concrete blocks, and
dams.

The finite element method (FEM) is a numerical
analysis method. The FEM was originally developed
by engineers to solve structural mechanics
problems related to civil engineering and
aerospace. Today, besides structural problems; it is
used in many areas such as heat conduction and
fluid mechanics.

The FEM assumes that the elements are connected
to each other only at the nodes. The small changes
that occur because of modeling assumptions cause
the result to be approximate [1]. The FEM has many
advantages over other methods; solids with
complex geometries can be modeled, realistic
material assumptions can be created, and any
number of different materials can be used. Stress
distribution and displacements can be obtained
accurately. Boundary conditions, applied forces,
material properties, and geometry can be changed
easily, and analysis can be done effortlessly. The
disadvantage of the FEM is that it fails to provide
solutions for poorly conditioned and insufficiently
constrained
systems.
Moreover,
iterative

According to their geometry, objects are modeled
with one- (bar), two- (shell) and three-dimensional
(solid) elements in FEM. Without exception, all
components of engineering structures are threedimensional objects; and when using one- and twodimensional elements for modeling, analysis results
deviate from exact values. Typical structural
engineering applications of three-dimensional
elements is the modeling and analysis of bulky
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procedures are required when the stiffness of the
structure is not constant.
Minimization of the total potential instead of solving
the equilibrium equations is an alternative method
for structural analysis. This method [2], which is
known as Finite Element Method with Optimization
(FEMO), has none of the shortcomings mentioned
above. The FEMO was introduced with another
name (TPO method) by Toklu (one of the authors of
this study) in 2004 [3] and later used for analysis of
plane stress systems [4, 5]. This study presents the
theory and numerical experiments to implement
FEMO for the solution of systems modeled with
three-dimensional elements.

𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧 → 𝑢 = 𝑢6 𝑣 = 𝑣6 𝑤 = 𝑤6

(10)

𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧 → 𝑢 = 𝑢7 𝑣 = 𝑣7 𝑤
= 𝑤7

(11)

The normal strains 𝜀𝑥 , 𝜀𝑦 , and 𝜀𝑧 are calculated as
given below.
𝜕𝑢
→ 𝜀𝑥 = 𝑎1 + 𝑎4 𝑦 + 𝑎5 𝑧 + 𝑎7 𝑦𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑣
𝜀𝑦 =
→ 𝜀𝑦 = 𝑏2 + 𝑏4 𝑥 + 𝑏6 𝑧 + 𝑏7 𝑥𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑤
𝜀𝑧 =
→ 𝜀𝑧 = 𝑐3 + 𝑐5 𝑥 + 𝑐6 𝑦 + 𝑐7 𝑥𝑦
𝜕𝑧

𝜀𝑥 =

𝜕𝑢 𝜕𝑣
+
𝜕𝑦 𝜕𝑥
𝛾𝑥𝑦 = (𝑎2 + 𝑎4 𝑥 + 𝑎6 𝑧 + 𝑎7 𝑥𝑧) + (𝑏1 + 𝑏4 𝑦
+ 𝑏5 𝑧 + 𝑏7 𝑦𝑧)
𝜕𝑢 𝜕𝑤
𝛾𝑥𝑧 =
+
𝜕𝑧 𝜕𝑥
𝛾𝑥𝑧 = (𝑎3 + 𝑎5 𝑥 + 𝑎6 𝑦 + 𝑎7 𝑥𝑦) + (𝑐1 + 𝑐4 𝑦
+ 𝑐5 𝑧 + 𝑐7 𝑦𝑧)
𝜕𝑣 𝜕𝑤
𝛾𝑦𝑧 =
+
𝜕𝑧 𝜕𝑦
𝛾𝑦𝑧 = (𝑏3 + 𝑏5 𝑥 + 𝑏6 𝑦 + 𝑏7 𝑥𝑦) + (𝑐2 + 𝑐4 𝑥
+ 𝑐6 𝑧 + 𝑐7 𝑥𝑧)
𝛾𝑥𝑦 =

2.1 The Total Potential of Solids
7

2

3

y

4

5

z
1
x
Figure 1. Three-dimensional element
The function templates for the node displacements
of the three-dimensional element illustrated in
Figure 1 are given in Equations (1-3).

𝐸𝜈
(𝜀 + 𝜀𝑦 + 𝜀𝑧 ) + 2𝐺𝜀𝑥
(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈) 𝑥
𝐸𝜈
𝜎𝑦 =
(𝜀 + 𝜀𝑦 + 𝜀𝑧 ) + 2𝐺𝜀𝑦
(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈) 𝑥
𝐸𝜈
𝜎𝑧 =
(𝜀 + 𝜀𝑦 + 𝜀𝑧 ) + 2𝐺𝜀𝑧
(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈) 𝑥
𝜏𝑥𝑦 = 𝐺𝛾𝑥𝑦
𝜎𝑥 =

𝑢 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎2 𝑦 + 𝑎3 𝑧 + 𝑎4 𝑥𝑦 + 𝑎5 𝑥𝑧 + 𝑎6 𝑦𝑧
(1)
+ 𝑎7 𝑥𝑦𝑧
𝑣 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑏3 𝑧 + 𝑏4 𝑥𝑦 + 𝑏5 𝑥𝑧 + 𝑏6 𝑦𝑧
(2)
+ 𝑏7 𝑥𝑦𝑧

The boundary conditions are as follows.

𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑑𝑥, 0,0 → 𝑢 = 𝑢1 𝑣 = 𝑣1 𝑤 = 𝑤1

(5)

𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0, 𝑑𝑦, 0 → 𝑢 = 𝑢2 𝑣 = 𝑣2 𝑤 = 𝑤2

(6)

𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 0 → 𝑢 = 𝑢3 𝑣 = 𝑣3 𝑤
= 𝑤3

(7)

𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0,0, 𝑑𝑧 → 𝑢 = 𝑢4 𝑣 = 𝑣4 𝑤 = 𝑤4

(8)

𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑑𝑥, 0, 𝑑𝑧 → 𝑢 = 𝑢5 𝑣 = 𝑣5 𝑤 = 𝑤5

(9)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)

𝜏𝑥𝑧 = 𝐺𝛾𝑥𝑧

(25)

𝜏𝑦𝑧 = 𝐺𝛾𝑦𝑧

(26)

𝐺 = 𝐸/(2(1 + 𝜈))

(27)

𝑧 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑥 + 𝑐2 𝑦 + 𝑐3 𝑧 + 𝑐4 𝑥𝑦 + 𝑐5 𝑥𝑧 + 𝑐6 𝑦𝑧
(3)
+ 𝑐7 𝑥𝑦𝑧

(4)

(14)

The stress expressions for a three-dimensional
object are given in Equations (21-27). These
equations include two material constants as
Young’s modulus (𝐸) and Poisson’s ratio (𝜈).

0

𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0,0,0 → 𝑢 = 𝑢0 𝑣 = 𝑣0 𝑤 = 𝑤0

(13)

The shear strains 𝛾𝑥𝑦 , 𝛾𝑥𝑧 , and 𝛾𝑦𝑧 can be written as
given below.

2 Method

6

(12)

In Equation (28), 𝑒 is the strain energy density.
𝜀

𝑒 = ∫ 𝜎𝑑𝜀 =
𝜀=0

1
(𝜎 𝜀 + 𝜎𝑦 𝜀𝑦 + 𝜎𝑧 𝜀𝑧 + 𝜏𝑥𝑦 𝛾𝑥𝑦
2 𝑥 𝑥
+ 𝜏𝑥𝑧 𝛾𝑥𝑧 + 𝜏𝑦𝑧 𝛾𝑦𝑧 )

(28)

The strain energy (𝑈𝑚 ) is calculated as follows.
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𝑉𝑚 = 𝐿𝑥 𝐿𝑦 𝐿𝑧

(29)

𝑈𝑚 = 𝑒𝑚 𝑉𝑚

(30)
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where 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , and 𝐿𝑧 are the lengths of the finite
element in the 𝑥, 𝑦, and 𝑧 directions, respectively.
Finally, the total potential of the system can be
written:
𝑛

𝑃

Π𝑝 = ∑ 𝑈𝑚 − ∑(𝑃𝑥𝑛 𝜐𝑛 + 𝑃𝑦𝑛 𝜐𝑛 + 𝑃𝑧𝑛 𝜐𝑛 )
𝑚=1

(31)

𝑛=1

2.2 Optimization Process
As in all structural optimization applications, the
process starts with the definition of material
constants, support conditions, node loads, and
algorithm parameters. The design variables of the
problem are the node displacements. The support
conditions define which node displacement values
must be zero. All other displacements are initialized
randomly according to the algorithm rules and an
initial solutions matrix is obtained. The objective
values (total potential of the system) of the initial
solutions can be calculated easily with Equation
(31).
The selected algorithm decides how to generate
new candidates and how to discover promising
solutions. After an adequate number of iterations,
the equilibrium state with the (nearly) minimum
total potential can be obtained. The flowchart of the
process is given in Figure 2.

Figure 2. The flowchart of the Finite Element
Method with Optimization (FEMO)
Table 1. Displacements of the free-end nodes of the cantilever models
Opensees
Number
of finite
elements
1x1x5
1x1x10
2x2x20
3x3x30
4x4x40

FEMO

Euler-Bernoulli
Beam Theory

Min
(mm)

Max
(mm)

Min
(mm)

Max
(mm)

-0.52877
-0.53367
-0.53144
-0.53276
-0.53347

-0.52877
-0.53367
-0.53151
-0.53825
-0.53358

-0.20219
-0.35298
-0.47270
-0.50550
-0.51958

-0.20215
-0.35290
-0.47259
-0.50541
-0.51948
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-0.53333
-0.53333
-0.53333
-0.53333
-0.53333
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4 Conclusions

3 Numerical Experiments

The application of FEMO for one- and twodimensional problems have been previously
presented. This study finally presents the solution
of three-dimensional systems with the FEMO. One
of the biggest advantages of FEMO over the classical
FEM is that it is simple to formulate and easy to
implement. Moreover, the classical FEM is not
capable of handling poorly constrained systems and
non-linearity (iterative procedures are required).
FEMO, on the other hand, has none of these
shortcomings. The disadvantage of the FEMO is that
it is slow for simple problems. However, it holds
promise for complex problems. In future research,
more complex problems with different optimization
algorithms should be studied.

A 5000 mm long cantilever beam with a 250 x 500
mm rectangular cross-section, which is subjected to
an external force of 1000 N in the vertical direction
from its free end is considered (Figure 3). Young’s
modulus and Poisson’s ratio of the used material are
30000 MPa and 0.3, respectively.
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Abstract
There are three structural optimization types as size, shape, and topology optimization. The
size optimization is searching the optimal member sizes. Shape optimization moves the
nodes, whereas the topology optimization adds/removes finite element(s) to discover the
optimal configuration. These optimization types sometimes applied together
(simultaneously) to determine the best (most efficient) possible structural system. On the
other hand, there are manufacturing constraints. The concern of this study involves one of
the most important size optimization constraints: “the number of the different section sizes
should be limited in design of real-world structures”. This constraint should be considered
due to minimum purchase amount limits and for construction ease. In most of the works on
structural optimization, the results of the benchmark problems with pre-grouped members
are discussed. The “pre-grouping” is assigning the structural members to section groups
before the optimization process starts. It is not allowed to change the member-group
assignments during the optimization of a structure with pre-grouped members; however, the
question “which member belongs to which group?” is an optimization problem itself and
mostly cannot be answered with engineering insights. “Cluster Analysis” or “Clustering” is
the process of grouping the similar objects in a given set. The number of groups (clusters) can
be either pre-defined or determined by the clustering algorithm depending on its capabilities.
This study presents the initial test results of an efficient automatic member grouping method,
namely “Ozbasaran Decoding”, which is based on the cluster analysis of one-dimensional
arrays. The Ozbasaran Decoding (OD) is discussed through the solution of a popular truss
optimization problem (10-bar planar cantilever), and it is shown that the OD has a significant
potential.
Keywords: Structural optimization, Metaheuristics, Truss, Member grouping, Clustering

1 Introduction

constraints by making minor changes in a
preliminary structural system produced with
engineering insights. Since these processes are
carried out without making major changes on the
preliminary design, the final designs are mostly far
from the optimum.

A real-world structural optimization problem has
both structural and manufacturing constraints.
Structural constraints are the constraints related to
structural system safety such as maximum
allowable node displacement and maximum
allowable stress. On the other hand, manufacturing
constraints are the constraints for constructability
such as maximum allowed number of members
connected to a node. In today’s world, design
practices are mostly based on traditional methods.
Here, what is meant by "traditional design method"
is to search for a solution that satisfies the

Structural optimization types are divided into three
as size, shape, and topology optimization. In size
optimization, the node coordinates of the structural
system and the member connection information are
kept constant, and the optimal design is searched by
trying different sections for the members. In shape
optimization, the ideal location of the nodes in the
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finite element model is searched. Finally, in
topology optimization, the existence of each finite
element is considered as a design variable.
Simultaneous
size,
shape,
and
topology
optimization can be applied to determine the best
possible system.

Swarm Optimization) algorithm (HGAPSO) for
simultaneous size and topology optimization of
truss systems under stress and displacement
constraints [2]. Valtekin et al. used JA (Jaya
Algorithm) for size and layout optimization of truss
systems under stress and displacement constraints
[3]. Weldeyesus et al. solved the topology
optimization problem of truss systems using linear
(semi-definitive) programming under global
stability and kinematic stability constraints [4].
Hamza et al. discussed a certain type (N-shaped
truss) planar truss system. In addition to the
structural constraints, they also considered the
constraints of "the upper bar elements of the beam
should form a single straight line", "the lower bar
elements of the beam should form a single straight
line", "the purlins should be placed with certain
intervals", and "the angle of the diagonal elements
should be within a certain range" [5]. Hooshmand
and Campbell presented a new approach for size,
shape, and topology optimization in cable-truss
systems [6]. Cui et al. improved the two-level
approach method, which was previously developed
for topology optimization of truss systems under
stress and displacement constraints, by combining
it with GA (Genetic Algorithm) local buckling,
member intersection, and overlapping constraints
[7].

Truss systems are widely used in structures. They
are cost effective, and they make possible
construction of large span structures. Optimization
of these remarkable structural system components
attracts many researchers’ attention. Most of the
studies on truss system optimization considers only
structural constraints such as stress, displacement,
frequency, and global stability. However, if the
manufacturing constraints are not taken into
account the designs obtained as a result of longterm calculations cannot be constructed. One of the
important manufacturing constraints is grouping
the members in such a way that a reasonable
number of different cross-sections is used since a
design becomes (nearly) non-manufacturable by
increasing number of different cross-sections,
making purchasing and labor difficult. Members
should be grouped together, and the same section
type should be selected for these members to satisfy
the mentioned constraint. Especially in structures
that will serve under several different loading
conditions, a question that engineering insights
cannot answer arises: "Which member belongs to
which group?" Assigning members to groups before
the optimization process starts (pre-grouping) and
then performing the optimization can lead to
satisfactory results for simple structural systems.
However, this process results in expensive
solutions for complex systems.

The common approach of automatic member
grouping in truss systems is emerged in the paper
by Barbosa et al. That study focuses on only "size
optimization" and there is no information on how
many design candidates were evaluated. For this
reason, the mentioned study is an introduction to
"automatic member grouping" [8]. Herencia and
Haftka published a paper on the optimal design of a
popular truss system optimization problem for
different numbers of element groups [9].
Mashayekhi et al. presented the optimization of
two- and three-layer truss systems with member
grouping strategy using MGHSA (Modified
Gravitational Harmony Search Algorithm) [10].
Finally, Carvalho et al. discussed the optimization of
truss systems under multiple frequency constraints
with the automatic member grouping strategy [11].

This study presents the initial tests of a design
vector decoding method (namely, Ozbasaran
Decoding) based on cluster analysis for the
"automatic member grouping" problem.
2 Literature Review
There are a considerable number of studies on
optimization of truss systems that consider various
structural and manufacturing constraints. Savsani
et al. investigated the optimum design of planar and
spatial truss systems under kinematic stability,
displacement, stress, natural frequency, and
buckling constraints using the MS-TLBO (Modified
Subpopulation
Teaching-Learning
Based
Optimization) algorithm [1]. Maheri et al. proposed
a hybrid GA (Genetic Algorithm) and PSO (Particle

3 Method
The study by Toklu and Ozbasaran [12] presents the
size optimization of the 10-bar planar cantilever for
the number of member groups ranging from 1 to 10
using the Jaya Algorithm [13] and the automatic
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member grouping method by Barbosa et al. [8].
They allowed 50000 structural analyzes for the
solution of the problem where around 10000
structural analyzes are sufficient when optimized
without automatic member grouping (in the
original problem the members are not grouped, and
each member may have a different cross-sectional
area). The results of 20 consecutive runs for each
member group number are presented in Table 1
and Figure 1.

allowed to have different cross-sectional areas [14].
It is expected that a design with a weight close to
5060 lbs should be obtained by setting the
maximum allowed number of member groups (NG)
to 10. However, even though 5x as much analysis is
allowed, the best solution reported by Toklu and
Ozbasaran [12] is about 110 lbs heavier than the
expected value. This difference is extremely large
considering the simplicity of the problem and the
allowed number of analyzes. It will be more difficult
to achieve satisfactory results by using the
implemented automatic member grouping method
in simultaneous size, shape, and topology
optimization processes rather than just size
optimization.

Table 1. Summary of the optimization attempts [12].
NG

Best

Worst

Average

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8266.15
5943.84
5301.53
5163.41
5103.99
5095.35
5162.71
5114.97
5164.23
5170.31

8266.15
6724.26
6620.65
6328.40
6214.25
5944.26
6526.13
5786.67
6246.98
6583.34

8266.15
6216.36
5656.09
5609.17
5321.80
5393.13
5418.87
5416.42
5530.56
5515.89

The design vector for size optimization of a 12-bar
truss system is given in Figure 2.

Figure 2. Design vector of a 12-bar truss for size
optimization
In Figure 2, each box shows the cross-sectional area
assigned to the corresponding member. For an
optimization process that allows only 3 different
section sizes, the candidate solution given in Figure
2 will be invalid. The Ozbasaran Decoding (OD) first
groups the cross-sectional areas into preferred
number of clusters with the selected algorithm. For
example, if the cross-sectional areas are collected
into 3 groups with the K-means algorithm [15], a
grouping configuration as given in Figure 3 will be
obtained.

Figure 1. Visual summary of the optimization
attempts [12].
In Table 1 and Figure 1, NG is the maximum allowed
number of section sizes, in other words, the number
of member groups. "Best", "Worst", and "Average"
are the best, worst, and average weights in lbs,
respectively, obtained as a result of 20 consecutive
optimization attempts. The interested reader will
immediately notice the large gap between the best
and average value plots given in Figure 1, which is
one of the most significant indicators of
unsuccessful optimization processes.

Figure 3. Cross-sectional areas grouped into 3
clusters with the K-means algorithm
Then, the OD assigns the smallest cross-sectional
area of each group to every member of that group
before submitting the candidate solution for
structural analysis. This operation always satisfies

It is known that the best solution to this problem
found so far is around to 5060 lbs when automatic
member grouping is disabled, and each member is
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the "maximum allowed number of member groups"
constraint. For example, the OD (with K-means) will
decode the design vector given in Figure 2 as given
in Figure 4.

In this study, The Jaya Algorithm [13] is selected as
the optimizer and Python is preferred as the
development platform. The OpenSeesPy [16]
library, which allows the design process to be
carried out without leaving the Python platform,
and the PyClustering [17] library, which includes
clustering algorithms, are used.
The test results presented in Table 2 and Figure 6
collected from 20 consecutive optimization
attempts for each group number (NG) from 1 to 10.
The population size was set to 25 and 2000
iterations were made (allowing 50000 structural
analyzes).

Figure 4. Design vector of a 12-bar truss for size
optimization
The candidate solution represented by the design
vector given in Figure 4 will be submitted for
analysis; however, the optimization process will
continue with the original design vector (Figure 2).

Table 2. Summary of the optimization attempts
with Ozbasaran Decoding (OD)

4 Test results
The ten-bar planar truss (Figure 5) is a popular test
problem in structural optimization. In this problem,
the aim is to reach the optimum weight by changing
the cross-sectional areas of the truss system
members. In the original problem, the members are
not grouped; each cross-sectional area is a design
variable (each member can have a different crosssectional area). There are two versions of this
problem with continuous and discrete design
variables. In the version with continuous design
variables, the design variables (member crosssectional areas) range between 0.1 in2 and 35.0 in2.

NG

Best

Worst

Average

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8266.15
5943.84
5301.53
5160.34
5089.57
5076.72
5061.61
5061.13
5061.00
5076.69

8266.30
6721.60
5347.73
5245.41
6842.76
5077.03
6850.12
5077.04
5076.96
5076.97

8266.16
6060.48
5317.84
5171.74
5177.32
5076.81
5164.69
5076.02
5076.01
5076.80

Figure 6. Visual summary of the optimization
attempts with Ozbasaran Decoding (OD)
Contrary to the results obtained by the common
automatic member grouping method (see Table 1
and Figure 1), Ozbasaran Decoding (OD) provides
more reliable solutions since the difference
between the best and the average values are
acceptably small (see Table 2 and Figure 6).
Moreover, the OD significantly outperforms the
common automatic member grouping method in
best (for NG≥4) and average (for NG≥2) values.

Figure 5. 10-bar planar cantilever [12]
Material unit weight is 0.1 lb/in3 and Young’s
modulus is 104 ksi. This problem is optimized under
stress and displacement constraints. Allowable
node displacements are ±2 inches and maximum
allowed stress is ±25 ksi.
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5 Conclusion

[11] Carvalho JP, Lemonge AC, Carvalho ÉC, Hallak PH &
Bernardino HS. “Truss optimization with multiple
frequency constraints and automatic member
grouping”.
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Multidisciplinary
Optimization, 57(2), 547-577, 2018.
[12] Toklu YC, Ozbasaran H,” Size Optimization of
Trusses with Automatic Member Grouping:
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algorithm
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and
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Computations, 7(1), 19-34, 2016.
[14] Ozbasaran H, Eryilmaz Yildirim M. “Truss-sizing
optimization attempts with CSA: a detailed
evaluation”. Soft Computing, 24(22), 16775-16801,
2020.
[15] Wierzchoń ST, Kłopotek MA. “Modern Algorithms of
Cluster Analysis”. Springer, 34, 67-76, 2018.
[16] Zhu M, McKenna F, Scott MH. “OpenSeesPy: Python
library for the OpenSees finite element framework”.
SoftwareX, 7, 6-11, 2018.
[17] Novikov AV. “PyClustering: Data mining library”.
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It is shown through the numerical tests conducted
on a popular size optimization benchmark problem
that the Ozbasaran Decoding (OD) is a promising
method for solution of the automatic member
grouping problems. The OD needs to be tested
further with different structural optimization
problems and clustering algorithms.
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Abstract
In recent years, organizations that adopt a customer orientation approach have increased
customer satisfaction and achieved the desired organizational objectives. Sentiment analysis
is a general definition given to identifying the opinions and expressions indicated by a piece
of text through various algorithms to classify the attitude of a customer towards a particular
subject into positive, negative, and neutral sentiment poles. The analysis aims to classify the
text according to its content and can be carried out in machine learning methods and
dictionary-based models. This study categorizes the text representation of audio
conversation into sentiment classes using BERT. The model, trained using the manually
annotated data set and Turkish BERT by two domain experts, generates predictions for
sentiment analysis after the conversations in the call center are translated into text. Then, the
scores produced from the sentiment analysis for the calls are used to determine the general
scores based on the customer and agent. Finally, a dashboard makes the research and general
evaluation results available to the end-user.
Keywords: Call Center, NLP, Sentiment Analysis, Customer Satisfaction, BERT

1 Introduction

a measurable and scalable structure with sentiment
analysis. Businesses' contact points with their
customers can be analyzed using unstructured data,
representing 80% of the total data produced.
Analyzing unstructured data to identify emotions
can be an effective tool for obtaining information
about the agent and the customer. On the other
hand, the call centers can use sentiment analysis to
find areas where customers have problems and
identify bottlenecks. This study systematically
evaluates the call center's calls for sentiment
analysis. The findings of the converter model
developed for the call center are shared, and a
Turkish NLP application is carried out.

Manual approaches to process the ever-increasing
data are lacking in analysis with digital platforms
coming into our lives. The need to automate the
process has brought with the development of
analysis tools. Sentiment analysis can help
businesses identify and learn more about the
emotional value of customer communication by
using Natural Language Processing (NLP) tools to
gain insights. The analysis provides the opportunity
to determine the feelings and thoughts of customers
about the company's services. It emerges as an NLP
solution that includes identification and
classification processes used to help identify the
ideas of expressions.

The study has used the phone calls held in the call
center of the leading distributor in the Turkish
automotive industry. The company operates in
automobile sales and after-sales services, and its
call center serves as a support function for the
brands' customers. Based on the relationship
marketing approach, the call center where the study

Sentiment analysis is one of the hottest topics for
industry leaders, and it is on their plan for their
services as they develop their operations.
Businesses can contribute to developing business
processes and draw realistic future projections with
*
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has been implemented goals to retain customers
and increase satisfaction rather than sales
transactions. The center provides instant and
transparent monitoring of consumer expectations
and opinions with the reporting features it offers to
brands and authorizes dealers. Accurately
positioning advanced technology and qualified
services would be catalyzed to achieve the
company's strategic goals.

the number of calls instead of perceived service
quality, caller satisfaction, and employee job
satisfaction. An efficient call center service follows
customer-oriented and service-based metrics. The
easy way may cause high attrition rates, customer
dissatisfaction, and subsequent high cost of
operating call centers. The challenging market
competition led many organizations to focus on
how best to maximize customer interaction to
improve service quality, customer satisfaction, and
cost of operation.

Conversations in call centers occur between agents
and customers. The success of the call and the time
to reach a solution may vary depending on
satisfaction. Customer satisfaction and agent
performance are affected by the sentiments of the
call and analyzes can be used to measure this effect.
Managing and predicting such changes will prevent
possible negative situations and maximize call
success. Within this study's scope, the calls are
transcribed into texts and are scored depending on
their sentiments. The calls and overall scores for
agents and customers have been calculated, and
they are presented to the end-user call center
decision-makers with the created dashboard
structure. This study provides an engine to analyze
the sentiments in the calls with transformers-based
machine learning techniques. The calls are
classified at the sentence level, the call-based scores
are determined, and general scores for the
customer and the customer representative are
obtained.

Conversations are significant to analysis in call
centers, and considerable advances have been made
in automatic speech recognition (ASR) systems
regarding the general technology and the software
used. Various research efforts have been dedicated
to transforming audio materials into text over the
past few years. The most critical speech recognition
activity is getting the voice and turning it into text
and commands nowadays. Turkish has a historical,
literary past, a rich heritage, and importance to a
large population. It is seen that speech recognition
applications in Turkish are a developing area when
the speech recognition systems are reviewed.
Language-specific problems have substantial
adverse effects on model performances, and they
need to be solved. An increase in the language
resources for the Turkish language and the
diversification of the data sets allow studies in this
field to expand. Turkish speech-to-text applications
draw researchers' attention, and many efforts
remain to make this field more mature [1].

2 Literature Review
The current global competition has revealed the
need to monitor how customers feel about goods
and services. Relationship marketing presents an
enormous alternative to solve the global market
fluctuations. Accurate customer data and analysis
are fundamentals that support successful service
performance. NLP and text analytics play a crucial
role in gaining insight from unstructured data and
adding value to a company’s performance in
customer-oriented organizations. Call center
operations are empowered with the identification
of customer satisfaction by using sentiment analysis
through BERT.

2.2 Classification Using BERT
Attention, a vector of importance weights in
language models, has become an increasingly
widespread and valuable tool in developing Deep
Learning (DL) models for NLP. For example, to
forecast a word in a sentence, we predict how
strongly it correlates with other words using the
attention vector and takes the sum of their values
weighted by the attention vector as the target
approximation. Transformers apply self-attention
to compute in parallel for every word in a document
an attention score to model each word's influence
on another. Due to this feature, transformers allow
parallelization, making it possible to efficiently train
big models on large amounts of data on Graphics
Processing Units (GPUs). Transformer-based pretrained language models use deep network
architectures. They are pre-trained on large
amounts of text corpora to learn contextual text

2.1 Call Center Operations
Call centers play a crucial role for many companies
in acquiring, retaining, and maintaining long-term
relationships with their current and potential
customers. A common mistake within the call
centers is focusing on things that are easy to
measure instead of what is critical. They focus on
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representations by predicting words conditioned
on their context [2].

2.3 Sentiment Analysis
Text classification problems have been widely
studied and addressed in many real applications.
Especially with recent breakthroughs in NLP and
text mining, many researchers are now interested in
developing applications that leverage text
classification methods. Sentiment analysis is one of
the text classification and document categorization
systems [7]. Sentiment analysis has been a hot
research topic in NLP, and many researchers have
investigated the sentiment classification problem
from different perspectives. Due to the linguistic
attributes, the classification is done at varying text
levels. A word, phrase, clause, sentence, or
document may become the levels in analysis. The
most outstanding works have been completed on
document-level sentiment categorization. There is a
positive relationship between perceived service
quality and caller satisfaction [8]. Sentiment
analysis of calls between agent and customer is
positioned as a tool to measure satisfaction. This
insight can be used as a base for all customercentric business activities.

Before training a transformers-based NLP classifier,
each text is transformed into a numerical
representation in the form of a vector. The word
representations can be naturally considered as the
feature to predict the sentiment polarity of a
sentence. Bidirectional Encoder Representations
from Transformers (BERT) uses the tokenization
algorithm, WordPieces [3], to represent the texts.
The sub-word-based representation models gained
popularity through the famous state-of-the-art
model BERT.
BERT has been introduced as a new language
representation model which can be fine-tuned with
an additional output layer to create state-of-the-art
models for a wide range of tasks [4]. BERT, as a pretrained language model, uses the contextual
meaning of a word in the given sentence to generate
the word embedding [5]. Adding domain-specific
information in BERT can boost its performance.
Post-trained BERT offers a simple and highly
efficient semi-supervised approach to sentiment
classification powered by domain knowledge.

3

The studied problem includes multi-class
classification which's inputs are to be classified into
one class. The correctness of classification can be
evaluated by computing:

Research Design and Methodology

The methodology followed in this study is
presented under four headings. The data
annotation,
preprocessing,
modeling,
and
prediction service phases are explained in detail.

1. 'True positives', the number of correctly
identified class examples.
2. 'True negatives', the number of correctly
identified examples that do not belong to
the class.
3. 'False positives', examples that were
incorrectly assigned to the class.
4. 'False negatives', examples that were not
recognized as class examples.

3.1 Data Annotation
Data annotation plays a critical role in
miscellaneous ML areas like Computer Vision (CV)
and NLP. A successful strategy is to make the
annotation process public and entertaining. Many
annotation processes have been built in-house
because dedicated annotation services can have
high volume quality annotations at a high price.
Studies are showing how to outsource data
annotation [9]. This process consumes significant
amounts of highly skilled labor, requires much
management, and is expensive.

For an individual class, the assessment is defined by
True Positives, False Negatives, True Negatives,
False Positives, Accuracy, Precision, Recall, and f-1
score are calculated from the counts for each class
[6]. Quality of the overall classification is usually
assessed in three ways: a measure is the average of
the same measures calculated for the classes
(macro-average), the sum of counts to obtain
cumulatively and then calculating a performance
measure (micro-average), the mean of all per-class
f1 scores while considering each class's support
(weighted-average).

3.2 Data Preprocessing
Unstructured data that makes up more than 80% of
enterprise data and continues to grow at 55% and
65% per year can be collected in large volumes and
then be utilized for training the ML, DL, and
Transformers. As unstructured data, text can be
used to aid in decision-making. In addition, an
accurate text data preprocessing technique
significantly affects the classifier's prediction
accuracy and computational time [10]. Therefore,
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text data preparation is a crucial phase before
extracted from an e-commerce marketplace [12].
applying any algorithms. The data preparation,
The paper describes preparing data for the BERT
done by data preprocessing of text, means cleaning
model and proposes an adequate text data
noise such as cleaning stop words, punctuation,
preprocessing technique.
terms which don't carry much weightage in context
to the text, etc. [11]. This study's preprocessing
steps have also been used for customer reviews
Figure 1. General Structure.

documents. Then, in the second step, those features
are fed to a classifier to make a prediction. By
constructing predictive models from labeled
training datasets, these methods can model more
features and adapt to changing inputs more
robustly than heuristic-based methods. However,
there is no consensus on which methodology an
algorithm developer should adopt for a given
problem in each domain. The literature review has
shown that BERT outperforms better than
traditional machine learning techniques for
sentiment classification [15]. Transformers
technology is exploited to analyze sentiments in
calls. The study uses a transformer-based machine
learning technique for NLP due to the method's
approved success.

3.3 Modeling
There are many choices for companies, and their
managers make crucial strategic decisions on behalf
of their companies every day [13]. The study aims
to classify calls according to sentiment (i.e., positive,
neutral, or negative) to help call center quality
controllers monitor their agents' performance and
get helpful feedback about the satisfaction of their
customers. This generic model can serve many
other purposes. Audio material with emotionally
deviating content could be analyzed by converting
it to text, and the text can be processed to detect the
sentiment in the conversation.
Automated sentiment analysis is helpful for various
applications and is a vast topic of interest [14]. The
approach in this paper investigates the details of a
conceptual system for performing sentiment
analysis over speech recordings. The study first
uses speech to text tool to transcribe the recordings
and then uses text-based sentiment analysis
approaches. The model combines speech
recognition technologies to analyze sentiment from
calls using text classification methodologies to gain
a better insight and a deeper understanding of the
conversations by analyzing their content.

3.4 Prediction Service
In the experimental phase, great effort is spent to
develop the model, which is not faced with the end
user. One of the most crucial tasks for customerfocused organizations is presenting results to the
end-users. A prediction service is at the core of ML
applications, and its results need to be given to the
end-users
most
straightforwardly
and
understandably possible. Regardless of the final use
case, converting a trained model to a stable service
with an interface that allows the outside world to
access the service is probably one of the most
frequently recurring tasks in every ML project [16].

ML approaches for sentiment classification have
been extensively studied. ML models generally
follow the two-step procedure. In the first step,
some hand-crafted features are extracted from the
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Visualization tools are applied to extract valuable
information from large volumes of data and can
make the results more understandable and easier to

use for insight. The machine's ability to visually
summarize prediction results can use with
sentiment analysis outputs to gain valuable insight.

4 Experiments

comprehension and cause noise for text
classification problems replaced with white spaces.
Digits were replaced with an empty string to
generate regular expressions. Next, new lines and
tabs were replaced with a space. Finally, the
punctuations and specific strings unrelated to the
context were removed.

The phases mentioned in the research design were
explained in detail how they are put into practice in
a call center operation. The service provider
records the calls made in the call center and the
voice recordings were converted into text data after
customer representatives in the call center
conducted the conversations. The service provider
performed the transcription process.

4.3 Modeling
The pre-trained model with a size of approximately
35 GB, The Turkish Bert model published on
HuggingFace [17], was used. Evaluations made with
three different scenarios. The pre-training phase
was common for all cases. In the fine-tuning phase,
three classification methods were tried, and
solutions that meet the requirements of the
business problem were searched.

4.1 Data Annotation
The initial analysis showed that the timestamp was
not a significant variable for the model. The model
development phase was performed with a single
variable. The variable representing text data was
used, and the model was developed with the labels
expressing the sentiment classes as the target
variable.

4.3.1 Case 1

The manual annotation brings with difficulties for
text classification problems. Because of these
difficulties, training data cannot be generated huge
amounts. Manual labeling was carried out by two
domain experts in the call center. The sentences in
the call were shown randomly, and marking was
ensured this way.

In Case 1, a classifier with three emotion classes:
positive, negative, and neutral, was used. The model
was developed for a multiple classification problem.
The multi-class estimation model using text data
was used to fine-tune the BERT model. The output
layer in Case 1 consisted of 3 nodes denoting three
different classes. Consequently, a threedimensional vector was obtained for each input.
The obtained values were showed which class the
input belongs to with which probability. In other
words, 1 total probability was divided into three
classes, and the class with the highest probability
value was assigned to the input. This study handles
the
multi-classification
problem
with
a
transformer-based technique. A model that solves
the single-label multiple classification problem
were developed in Case 1.

4.2 Data Preprocessing
The data set includes 3894 utterances after
preprocessing. 1675 positive, 2037 neutral, and 182
negative utterances used to train and test the
model. The data set was divided into two datasets:
train and test. The test data set was not shown to the
model during the learning phase but was used to
measure the model's performance. Test includes
20% of each class of the existing data set.
The nine preprocessing steps followed to better
model performance. First, the stop words removed
using the NLTK library. Then, lowercase conversion
completed, and the terms not typically included in
speech were detected and removed from the text.
Extra whitespaces and tabs that did not bring any
additional information were replaced with singular
ones. Special characters which did not benefit text

The results of this model are shown in Table 1. Class
0 is negative, 1 is neutral, and 2 is positive. The f1
scores, performance metrics of the model, are
calculated as averaged f1 score is 0.64, micro f1
score is 0.64, and macro f1 score is 0.55. AUC scores
are 0.79 for negative -not negative; 0.72 for positive
- not positive; 0.72 for neutral - not neutral.

287

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Table 1. The Classification Metrics with Three Classes (Negative, Neutral, Positive)
0
1
2

precision
0.31
0.68
0.66

recall
0.40
0.72
0.59

f1-score
0.35
0.70
0.62

support
182
2037
1675

divided into two classes, and the class with the
highest probability value was assigned to the input.

4.3.2 Case 2
In the second case, a classifier with two sentiment
classes: positive and not positive (includes neutral
and negatives), was used. The model was developed
for a two-class classification problem. The two-class
estimation model using text data was used to finetune the BERT model. The output layer in Case 2
consisted of 2 nodes. A two-dimensional vector was
obtained for each input. The obtained values
showed which class the input belongs to with which
probability. In other words, 1 total probability is

This case handles the binary-classification problem
with a transformer-based technique. In Case 1, a
model that solves the single-label binary
classification problem has been developed. The
results of this model are shown in Table 2. Class 0 is
not positives; 1 is positive. The f1 scores,
performance metrics of the model, are calculated as
averaged f1 score is 0.68, micro f1 score is 0.69, and
macro f1 score is 0.67. AUC score is 0.73.

Table 2. The Classification Metrics with Two Classes (Not Positive, Positive)
0
1

precision
0.70
0.67

recall
0.80
0.56

f1-score
0.75
0.61

support
2219
1675

A classifier with two emotion classes: positive and
negative (excludes the neutral class), is used in the
third case. The results of this model are shown in
Table 3. Class 0 is negative, and 1 is positive. The f1
scores, performance metrics of the model, are
calculated as averaged f1 score is 0.90, micro f1
score is 0.91, and macro f1 score is 0.67. AUC score
is 0.87.

4.3.3 Case 3
The classification method used in Case 3 is similar
to Case 2. How classes were determined in Case 3
differs. In Case 2, the neutral and negative classes
were combined. On the other hand, the neutral class
was removed from the dataset in Case 3. The dataset
was cleared of observations that do not have a
sentiment pole.

Table 3. The Classification Metrics with Two Classes (Negative, Positive)
0
1

precision
0.54
0.93

recall
0.37
0.97

f1-score
0.44
0.95

support
182
1675

provider determined the sentiment score of the call
with the sentiment scores of the utterances. The
service provider created overall scores for agents
and customers by averaging the sentiment scores of
the calls they made. The final results were
represented to the decision-makers via dashboards
by the service provider.

4.4 Prediction Service
Conversations stored in audio format were
converted into text by the service provider. The
utterances translated into the text were sent to the
sentiment model as a request via a web service. The
request included the information that the utterance
belongs to which call and between which customer
and agent. The sentiment model made a sentiment
class prediction for the utterances and returned to
the service provider with this response. The service

288

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

5 Conclusion
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In the first case of the modeling phase, expressions
have been classified according to three sentiment
classes for which text data are annotated. However,
when the performance metrics, especially the f1
score, are examined, it is noticed that the
classification performance is not at the level to meet
the business needs. In the data set, the expressions
belonging to the negative sentiment class are few.
As a consequence of this issue, it is seen that the
classes belonging to the observations in the data set
are not evenly distributed. Case 2 and case 3 have
been examined by readjusting the classification
groups applied by the model. In Case 2, the "not
positive" is formed by combining the negative and
neutral classes, and the model has been trained to
classify "positive" and "not positive".
The performance in the second case is relatively
better than in Case 1. This effect needs to be
evaluated because the neutral class does not have a
sentiment pole that can negatively affect
classification performance. In Case 3, the neutral
sentiment class has been removed, and the model
could classify negative and positive sentiment
classes. In conclusion, case 3 showed better
classification performance than Case 1 and Case 2.
However, it should be noted that in Case 3,
expressions annotated as neutral are not included
in the model, and classification is made with fewer
data.
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Abstract
Hematoxylin-eosin (H&E) stained tissue slides are routinely obtained from each patient in
the pathology department. These slides are also called histopathology images. Examination
of histopathological images is the gold standard in the diagnosis of tissues. However, manual
analysis of histopathology images is a serious and time-consuming task for pathologists.
Therefore, it is essential to automatically develop medical models to classify tissues or
structures of interest in pathological images. For this purpose, studies were conducted on
classifying nine different tissue types from histopathology images. This study used opensource image sets obtained from 86 patients as training set and 50 patients as test set. The
comparison was made on the results of the two different approaches by training
convolutional neural networks and machine learning models for the automatic
classification of tissues. At the same time, the training of the models was done for two
different classification tasks. The first is binary classification as normal and tumor tissue
classes and the other is multi-classification as nine different tissue types: adipose,
background, debris, stroma, lymphocytes, mucus, smooth muscle, normal colon mucosa,
and tumor. Accuracy results up to 0.93 and 0.90 were obtained for binary and multiple
classifications, respectively, using convolutional neural networks from the test sets. By
extracting the histogram features of the directed gradients and using the Random Forest
classifier, accuracy rates up to 0.75 and 0.44 were obtained for binary and multiple
classifications, respectively. The results demonstrate the generalizability of our
convolutional neural networks model for both binary and multi-tissue classification and the
extremely promising potential of embedding them into a practical histopathological
diagnosis workflow system.
Keywords: Data Science, Image Processing, Artificial Intelligence, Histopathology Images

Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi Tabanlı Teknikler
Kullanılarak Histopatolojik Görüntülerin İkili ve Çok Sınıflı
Sınıflandırılması
Özet
Patoloji bölümünde her hastadan rutin olarak hematoksilen-eozin (H&E) ile boyanmış doku
slaytları alınır. Bu slaytlara histopatoloji görüntüleri de denir. Histopatolojik görüntülerin
incelenmesi dokuların teşhisinde altın standarttır. Ancak histopatoloji görüntülerinin
manuel analizi patologlar için ciddi ve zaman alıcı bir iştir. Bu nedenle, patolojik
görüntülerde ilgilenilen dokuları veya yapıları otomatik olarak sınıflandırmak için tıbbi
modeller geliştirmek son derece önemlidir. Bu amaçla, dokuz farklı doku tipini histopatoloji
görüntülerinden otomatik olarak sınıflandırma üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmada
eğitim seti olarak 86 hasta ve test seti olarak 50 hastadan elde edilen açık kaynak görüntü
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setleri kullanıldı. Dokuların otomatik sınıflandırılması için evrişimli sinir ağları ve makine
öğrenmesi modellerini eğiterek iki farklı yaklaşımın sonuçları üzerinde karşılaştırma
yapıldı. Aynı zamanda modellerin eğitimi iki farklı sınıflandırma görevi için yapıldı.
Birincisi, normal ve tümör doku sınıfları olmak üzere ikili sınıflandırma, diğeri ise dokuz
farklı doku tipi olan adipoz, arka plan, debriz, stroma, lenfositler, mukus, düz kas, normal
kolon mukozası, tümör olarak çoklu sınıflandırmadır. Test setlerinden evrişimli sinir ağları
kullanılarak sırasıyla ikili ve çoklu sınıflandırmalar için 0.93 ve 0.90'a kadar doğruluk oranı
elde edildi. Yönlendirilmiş gradyanların histogramı özellikleri çıkarılıp Rastgele Orman
sınıflandırıcısı kullanılarak sırasıyla ikili ve çoklu sınıflandırmalar için 0.75 ve 0.44'e kadar
doğruluk oranı elde edildi. Sonuçlar, evrişimli sinir ağları modelimizin hem ikili hem çoklu
doku sınıflandırılması için genelleştirilebilirliğini ve bunları pratik bir histopatolojik tanı iş
akışı sistemine yerleştirmenin son derece umut verici potansiyelini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Veri Bilimi, Görüntü İşleme, Yapay Zeka, Histopatoloji Görüntüleri

information not routinely used to infer prognostic
markers objectively. With these potential findings,
Kather et al. [5] investigated that the predictions
of the CNN approach about the course of the
disease could be extracted from the available H&E
images. This retrospective study demonstrated
that a CNN could assess the human tumor
microenvironment and predict prognosis directly
from histopathological images.

1 Introduction
Examination of histopathological images is the
gold standard for diagnosing and screening for
cancers in the digestive tract. Digital pathology has
become increasingly popular in recent years and
allows the examination of high-resolution
histopathological
images.
However,
manual/visual analysis of histopathological
images is a serious, time-consuming task for
pathologists because images can be up to
100,000x100,000 pixels. Developing medical
models
to
automatically
classify
tissues/structures of interest in different
pathological images.

2 Material and method
2.1 Dataset
In this study, we used two different data sets as
test and training sets. We selected 86 patients in
the pathology archive of NCT Biobank (National
Center for Tumor Diseases, Germany) as the
training set and 50 patients created by the UMM
(University Medical Center Mannheim, Germany)
as the testing set [5, 6]. These open-source images
were manually obtained from the formalin-fixed
paraffin-embedded colorectal cancer tissues. The
training and test set consists of 100,000 and 7,180
non-overlapping sub-images (image-patches)
obtained from the H&E images. These sub-images
have nine different texture types and are 0.5
micron and 224x224 pixels. Table 1 shows the
number of images in the test and training set with
classes.

Early work involved predicting whether lesions in
the colon are cancerous or normal by extracting
features from microscopic images. Esgiar et al. [1]
analyzed features based on co-occurrence matrix
(tissue analysis) on 44 normal and 58 cancerous
microscope images and reported a success rate of
90%. With rapid image processing techniques and
visualization software, histopathological images
have become a routine diagnostic method.
Recently, its success in pathology image analysis
applications such as deep learning algorithms,
tumor identification, metastasis detection, and
patient prognosis has been investigated [2, 3]. The
automatic segmentation of pathology images by
many machine learning algorithms, making
predictions, and extracting predictions from the
image are critical issues [4]. Among these
algorithms, deep learning approaches such as CNN
(Convolutional Neural Networks), also known as
convolutional neural networks, stand out with
accuracy,
computational
efficiency,
and
generalizability. For each patient, hematoxylineosin (H&E) stained tissue slides, i.e.,
histopathology images, contain quantitative

Table 1. The number of H&E images in the test
and training set used in the study.
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Classes
ADI
BACK

Number of Training
10.407
10.566

Number of Test
1.338
847

DEB
LYM
MUC
MUS
NORM

11.512
11.557
8.896
13.536
8.763

339
634
1.035
592
741
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STR
TUM

10.446
14.317

421
1.233

All images in the training set were normalized
using the Macenko method [7]. The test set does
not have any color normalization. In this way, we
also investigated the effect of applying color
normalization on classifying different types of
tissues. The original dataset and nine different
image examples shown in Figure 1 also their
normalized versions shown in Figure 2.

Figure 3. Representative representation of
extracted HOG features.
We chose HOG features, one of the local
descriptors, because HOG processes the image by
dividing it into small regions called cells. The cells
are created, as illustrated in Figure 3. In the
created cells, the gradients of the pixels in the xdirection (Sx) and the y-direction (Sy) are
calculated using Equation 1. The gradient
direction θ is computed using the computed
gradients [10].

Figure 1. Adipose (ADI), background (BACK),
debris (DEB), lymphocytes (LYM), mucus (MUC),
smooth muscle (MUS), normal colonic mucosa
(NORM), cancer-associated stroma (STR),
colorectal adenocarcinoma epithelium (TUM).

𝑆 = √𝑆𝑥 2 + 𝑆𝑦 2
𝑆

θ = tan−1 (𝑆𝑥 )
𝑦

(1)
(2)

After calculating the gradients, the histograms are
calculated, and these histograms are combined to
form blocks. Normalization is performed on the
blocks in order to avoid lighting and shading
effects.

Figure 2. The data set was obtained by applying
normalization to the same tissue examples.

2.2 Machine Learning Algorithm
The dimensions of all images in the image set,
224x224, were examined according to the
classification success of the features obtained
from the image and resized to 200x200 using the
bilinear interpolation method. For classification in
the machine learning algorithm, HOG (Histogram
of Oriented Gradient, Histogram of Directional
Gradients) features were extracted as shown in
Figure 3. HOG features are one of the local
descriptors used to extract features from images
and videos in different areas for many purposes
such as classification, detection, and object
tracking [8, 9].

Figure 4. a) Original image b) Extracted HOG
features from the image c) HOG features shown
on the original image.
We used the random forest model to classify the
HOG features obtained from the images. The
number of images specified in Table 1 we used for
training. The training carried out by applying 10fold cross-validation, with the training dataset
split for 20% validation and 80% training. We test
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the resulting model with a data set that had not
been seen before.

3 Results

2.3 Deep Learning Algorithm

In our classification study, firstly we performed on
normal and tumor tissues selected from nine
different tissues, because of training the HOG
features extracted from the images using the
random forest classifier model, the accuracy level
of 74.75% and 74.00% was obtained in the
normalized
and
non-normalized
images,
respectively. As a result of our preliminary study,
which we conducted to differentiate nine tissue
types from each other, 43.70% and 41.05%
accuracy levels were obtained in the normalized
and non-normalized images, respectively. In this
regard, it seems possible to increase the accuracy
rate by using different methods and different
attributes. For this reason, we built a simple CNN
architecture, and we train this model to classify
normal and tumor tissues. We obtain the accuracy
level of 93.33% and 92.30% in the normalized and
non-normalized images, respectively. For the
multiclass so nine tissues classification task, we
obtain the 88.00% and 89.53% in the normalized
and non-normalized images, respectively. Table 3
summarize all accuracy results.

In the deep learning part of this study, we used a
simple Convolutional Neural Networks (CNN)
based architecture and trained it with the same
H&E images as we used machine learning part.
Our aim is to compare the performances of
machine learning and deep learning methods on
the classification of colorectal cancer tissue
images. Table 2 shows the parameter and
structure information of the CNN model.
In machine learning part, feature extraction from
images and training the model using these
features steps is applied. However, in the deep
learning part, we directly used the images as an
input, then we created a suitable model for the
purpose, and we performed the training process.
In the deep learning approach, we used local
filters, intermediate steps, and multilayer artificial
neural networks model to train the basic CNN
model (Table 2) [11].
Table 2. Details and hyperparameters of the
simple CNN architecture we build for a deep
learning approach.
CNN layers

Parameters and explanations

1 Image Input

3 Batch Normalization

28x28x3 images with 'zscore'
normalization
8 3x3 convolutions with stride [1 1] and
padding 'same'
Batch Normalization

4 ReLU

ReLU

5 Max Pooling

7 Batch Normalization

2x2 max pooling with stride [2 2] and
padding [0 0 0 0]
16 3x3 convolutions with stride [1 1] and
padding 'same'
Batch normalization

8 ReLU

ReLU

9 Max Pooling

2x2 max pooling with stride [2 2] and
padding [0 0 0 0]
32 3x3 convolutions with stride [1 1] and
padding 'same'
Batch normalization

2 Convolution

6 Convolution

10 Convolution
11 Batch
Normalization
12 ReLU

Figures 5 and 6 illustrate the machine learning
results as a visually and Figures 7, 8, 9 and 10
explain the confusion matrixes came from the CNN
model results.
We can conclude that simple CNN model
performed higher accuracy then the machine
learning model to classify and differentiate the
colorectal cancer H&E images.
Table 3. Accuracy results (N:Normal, T:Tumor)

3 fully connected layer

14 Softmax

softmax

15 Loss function

crossentropyex

Tissue type

Yes

N-T
Nine tissues
N-T
Nine tissues

No

ReLU

13 Fully Connected

Normalization
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Machine
Learning
0.75
0.44
0.74
0.41

Deep
Learning
0.93
0.88
0.92
0.89
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a)

b)

Figure 5. Visual results of classifying two different tissues (normal and tumor) a) with normalization and b)
without normalization.

a)
b)
Figure 6. Visual results of classifying nine different tissues a) with normalization and
b) without normalization.

a)
b)
Figure 7. Confusion matrix of classifying two different tissues a) with and b) without normalization.
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Figure 8. Confusion matrix of classifying nine different tissues with normalization.

Figure 9. Confusion matrix of classifying nine different tissues without normalization.
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Özet
Tekstil sanayinde kullanılan dokuma ve örme kumaşlarının üretimi farklı tipte dokuma
(jakarlı, kancalı, su jetli, vb.) ve örme (yuvarlak-düz) makinaları ile yapılmaktadır.
Kumaşların üretim aşamasında, farklı nedenlerden dolayı istenmeyen hatalar ortaya
çıkabilmektedir. Kumaş hatalarının tespiti genellikle üretim sonrası aşamada kalite kontrol
birimlerince yapılmaktadır. Bu yöntemin en önemli dezavantajı hatanın oluştuğu anda fark
edilememesinden dolayı hatalı kumaşın kesilerek çıkarılması ve nihayetinde bunun firmaya
maddi bir kayıp olarak yansımasıdır. Bu problemi gidermek adına kumaşın üretim
aşamasında hatasının tespiti ve hata varsa hatalı kumaş üretiminin sonlandırılması gerekir.
Bu çalışmada, yapay zekâ yöntemlerinden faydalanılarak kumaş hatalarının üretim
aşamasında otomatik olarak tespiti gerçekleştirilmiştir. Yapay zekâ yöntemlerinden ön
eğitimli derin öğrenme modelleri olan MobileNet, ResNet50, InceptionV3, Xception ve
InceptionResNetV2 kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, ön eğitimli derin
öğrenme modellerinin kumaş hatası tespitinde yüksek başarı ile kullanılabileceği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kumaş hatası, Hata tespiti, Yapay zekâ, Derin öğrenme

Comparison of Performances of Pre-trained Deep Learning Models
on Fabric Defect Detection
Abstract
The production of woven and knitted fabrics used in the textile industry is made with
different types of weaving (jacquard, rapier, water jet, etc.) and knitting (circular-flat)
machines. Undesirable fabric defects may occur due to different reasons during the
production phase of fabrics. Detection of fabric defects is usually performed by quality
control units at the post-production stage. The most important disadvantage of this method
is that the defected fabric is cut and removed because the defect cannot be noticed at the time
it occurs, and this causes a financial loss to the company. In order to solve this problem, it is
necessary to detect the defect at the stage of fabric production and to terminate the
production of defective fabric if any defect exits. In this study, fabric defects were detected
automatically during the production phase by utilizing artificial intelligence methods.
MobileNet, ResNet50, InceptionV3, Xception and InceptionResNetV2, which are pre-trained
deep learning models from artificial intelligence methods, were used. Considering the results
obtained, it has been seen that pre-trained deep learning models can be used with high
success in detecting fabric defects.
Keywords: Fabric defects, Defect detection, Artificial intelligence, Deep learning
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1 Giriş
Tekstil sektöründe kumaş üretimi örgü ve dokuma
makineleri kullanılarak yapılır. Bu makinelerde
meydana gelen problemlerden dolayı üretilen
kumaşlarda hata olabilmektedir [1]. Pek çok farklı
türde karşılaşılan bu hataların sayıları 61’i
bulabilmektedir [2]. Kumaş hataları genellikle örgü
makinelerindeki
iğnelerin
kırılması,
yağ
damlamaları, iplik kırılması, makina ayarlarından
ve iğne aşınmalarından kaynaklanmaktadır.
Kumaşlardaki hataların tespiti, üretim sonrası
aşama olan kalite kontrolde ve üretim esnası aşama
olan örmede olmak üzere iki farklı şekilde
gerçekleşir. Kalite kontrol aşamasında kumaş bir
personel tarafından Şekil 1’de gösterildiği üzere
kontrol edilip üzerindeki hatanın yeri ve tipi gibi
veriler kaydedilir. Kumaş hatalarının kalite kontrol
aşamasında tespit edilmesi durumunda hatalı
kumaş kesilerek çıkarılır. Bunun neticesinde,
kesilen kumaş için harcanan hammadde, elektrik
gibi maliyetler boşa gitmiş olur. Özellikle artan girdi
maliyetleri dikkate alındığında, üretilen kumaşta
hataların oluşması işletme için ciddi kayıplara
neden olabilmektedir. Kalite kontrol süreci bir
personel tarafından manuel olarak yürütülebildiği
gibi, Şekil 2’de gösterildiği üzere görüntü işleme
yazılımları kullanılarak otomatik olarak da
gerçekleştirilebilmektedir [3].

Şekil 1. Kalite kontrol sürecinde manuel hata
kontrolü [4]

Kumaş hatalarının örme aşamasında tespit edilmesi
ise yukarıda belirtilen problemi gidermek adına
geliştirilen bir yaklaşımdır. Kumaş daha üretim
aşamasında örme makinelerinde üretilirken,
kumaşta meydana gelebilecek bir hata makineden
sorumlu ilgili personel tarafından tespit edilir ve
makine durdurulur. Ancak ilgili sürecin bir personel
tarafından manuel olarak yürütülmesi kumaş
hatalarının zamanında fark edilememesine neden
olabilir. Bundan dolayı insan faktörünü minimize
etmek adına görüntü işleme yazılımlarından
faydalanılmaktadır. Şekil 3’de örme sürecinde
meydana gelen hataların tespiti için oluşturulan bir
düzenek gösterilmektedir. Kameradan alınan
görüntü anlık olarak işlenir ve bunun neticesinde
hata oluştuğu anda tespit edilerek sisteme bir uyarı
gönderilir. Bu uyarı ile beraber makine
durdurularak hatalı kumaş üretimi sonlandırılır.

Şekil 2. Kalite kontrol sürecinde otomatik hata
kontrolü [3]

Bu
kapsamda,
kumaş
hatalarını
örme
makinelerinde anlık olarak tespit edilmesini
sağlayacak yazılımlar önemlidir.

Şekil 3. Örme sürecinde otomatik hata kontrolü [5]
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Hataların tespit edilmesi kalite kontrol aşamasında
maliyetli bir süreç olduğu için, örme aşamasında bu
işlemin gerçekleştirilmesi daha makul bir
yaklaşımdır. Bundan dolayı güncel teknolojileri
dikkate alan görüntü işleme ve özellikle yapay zekâ
temelli yaklaşımlara her zaman ihtiyaç vardır.

görüntü çıkarma ve dalgacık ön işlemeli altın
görüntü
çıkarma
kullanılan
yöntemlerden
bazılarıdır [7].
Tespit
Yöntemleri

Bu çalışmada, örme sürecindeki hata tespiti dikkate
alınmıştır. İnternette açık kaynak olarak yayınlanan
bir kumaş görüntü veri kümesi kullanılarak, ön
eğitimli derin öğrenme modelleri olan MobileNet,
InceptionV3, InceptionResNetV2, ResNet50 ve
Xception modellerinin hata tespitindeki başarıları
elde edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur.

Geleneksel

Çalışmanın ikinci bölümünde kumaş hata tespit
yöntemleri hakkında bilgi verilmiş, üçüncü
bölümünde konuyla alakalı literatür taraması
sunulmuştur. Çalışmanın dördüncü bölümünde ön
eğitimli derin öğrenme modelleri hakkında bilgi
verilmiş, beşinci bölümde derin öğrenme temelli
kumaş hata tespit sistemi açıklanmıştır. Altıncı
bölümde deneysel çalışmalar sunulmuş ve yedinci
bölümde
ise
elde
edilen
bulgular
değerlendirilmiştir.

Öğrenme
tabanlı

İstatistiksel

Makine
Öğrenmesi

Yapısal

Derin Öğrenme

Spektral

Model tabanlı

2 Kumaş Hata Tespit Yöntemleri
Bilgisayar destekli kumaş hatası tespiti literatürde
çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemler,
Şekil 4’de gösterildiği üzere geleneksel ve öğrenme
tabanlı olmak üzere iki ana başlıkta incelenir.
Geleneksel yaklaşımlar; istatistiksel, yapısal,
spektral ve model tabanlı olmak üzere dört alt
kategoriye ayrılırken, öğrenme tabanlı yöntemler
kendi içerisinde makine öğrenmesi ve derin
öğrenme olarak iki alt kategoriye ayrılır [6, 7]. Bu
yöntemler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Şekil 4. Kumaş hatası tespit yöntemlerinin
sınıflandırılması
Spektral yöntemler; uzamsal ve frekans bilgilerini
kullanarak hata tespitini gerçekleştirir. Kumaş
görüntüsünün frekans bilgileri hata tespitine
yardımcı olurken, uzamsal bilgiler ise hatanın
konumunu belirlemeye yardımcı olur. Fourier,
Dalgacık, Ayrık Kosinüs Dönüşümü ve Gabor en çok
kullanılan spektral yöntemlerdir [7].
Model tabanlı yöntemler; dokuları tanımlayan
resim modelleri oluşturmayı sağlar. Bu modeller
tüm dokuyu temsil eden bilgileri barındırırlar.
Markov Random Field ve Autoregressive sıklıkla
kullanılan model tabanlı yöntemlerdendir [8].

İstatistiksel yöntemler; görüntü üzerindeki
pikseller hakkında çeşitli istatistiki bilgileri elde
ederek kullanan yöntemlerdir. Bu yöntemlerde
yapılan temel kabul, hatasız bölgelerin istatistiki
olarak benzer, hatalı kısımların ise farklı olacağıdır.
İstatistiki bilgilerin temsiliyeti kullanılan istatistik
metoduna göre değişiklik gösterir. Gri seviye eş
oluşum matrisi, otokorelasyon matrisi, fraktal
boyut özellikleri bu yöntemlerden bazılarıdır [7].

Makine öğrenmesi tabanlı yöntemler; etiketli veriyi
kullanarak hata tespiti yapan yöntemlerdir. Temel
fikir, etiketli verilerin kullanılarak bir modelin
oluşturulması daha sonra ise bu modelin yeni
görüntüleri test etmesini sağlamaktır. Destek
Vektör Makineleri, Regresyon, En Yakın Komşuluk
ve Yapay Sinir Ağları sıklıkla kullanılan
yöntemlerdir.

Yapısal yöntemler; dokuların ilkel öğelerinin temel
özellikler olarak kullanıldığı yöntemlerdir. Dokular,
belirli yapısal kurallara dayalı temel özelliklerdir.
Yapısal yaklaşımlar iki ardışık aşamaya dayalı
olarak oluşturulur: doku tespiti ve doku deseninin
modellenmesi. Doku örüntülerinin bir sonucu
olarak doku yapılarındaki değişimden dolayı bu
yaklaşımlar yeterince güvenilir değildir. Altın

Derin öğrenme tabanlı yöntemler; görüntüleri
temsil eden öznitelikleri otomatik olarak belirleyen
ve derin ağları kullanarak tespit sağlayan
yöntemlerdir. Evrişimli Sinir Ağları (CNN), CNN
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varyasyonları (ResNet50, Inception, MobileNet, vb.)
ve Autoencoder sıklıkla kullanılan derin öğrenme
algoritmalarıdır [6].

geliştirmiştir. Tianchi veri kümesinin kullanıldığı
çalışmada %95.52 oranında bir doğruluk elde
edilmiştir. Geliştirilen algoritma klasik YOLO
algoritmasına göre daha yüksek başarı sağlamıştır.

Bu çalışmada, literatürde görüntü işlemede sıklıkla
tercih edilen ön eğitimli derin öğrenme modelleri
kullanılarak kumaşlardaki hataların tespiti
gerçekleştirilmiştir.

Liu ve ark. [12] YOLOv4 algoritmasını modifiye
ederek geliştirdikleri sistemde, 8 farklı hatayı
tespiti gerçekleştirmiştir. Aliyun-FD-10500 veri
kümesinin kullanıldığı çalışmada, geliştirilen sistem
YOLOv4, Faster R-CNN ve SSD algoritmaları ile
karşılaştırılmış, en yüksek doğruluğu %86.5 ile
önerilen algoritma vermiştir.

3 Literatür Taraması
Kumaşlardaki hatanın tespiti genel olarak iki farklı
aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki
kumaşın örgü makinesinde üretilmesi aşamasında,
ikincisi ise kumaş üretildikten sonra kalite kontrol
aşamasındadır. Her iki süreçte de klasik yaklaşım
olarak insan gücünden faydalanılmakta ise de son
zamanlarda özellikle görüntü işleme temelli
çözümler geliştirilmiştir. Bu bölümde kumaşlardaki
hata tespiti için literatürde yapılan çalışmalar
gözden geçirilmiştir.

Jing ve ark. [13] YOLOv3 algoritmasını iyileştirerek
kendi ürettikleri 6300 adet veri kümesi üzerinde
test etmişlerdir. Klasik YOLOv3 ile yapılan
karşılaştırmada, %98.24 ile en yüksek doğruluğu
önerilen algoritma vermiştir.
Wei ve ark. [14] kumaş hatası tespitinde derin
öğrenme temelli yeni bir mimari önermiştir. Kendi
ürettikleri veri kümesi için 5 farklı hata çeşidi
üzerinde durmuştur. AlexNet, VGG16, YOLOv3,
Faster RCNN ve RCNN gibi algoritmalarla yapılan
karşılaştırmalar neticesinde, önerilen algoritmanın
%96.69 ile en yüksek sonucu verdiği belirtilmiştir.

Wei ve ark. [9], CNN algoritmasını kullanarak
kumaş
hatasını
sınıflandırmıştır.
Kendi
oluşturdukları veri kümesi üzerinde 9 farklı hatayı
ve normal kumaşı tespit edebilen bir yapı
geliştirmiştir. KNN, MLP, SVM ve klasik CNN ile
yapılan karşılaştırmalarda geliştirilen sistemin
%97.9 ile en yüksek başarıyı verdiği belirtilmiştir.

Jun ve ark. [15], derin CNN ve LeNet-5 mimarilerini
kullanarak kumaşlardaki hataları tespit eden bir
sistem geliştirmiştir. Kendi oluşturdukları veri
kümesi üzerinden literatürde bilinen AlexNet,
VGG16, ResNet50, Inception gibi algoritmaları
çalıştırarak en yüksek başarısının Inception
algoritmasının verdiği belirtilmiştir. Kendi
önerdikleri algoritmaları ise çeşitli filtrelerle
karşılaştırmış ve burada da en yüksek başarıyı %96
ile kendi algoritmaları vermiştir.

Zaho ve ark. [10], hatalı kumaşların tespiti için
görsel uzun-kısa dönem hafıza (LSTM) tabanlı
entegre bir CNN yapısı önermiştir. Kendi
oluşturdukları
veri
kümeleri
üzerinde
gerçekleştirilen deneylerde 10 farklı sınıfın
tespitini sağlamıştır. HOG-based KNN, Waveletbased BPNN, Alexnet ve VGGnet ile yapılan
karşılaştırmalar neticesinde önerilen modelin farklı
sayıda veri kümeleri üzerinde en yüksek doğruluğu
verdiği gösterilmiştir.

Sabeenian ve ark. [16] CNN tabanlı geliştirdikleri
kumaş hatası tespit sisteminde, 6749 adet kendi
ürettikleri hatalı kumaş veri kümesinde beş farklı
hatada kumaş sınıflandırması yapmıştır. Geliştirilen
sistem, AlexNet, GoogleNet, ResNet-50, Faster
CRNN, Cascade CRNN, DenseNet-201 ve DNN ile
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en
yüksek doğruluğu %93.92 ile önerilen sistemin
verdiği tespit edilmiştir.

Kahraman ve Durmuşoğlu [6], çalışmalarında
geliştirdikleri sistem ile yüksek doğrulukta kumaş
hatası tespiti gerçekleştirmiştir. TILDA veri
kümesinin az sayıda veri içermesinden dolayı veri
çoğaltma tekniği (yakınlaştırma, uzaklaştırma,
farklı açılarda döndürme, yatay ve dikey çevirme)
uygulayarak elde ettikleri 28591 adet veri kümesi
üzerinde CNN mimarisinin bir türevi olan CapsNet
kullanarak hatalı kumaş tespiti gerçekleştirmiştir.
Geliştirdikleri sistemi AlexNet, VGG16 ve VGG19
gibi algoritmalarla karşılaştırdıklarında kendi
sistemlerinin %98.71 oranında doğru başarı verdiği
bildirilmiştir.

Şeker yaptığı çalışmada [17] AlexNet algoritmasını
kullanarak hatalı kumaş tespiti yapmıştır. Kendi
ürettikleri 3725 görüntüye sahip kumaş veri
kümesi üzerinde yapılan deneyde %98.75 başarı
elde edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada veri çoğaltma
işlemlerinden (yansıtma, çevirme, döndürme,
ölçeklendirme, kırpma ve gürültü ekleme)
faydalanılmıştır.

Zheng ve ark. [11] YOLOv5 algoritmasını modifiye
ederek hata tespiti sağlayan bir sistem

300

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Hanbay ve ark. [5] fourier dönüşümünü kullanarak
gerçek
zamanlı
kumaş
hatası
tespiti
gerçekleştirmiştir. Yuvarlak örgü makine üzerinde
kurdukları aparatla kendi veri kümelerini
oluşturmuş
ve
deneyleri
bu
verilerle
gerçekleştirmiştir. Fourier dönüşümü kullanılarak
çıkarılan 7 öznitelik yapay sinir ağlarına girdi olarak
verilmiştir. İplik, likra, iğne hataları ile hatasız
kumaş sınıfları dikkate alındığı çalışmada, farklı
öznitelik çıkarma yaklaşımları ile yapılan kıyaslama
neticesinde en yüksek başarının Fourier ile %95
olarak elde edildiği bildirilmiştir.

yapılır ve yine tam bağlantı katmanı yerine
sınıflandırmayı sağlayacak özel katmanlar eklenir.
Bu çalışmada ön eğitimli derin öğrenme modelleri
olan MobileNet, InceptionV3, InceptionResNetV2,
ResNet50 ve Xception hassas ayarlama kapsamında
kullanılmıştır. Literatürde sıklıkla kullanılan çeşitli
ön eğitimli derin öğrenme modellerine ait
mimarilere [19] numaralı çalışmadan ulaşılabilir.
5 Derin Öğrenme Temelli Kumaş Hata Tespit
Sistemi
Bu bölümde çalışmada gerçekleştirilen uygulama
için bir sistematik verilmiştir. Verinin alınmasından
işlenip anlamlandırılmasına kadar geçen süreç Şekil
5’de gösterilmiş ve bu aşamalar aşağıda
açıklanmıştır.

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, pek
çoğunun kendi veri kümesini oluşturduğu, ancak bu
veri setlerini açık olarak paylaşmadığı, sıklıkla derin
öğrenme tabanlı çözümler geliştirildiği, birden fazla
hata çeşidini dikkate aldığı görülmektedir.
4 Ön Eğitimli Derin Öğrenme Modelleri
Transfer öğrenme, belirli bir problem için eğitilmiş
bir modelin başka bir problemi çözmek üzere
yeniden
tasarlandığı
makine
öğrenmesi
yaklaşımıdır. Derin öğrenme yöntemleri çok sayıda
veri
üzerinde
daha
keskin
doğruluk
verebilmektedir. Bundan dolayı araştırmacılar
tarafından geliştirilen çeşitli modeller, içerisinde
çok sayıda örnek barındıran veri kümeleri üzerinde
çalıştırılarak yüksek doğruluk verecek şekilde
ayarlanmıştır.

1. Veri Kümesinin
Elde Edilmesi

2. Ön İşlem

4. Derin Öğrenme
Modelinin Test
Edilmesi

5. Test Sonuçların
Elde Edilmesi

3. Derin Öğrenme
Modelinin
Eğitilmesi

Şekil 5. Uygulanan sistemin aşamaları
5.1 Veri Kümesinin Elde Edilmesi
Endüstriyel hata tespiti uygulamalarında, hatalı ve
hatasız kumaşların ayrıştırılabilmesi için aktif
olarak çalışan makinelerden verilerin toplanması
gerekmektedir. Bu işlem genellikle örgü
makinelerine kurulan bir kamera sistemi ile
gerçekleştirilir [5]. Ancak bu çalışma, endüstriyel
uygulama için bir ön çalışma olarak kabul
edildiğinden dolayı, doğrudan literatürde bulunan
paylaşıma açık bir veri kümesi kullanılmıştır. Bu
kapsamda hata tespit çalışmalarında sıklıkla
kullanılan TILDA [20] veri kümesi seçilmiştir.
Endüstriyel uygulamalarda ilgili makinelerden
anlık olarak görüntü alınması ve anlamlandırılması
şarttır.

Bir problemi çözmek için geliştirilecek bir model
çok sayıda örnek üzerinde eğitilecekse yeni bir
eğitim modeli oluşturmak pek uygun bir çözüm
olmayabilir. Genellikle görüntülerden oluşan
veriler yüksek boyutlara ulaşabildiğinden dolayı
bunları işleyecek donanıma her zaman sahip
olunamayabilir. Bundan dolayı daha önceden
benzer problemleri çözmek için eğitilen modelleri
kullanmak, zaman ve hesaplama maliyeti açısından
büyük tasarruf sağlar.
Bir veri kümesi üzerinde eğitilen bir modelin başka
veri kümesi üzerinde kullanılması için yeniden
tasarlanmasına transfer öğrenme denilmektedir.
Transfer
öğrenme
iki
farklı
şekilde
uygulanabilmektedir [18]. Bunlar; öznitelik
çıkarımı ve parametrelerin hassas ayarlanmasıdır.
Öznitelik çıkarımında önceden eğitimli modelin
katmanları dondurularak tam bağlantı katmanın
yerine sınıflandırmayı sağlayacak özel katmanlar
eklenir. Hassas ayarlamada ise, önceden eğitimli
modelin katmanlarının tamamı ya da bir kısmı
dondurulmadan
kullanılır,
eğitim
işlemi
gerçekleştirilerek ağırlık verilerinde düzeltme

5.2 Ön İşlem
Derin öğrenme temelli çalışmalarda en fazla emek
harcanan kısım ön işlem kısmıdır. Özellikle veride
karşılaşılan problemler ve verinin işlenmeye hazır
hale getirilmesi dikkate alındığında, en önemli
süreç olarak da değerlendirilebilir.
Bu çalışma kapsamında uygulanan ön işlem
aşamaları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
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 Yeniden boyutlandırma: 768x512 boyutlarında
olan kumaş görüntüleri 224x224 boyutlarına
indirgenmiştir.

Eğitim Verisi

 Veri çoğaltma: 4 sınıf ve her bir sınıfta 50 adet
veri, derin öğrenme için kabul edilebilir bir
başarı vermeyebilir. Derin öğrenme temelli
çalışmalarda örnek sayısının fazla olması daha
tutarlı sonuçlar almaya yardımcı olur. Bu
açıdan her sınıftaki veri kümesine; yatay ve
dikey çevirme, döndürme, yakınlaştırma ve
uzaklaştırma işlemleri uygulanarak 250 adet
örneğe çıkarılmıştır.

Ön Eğitimli Model

Dense(1024,activation="relu")

Dropout(0.5)

 Normalizasyon: derin öğrenme içerisindeki
hesaplamaların maliyetini düşürmek amacıyla
görüntüleri temsil eden piksel değerleri 0-255
değer aralığından 0-1 değer aralığına
çekilmiştir.

Dense(512,activation="relu")

Dropout(0.5)

 Verileri bölme: veri çoğaltma sonrası elde
edilen toplam 1000 adet veri, python scikitlearn kütüphanesi içerisinde yer alan
train_test_split fonksiyonundan faydalanılarak
rasgele bir şekilde %75 eğitim, %25 test olarak
ikiye ayrılmıştır.

Dense(32,activation="relu")

Dropout(0.5)

5.3 Derin Öğrenme Modellerinin Eğitilmesi
Bu aşamada, eğitim veri kümesi kullanılarak
belirlenen derin öğrenme modelleri eğitilir. Her bir
ön eğitimli derin öğrenme modelinin kendine has
bir mimarisi vardır. Bundan dolayı eğitim işlemi
farklı
zamanlarda
gerçekleşir.
Kullanılan
modellerin evrişim katmanlarının verdiği çıktıyı
değerlendirip görüntüleri sınıflandırmak için her
bir ön eğitimli modelin sonuna farklı boyut ve
sayılarda Dense ve Dropout katmanları eklenmiştir.
Uygulamada kullanılan derin mimari yapısı Şekil
6’da gösterilmektedir.

Dense(4,activation="softmax")

Şekil 6. Modelin eğitilmesinde kullanılan mimari

Test Verisi

Eğitilmiş
Model

5.4 Derin Öğrenme Modellerinin Test Edilmesi
Eğitilen ana model kullanılarak test verilerinin
sınıflandırılması çalışmanın bu aşamasında
gerçekleştirilmiştir. Eğitim verisi üzerinde dört
sınıfa ait örnekleri değerlendiren eğitim aşaması,
her sınıfı birbirinden ayırt edebilecek parametreleri
ve değerleri belirlemiştir. Bu değerleri kullanarak
test verilerinin sınıflandırılması bu süreçte
gerçekleştirilir.
İlgili
süreç
Şekil
7’de
gösterilmektedir. Test için ayrılan 250 adet veri
kümesi eğitilen model ile sınıflandırılmış ve
sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada, MobileNet,
InceptionV3, InceptionResNetV2, ResNet50 ve
Xception olarak 5 farklı ön eğitimli derin öğrenme
modeli kullanılmıştır.

Test Sonuçları

Şekil 7. Modelin test edilmesi
5.5 Test Sonuçlarının Elde Edilmesi
Bir önceki aşamada test verileri modele girdi olarak
verilmişti. Bu aşamada ise gerçekleştirilen test
işleminin performansı accuracy (doğruluk),
precision (keskinlik), recall (duyarlılık) ve fscore
(f skoru) gibi metrikleri cinsinden elde edilmiştir.
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6 Deneysel Çalışma
Bu bölümde çalışmada kullanılan veri kümesine ve
gerçekleştirilen deneylere yer verilmiştir.
6.1 Veri Kümesi
TILDA [20], kumaşlardaki hata tespiti üzerine
geliştirilen
sistemlerin
performanslarını
değerlendirmede kullanılan ve internetten
erişilebilen açık bir veri kümesidir. Dört farklı
kumaş türüne ait görüntüleri içeren veri
kümesinde, her kumaş türü için etiketlenmiş sekiz
sınıf vardır. Her sınıfta 50 adet TIF formatında
768x512 ebatlarında görüntü mevcuttur. İlgili veri
kümesinde, örgü makinelerinde üretilen ham örme
kumaşa en yakın kumaş türüne ait veri kümesi
seçilmiştir. Diğer görüntüler baskılı kumaşlara ait
olduğu için bu çalışma kapsamına dâhil
edilmemiştir. Ayrıca literatürde sıklıkla karşılaşılan
hatalardan üç tanesine ait görüntüler üzerinde
çalışılmıştır. Şekil 8’de hatasız kumaş görüntüsü
sunulurken, Şekil 9, 10 ve 11’de sırasıyla delik, yağ
lekesi ve iplik hatası görüntüleri sunulmuştur. Üç
adet hatalı ve bir adet normal kumaş görüntü
sınıfları için veri çoğaltma işlemi sonrası toplamda
1000 adet resim üzerinde çalışılmıştır.

Şekil 10. Yağ hatası

Şekil 11. İplik hatası
6.2 Deney Ortamı
Bu çalışmadaki deneyler, Windows 10 işletim
sistemi üzerinde, 16 GB RAM, 3.4 GHZ Xenon
işlemciye sahip bir bilgisayarda gerçekleştirilmiştir.
Python
programlama
dilinin
kullanıldığı
deneylerde, Tensorflow, Keras, OpenCv, Numpy gibi
kütüphanelerden faydalanılmıştır. Deneylerde
kullanılan parametreler ise Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Deneylerde kullanılan parametreler

Şekil 8. Hatasız kumaş

Batch size

64

Optimization function

Adam

Learning rate

0.0001

Epoch

100

Input shape

(224,224,3)

6.3 Deneysel Sonuçlar
Yapılan deneylerde ön eğitimli derin öğrenme
modellerin performansı accuracy, precision, recall
ve fscore metrikleri açısından ölçülmüş ve elde
edilen değerler Tablo 2’de verilmiştir. Ön eğitimli
derin öğrenme modellerinin test performansları ise
Şekil 12, 13, 14, 15 ve 16’da grafik olarak
sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde,
en yüksek doğruluk %98 ile InceptionResNetV2’e
aittir. Ancak diğer sonuçlara bakıldığında, genel

Şekil 9. Delik hatası
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olarak hepsinin başarılı ve kabul edilebilir
doğrulukta değer ürettiği görülmektedir.
Tablo 2. Deney sonuçları
Modeller

Acc.

Pre.

Rec.

F.

MobileNet

0.95

0.95

0.95

0.95

InceptionV3

0.96

0.97

0.96

0.96

InceptionResNetV2

0.98

0.98

0.98

0.98

ResNet50

0.72

0.73

0.72

0.71

Xception

0.97

0.97

0.97

0.97

Şekil 15. ResNet50 modelinin sonuçları

Şekil 12. Inception modelinin sonuçları

Şekil 16. Xception modelinin sonuçları
7 Sonuç
Kumaş hatalarının örme aşamasında tespit edilmesi
gerek maliyet gerekse de süreç tasarrufu açısından
önemlidir. Bundan dolayı örme aşamasında
kumaşlarda makine kaynaklı oluşabilecek hataların
anlık tespiti gerekir. Bu çalışmada, kumaşların örme
aşamasındaki durumları göz önüne alınarak hata
tespiti yapan yapay zekâ tabanlı bir sistem
uygulanmıştır. Literatürde sıklıkla kullanılan ön
eğitimli modeller olan MobileNet, InceptionV3,
InceptionResNetV2, ResNet50 ve Xception derin
öğrenme modellerinden faydalanılarak hata tespiti
gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar, en
yüksek başarının %98 doğruluk ve f-skor değeri ile
InceptionResNetV2 kullanılan modelden elde
edildiğini göstermektedir. Ayrıca diğer modeller de
kabul edilebilir oranlarda yüksek başarı
sağlamaktadır.

Şekil 13. InceptionResNetV2 modelinin sonuçları

Gelecek çalışması olarak bir tekstil firması ile
görüşülüp firmanın orijinal verileri üzerinde
yüksek başarı ile çalışabilecek bir hata tespit sistemi
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Şekil 14. MobileNet modelinin sonuçları
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Gözlemsel Çalışmada Tedavi Etkisi Keşfi için Nedensel Orman ve
Regresyon Orman Yöntemlerinin Karşılaştırılması
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Özet
Makine öğrenimi teknikleri, eğilim puanlarına ve sonuç modellerine otomatik ve
uyarlanabilir özellikleri nedeniyle son zamanlarda daha fazla ilgi görmüştür. Ölçülemeyen
ortak değişken yanlılığını ele alma konusunda sınırlı araştırma yapılmıştır ve de nedensel
çıkarım için neredeyse tüm makine öğrenimi yaklaşımları, ölçülmemiş bir kafa karıştırıcı
olmadığı varsayımıyla çalışılmıştır. Bu makale de rastgele orman tekniklerine dayanan
nedensel orman ve regresyon ormanı makine öğrenme teknikleri üzerine odaklanılmaktadır.
Bu çalışma, ortalama tedavi etkisini (ATE) ve tedavi edilenler arasındaki ortalama tedavi
etkisini (ATT) tahmin etmek için genellikle kullanılan eğilim puanına dayalı teknikleri
karşılaştırır ve sırasıyla nedensel orman ve gerileme ormanı teknikler kullanılarak eğilim
puanı tahmin edildiğinde ne kadar iyi çalıştıklarını performans sergilendi gösterilmiştir. Bu
nedenle, bu çalışma, tipik veri setlerinin özelliklerini yansıtan çok çeşitli durumları
kullanarak kapsamlı bir Monte Carlo simülasyon araştırması yürütülmüştür. Kapsamlı
simülasyon çalışmasına göre, ATE tahmin edicileri, çeşitli tekniklerle ilgili olarak önemli
ölçüde farklılık göstermiştir. Son olarak, eğilim-puan modelinin yeterliliğini değerlendirmek
için daha önce kullanılan çeşitli tekniklerin eksikliklerine dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nedensel orman metot, regresyon orman metot, tedavi etkisi, gözlemsel çalışma

A Comparison of Causal Forest and Regression Forest Methods for
Treatment Effect Discovery in Observational Study
Abstract
Machine learning techniques have recently earned more attention because of their
autonomous and adaptable features to propensity scores and outcome models. There has
been limited research on addressing unmeasured covariate bias, and nearly all machine
learning approaches for causal inference have been explored on the assumption that there is
no unmeasured confounding. In this paper, I concentrate on causal forest and regression
forest machine learning techniques, which are based on the random forest techniques. This
study compares the generally employed propensity score-based techniques for estimating
average treatment effect (ATE) and average treatment effect among treated (ATT) and
assesses how well they work when propensity score is estimated using causal forest and
regression forest, respectively. Thus, this paper has conducted a thorough Monte Carlo
simulation research using a wide range of situations that mirror the traits of typical data sets.
According to an extensive simulation study, the estimators for ATE may differ significantly
related to various techniques. Lastly, I draw attention to the shortcomings of various
previously employed techniques for evaluating the sufficiency of the propensity-score
model's specification.
Keywords: causal forest method, regression forest method, treatment effect, observational study
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1 Introduction

relying on the after and before propensity score
matching.

Many research projects encompassing a diverse
variety of fields endeavor to achieve the evaluation of
causal influence as one of their primary objectives.
Some statistical models can generate estimates with
causal connotations, even though many statistical
approaches the widely used regression- attempt to
reveal the causal relationship among covariates of
interest. Confounding, observed or other alternatives
might be a significant cause of unbalanced problems
in background covariates influencing both untreated
and treated groups. Biased estimations of the
treatment's effects arise from inadequate control for
such unbalanced. The propensity score was
suggested by Rosenbaum and Rubin (1983) [1] as a
way to compensate for group differences in variables.
Thus, the propensity score is known as the
probability of obtaining treatment in the presence of
a particular set of observed factors. In fact, the true
propensity score is unknown and it must be
estimated from the existing dataset [2,4].

In this article, we provide a brief explanation of the
idea and practical use of employing balancing
criterion to estimate the parameters of nonparametric PS models for the audience of wide
research fields. We concentrate on the causal forest
(CF) and regression forest (RF) approaches because
it is firstly simple to use the software included in the
R statistical computing environment. Also, studies on
the structure of CF and RF applied for propensity
score estimation are limited to nonexistent. Since
they may automatically identify complicated
relationships including several factors, CF and RF are
useful for estimating propensity scores. But these
algorithms are almost hard without understanding
how to select an algorithm for different degrees of
treatment, as well as how to keep an eye on model
progress and react to it. Therefore, I investigate
estimated propensity score values based on the CF
and RF techniques. I advise researchers to use RF in
addition to CF rather than as a substitute for
propensity score estimation.

To decrease the impacts of confounding when
utilizing observational data, there has been an
increase in focus on the techniques relying on
propensity scores, which are defined as the
conditional likelihood of getting treatment given
variables. The propensity score is paradoxically
created to minimize the dimension of covariates, yet
its estimate necessitates modeling of high
dimensional covariates, which shows the
contradictory character of the propensity score. By
repeatedly modifying their model and evaluating the
resultant covariate balance, applied researchers in
practice strive for an adequate propensity score
model configuration. Covariate balance, which is
commonly determined by averaging the mean
differences in variables across treatment groups, is a
crucial metric for assessing PS models. Owing to
maximizing covariate balance in PS estimation,
numerous strategies have been proposed [1,7,9].

2 Material and Method
2.1 The causal model and descriptions of
propensity score
In this study, there are two potential treated (i.e.,
treatment versus outcome) and untreated cases in
the outcome’s framework. Each individual, provided
a sample of individuals and a treatment, has two
possible outcomes: 𝑌𝑖 (0) and 𝑌𝑖 (1), which represent
the outcome under the treated and untreated,
respectively. Each individual, however, only receives
one of either the active treatment or the control
treatment. The variable 𝑇𝑖 , with 𝑇𝑖 ∈ {0,1 } where 𝑖 =
1, … , 𝑛 emphasize the treatment obtained. For
individual 𝑖, received treatment 𝑇𝑖 and the outcome
against this treatment,

Examining the balance issue on the variables is
concentrated a strong emphasis once it is attempted
to examine propensity approaches. Since it is
anticipated seeing that the two variables'
distributions should be exactly similar balanced in
the simply observational study. Non-randomized
research reveals that this does not always occur in
reality. As a result, I will focus on addressing this
concern in this study. In other saying, propensity
score matching would be a crucial analysis approach
to eliminate the balancing issue and the evaluation of
overlap between treatment and control variables

𝑌 (0) , 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑇𝑖 = 0
𝑌𝑖 = { 𝑖
𝑌𝑖 (1) , 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑇𝑖 = 1
as well as the vector of covariates is described by 𝑋𝑖 .
As indicated in introduction section, there are two
treatment effects which are the average treatment
effect (ATE) and the average treatment effect on
treated (ATT). These are characterized as [4,10]
ATE=E[𝑌𝑖 (1) − 𝑌𝑖 (0)] … (1)
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and

logistic regression on a large scale. The format of a
logistic regression is as follows:
ATT=E[𝑌𝑖 (1) − 𝑌𝑖 (0)|𝑇 = 1] … (2)

𝑒(𝑋)

log {1−𝑒(𝑋)} = 𝑋𝛽 … (4)

Rosenbaum and Rubin (1983) [1] established the
propensity score as the probability of treatment
assignment subject to the measured baseline
covariates:

Propensity score estimation is represented by the
estimated value 𝑒̂ (𝑋). Typically, all of the covariate’s
X are included in the model above. The model
typically excludes nonlinear factors like quadratic
and interaction terms. When there are a lot of
variables, it gets harder to add nonlinear terms as
well. ML algorithms have been suggested as an
alternative to parametric models for propensity
score estimation in the last decade. Even though it
seems that logistic regression is the approach most
frequently used to estimate the propensity score, ML
approaches, such as bagging or boosting [12,13,14],
random forest [14,15,16], CART [14,17], GBM [18] or
others have also been studied in recently. However,
researchers have been continued to propose new ML
techniques such as causal forest and regression
forest techniques, which are used to estimate
propensity scores in causal inference. Thus, this
paper intends to investigate causal forest and
regression forest techniques to estimate propensity
scores and examine the causal effects.

𝑒𝑖 = Pr(𝑇𝑖 = 1|𝑋𝑖 )
when it is assumed that, given the X’s, the 𝑇𝑖 are
independent:
𝑝𝑟(𝑇1 = 𝑡1 , … , 𝑇𝑛 = 𝑡𝑛 |𝑋1 = 𝑥1 , … , 𝑋𝑛 = 𝑥𝑛 )=
∏𝑛𝑖=1 𝑒(𝑥𝑖 )𝑡𝑖 {1 − 𝑒(𝑥𝑖 )}1−𝑡𝑖 … (3)
The propensity score performs as a balancing factor,
ensuring that treatment and control participants
have equal distributions of observed baseline
variables.
The propensity score performs as a balancing factor,
ensuring that treatment and control participants
have equal distributions of observed baseline
variables. The propensity score performs as a
balancing factor, ensuring that treatment and control
participants have equal distributions of observed
baseline variables. Consequently, in a group of
individuals with similar propensity scores, the
distribution of measured baseline variables will be
the same for both the treated and untreated
participants [4]. There are two main assumptions
that are the stable unit treatment value assumption
(SUTVA), unconfoundness and positivity assumption
in literature. SUTVA informs that the observed
outcome for each individual 𝑌𝑖 = 𝑇𝑖 𝑌𝑖 (0) + 𝑇𝑖 𝑌𝑖 (0).
According to the positivity assumption, there is a
nonzero probability that each individual will get
either
treatment.
Lastly,
unconfoundness
assumption assume that the choice of treatment is
made independently of the possible outcomes based
on the received baseline variables: 𝑌(1), 𝑌(0) ⊥
𝑇|𝑋 [11].

Regression forest: Regression forests are employed
for non-linear regression of dependent factors
provided independent input, where both the input
and the output may be multi-dimensional. Compared
to their classification counterpart, regression forests
are similar but less well known. Many of
classification forests' benefits, such effectiveness and
adaptability, are also offered by regression forests.
Regression tasks require a continuous output label
that will be related to each input data point, whereas
classification tasks require discrete output labels.
The training labels must therefore be continuous as
well. As a result, the target function needs to be
properly modified [19].
Causal Forest: Causal Forest was proposed to
purpose identify treatment effects, especially
heterogeneous treatment effects. Similar to the
random forest method, causal forest (CF) constructs
ensemble learning trees known as causal trees by
iteratively dividing variable space into two leaves.
Then each leaf computes conditional mean treatment
effects as the average difference between the
treatment and control variable that belongs to the
leaf. Instead of relying on a threshold to find one such
sample, causal forest employs decision trees to

2.2 Machine learning methods for the estimation
of propensity score
The propensity score value in an observational study
is needed to be estimated because of the unknown.
The propensity score has been estimated using
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determine numerous such subsets within which
treatment effects are assessed. The accuracy of
average treatment effect estimates is increased by
computing heterogeneous treatment effects across a
larger population. Furthermore, heterogeneous
treatment effects highlight the firms that are more
impacted by the intervention, helping us to draw
more accurate conclusions and increase our capacity
to generalize about corporate behavior. As with any
empirical method, making assumptions is necessary
to understand causal forest estimates as causal. The
validity of these estimates depends on settingspecific constraints about whether treatment can be
regarded as randomized within these subsamples.
Causal forest picks subsets on measurements
[20,21].

simulations. This study ran simulations to investigate
the numerical accuracy of the suggested technique. I
investigated 18 simulated data simulation situations
with models ranging complexity in the propensity. As
part of the simulation experiment, I firstly create six
variables 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 ) using a normal
distribution. Let T represent for a binary treatment
indicator: T=1
for treated, T=0 for
untreated.(𝑌𝑖 , 𝑋𝑖 , 𝑇𝑖 ) is a representative random
sample from (Y, X, T).
The part of this simulation was imitated from Zhu et.
al [22]’s paper. I initially create six covariates (𝑋1 , 𝑋2 ,
𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 ) for the simulation study a standard
normal distribution. The treatment variable is then
generated based on the Bernoulli distribution as:

2.3 Matching on Propensity Score

𝑃𝑟(𝑇 = 1|𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 )
= Φ(𝛼0 + 𝛼1 𝑋1 + 𝛼2 𝑋2 + 𝛼3 𝑋3
+ 𝛼4 𝑋4 + 𝛼5 𝑋5 + 𝛼6 𝑋6 )

Creating matched sets of subjects—both treatment
and control—with identical propensity score values
is known as propensity score matching. The average
treatment effect for the treated (ATT) and average
treatment effect (ATE) using propensity score
matching can be estimated. 1:1 matching (or
sometimes called pair matching), in which treatment
and control subjects are paired together so that
individuals with identical propensity score values
are matched, is the most popular of propensity score
matching. The use of PSM is growing interest in the
other fields of medical statistics, for instance, indirect
treatment assessment using different data sets. PSM
is more simpler to employ than other matching
methods, particularly when there are multiple
possible variables, as it matches on the propensity
score (PS), or the likelihood of being treated as a
function of variables, rather than the variables
themselves [5,6,7]. Linearized propensity score (lps)
𝑙(𝑥) = ln 𝑒(𝑥) be also known as the odds ratio
logarithm where e(x) denotes the propensity score.
The squared difference in lps will be used as the
measure to be more precise [6]:

(𝛼0 , 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 , 𝛼5 , 𝛼6 )=(0,0.5,0,0.75,0.5,0,0.75).
The intercept is defined as 0 for the first part of
simulation. Then it’s increased by the value 0.5 and 1
for the intercept terms, respectively when I
generated each treatment variable. The outcome
covariate Y is produced based on the Poisson
distribution model as below:
𝐸(𝑌|𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 )
−1
= 𝑒𝑥𝑝 {𝛽0 + 𝛽1 (1 + 𝑒𝑥𝑝(−3𝑋1 ))
+ 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3
−1
+ 𝛽4 (1 + 𝑒𝑥𝑝(−3𝑋4 )) + 𝛽5 𝑋5
+ 𝛽6 𝑋6 + 𝛾𝑇}
(𝜷𝟎 , 𝜷𝟏 , 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑 , 𝜷𝟒 , 𝜷𝟓 , 𝜷𝟔 ) =
where
(𝟎. 𝟓 , 𝟒, 𝟏, 𝟎, 𝟒, 𝟏, 𝟎) and treatment effect 𝜸 is defined
as 0, 0.5 and 0.9 for each simulation design,
respectively. Two versions propensity score are
considered to estimate propensity values. First,
Linear model represents including all covariates as
linearly. Second, Nonlinear model denotes as
including all covariates, quadratic terms of
𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 plus interaction terms between
𝑿𝟏 𝒂𝒏𝒅 𝑿𝟒 , 𝑿𝟐 𝒂𝒏𝒅 𝑿𝟓 , 𝑿𝟑 𝒂𝒏𝒅 𝑿𝟔 .Let 𝜽 denotes
the true treatment effect (defined as 0,0.5, and 0.9
across generating the outcomes for three simulation
design) in the 𝒊𝒕𝒉 simulated datasets. The mean
𝟏
estimate of treatment effect as: 𝟓𝟎𝟎 ∑𝟓𝟎𝟎
𝒊=𝟏 𝜽𝒊 ,

𝑒(𝑥)

𝑑𝑙 (𝑥, 𝑥 ′ ) = (𝑙(𝑥) − 𝑙(𝑥 , ))2=(𝑙𝑛 (1−𝑒(𝑥)) −
𝑒(𝑥 , )

2

ln (1−𝑒(𝑥 , ))) … (5)
2.4 Simulation design
This article examines the effects of matching the
propensity score technique on the estimation of the
treatment effect through a series of Monte Carlo

bias
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3 Results

estimates than the causal forest in Table 2 and Table
3. So, the results provide that causal forests perform
better results than regression forest models in terms
of evaluating average estimates through all
scenarios. The average estimated from -0.237 to 0.170 in treatment-1, from -0.220 to 0.219 in
treatment-2 and from -0.142. to -0.16 in treatment 3
when regression forests are considered in Table 1. It
seems that average estimates in linear propensity
score models are lower than in non-linear propensity
score models when regression forest is considered
(Table-1). Comparison of causal forest method
considering linear or non-linear propensity score
models appear that there is growing intends the
RMSE values from considering outcome-1 case to
outcome 3 case.

This paper ran simulations to investigate the
numerical accuracy of the suggested technique. I
used simulations of scenarios that varied by the
sophistication of the correlation between the
treatment and covariates in order to examine the
effectiveness of the ML techniques (i.e., causal forest
(CF) and regression forest (RF)) and their
applicability in multiple contexts. I present the
results for the two different metrics (averaged
estimated and RMSE) in Table 1, Table 2, and Table
3, respectively. With each table, there is an
examination across three different outcomes, which
are generated based on having different treatment
effects (i.e., from 0 to 0.9 values). In all scenarios, the
regression forest resulted in the lowest average

Table 1. Average estimated and RMSE of PSM estimators of ATE relying on Causal Forest (CF) and
Regression Forest (RF) in Outcome 1 scenario
Regression Forest
Causal Forest
Ave. estimated RMSE
Ave. estimated
RMSE
Treatment 1
Linear model
-0.237
0.420
-0.781
0.288
Non-linear model
-0.170
0.345
-0.028
0.284
Treatment 2
Treatment 3

Linear model
Non-linear model
Linear model
Non-linear model

-0.220
-0.219
-0.142
-0.016

0.324
0.310
0.274
0.261

-0.230
-0.235
-0.021
-0.027

0.285
0.291
0.198
0.200

Table 2. Average estimated and RMSE of PSM estimators of ATE relying on Causal Forest (CF) and
Regression Forest (RF) in Outcome 2 scenario
Regression Forest
Causal Forest
Ave. estimated
RMSE
Ave. estimated
RMSE
Treatment 1
Linear model
0.281
0.282
0.454
0.396
Non-linear model
0.353
0.287
0.482
0.319
Treatment 2
Linear model
0.311
0.298
0.470
0.405
Non-linear model
0.400
0.323
0.532
0.317
Treatment 3
Linear model
0.715
0.375
0.638
0.505
Non-linear model
0.678
0.368
0.648
0.388
Table 3. Average estimated and RMSE of PSM estimators of ATE relying on Causal Forest (CF) and
Regression Forest (RF) in Outcome 3 scenario

Treatment 1

Linear model
Non-linear model

Treatment 2

Linear model
Non-linear model
Linear model
Non-linear model

Treatment 3

Regression Forest
Ave. estimated
RMSE
0.648
0.417
0.754
0.3130
0.687
0.785
0.732
0.820

310

0.407
0.313
0.398
0.334

Causal Forest
Ave. estimated
RMSE
0.876
0.286
0.889
0.289
0.895
0.953
0.913
1.008

0.310
0.319
0.325
0367
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I continue by presenting the findings of the
simulated studies on the bias of average treatment
effect estimators. The panels of Figures 1-3, which
represent simulation studies under two different
propensity score models (i.e., linear or non-linear)
across three different treatment scenarios,
respectively, show the bias of PSM.

It is obvious that the nonlinear propensity score
model, which includes all covariates, interaction,
and quadratic terms, seems to be less biased than
the linear propensity score model across three
treatment scenarios when no matter whether true
treatment exposure is increased or decreased in
Figure 1-3. In fact, particularly in simulation design,
the absolute bias of PSM is in tendency to be lower
than 25 % for both methods meanwhile the bias of
PSM frequently is lower than 10% for both linear
and non-linear models in the causal forest in Figure
1. Even though the bias of PSM for linear and nonlinear models is not materially different from what
methods (i.e., causal forest and regression forest)
were able to do under the low true treatment effect,
there is a remarkable difference between the biases
of both CF and RF methods under the high true
treatment effect. When treatment scenarios are
wanted to resemble in terms of their effects, there is
significantly less bias of ATE under the
circumstances of treatment 1 scenario for the causal
forest method. In other word, whereas the true
treatment effect is at the 0 value, the Figures
illustrate that there is a smaller bias for the causal
forest procedure in Treatment 1 (Figure 1). So,
when the intercept value of generated treatment
variables is raised, the causal forest technique in
treatment 2 and 3 scenarios performs more biased
than the implementation of the treatment-1 version
under evaluation same true treatment effect.

Figure 1. Performance of true treatment effects
versus bias of average treatment effect estimates
across employing CF and RF methods in the linear
and non-linear propensity score models in
Treatment 1 scenario

Figure 2. Performance of true treatment effects
versus bias of average treatment effect estimates
across employing CF and RF methods in the linear
and non-linear propensity score models in
Treatment 2 scenario

Figure 3. Performance of true treatment effects
versus bias of average treatment effect estimates
across employing CF and RF methods in the linear
and non-linear propensity score models in
Treatment 1 scenario
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4 Conclusion
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Scientists in the fields of medicine and public health
frequently use propensity score-based approaches.
Nevertheless, the use of these methodologies raises
several significant issues that are still being
discussed in the literature. In this study, we
addressed two major interrelated issues using a set
of Monte Carlo simulations: how to predict the
propensity score values and evaluate the
performance of the regression forest and causal
forest methods. This study's first objective was to
investigate the bias in estimations generated from
propensity score matching, relying on the twomethod applied to propensity score estimation.
This simulation study expands Zhu et. al[22]’s
simulation scenario by taking both linear and nonlinear cases in the different outcome scenario. The
CF method through three treatment scenarios when
the true treatment effect is considered between 0
and 0.5, had the best simulation results for
estimating the bias of ATE. CF method frequently
promised significantly reduced bias and RMSE than
the other approaches that were taken into
consideration in treatment-1 and treatment 2 cases.
Then, those methods guide the researcher about
how to use the methods or which model is taken an
essential place in causal inference.
References
[1] Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central
role of the propensity score in observational studies for
causal effects. Biometrika, 70(1), 41-55.
[2] D'Agostino Jr, R. B. (1998). Propensity score methods
for bias reduction in the comparison of a treatment to a
non‐randomized
control
group. Statistics
in
medicine, 17(19), 2265-2281.
[3] Austin, P. C. (2011). An introduction to propensity
score methods for reducing the effects of confounding in
observational
studies. Multivariate
behavioral
research, 46(3), 399-424.
[4] Austin, P. C. (2011). A tutorial and case study in
propensity score analysis: an application to estimating
the effect of in-hospital smoking cessation counseling on
mortality. Multivariate behavioral research, 46(1), 119151.
[5] Austin, P. C. (2014). A comparison of 12 algorithms
for matching on the propensity score. Statistics in
medicine, 33(6), 1057-1069.
[6] Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). Causal inference
in statistics, social, and biomedical sciences. Cambridge
University Press.
[7] Guo, S., & Fraser, M. W. (2014). Propensity score
analysis: Statistical methods and applications (Vol. 11).
SAGE publications.

312

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Detection of Fake Job Postings with Artificial Intelligence Methods
Alperen SAYAR1, Ahmet YILDIZ2, Tuna ÇAKAR3, Mehmet Talha BOZAN4
1TAM Finans A.Ş, Data Science, İstanbul, TÜRKİYE
University, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering, İstanbul,
TÜRKİYE
3TAM Finans A.Ş, Data Science, İstanbul, TÜRKİYE
4MEF University, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering, İstanbul,
TÜRKİYE
2MEF

Abstract
Today, there is an abundance of fraud cases by fake job ads. The current study was conducted
on 3 different datasets consisting of English, Turkish and Romanian languages. The actual
vacancies were collected by web scraping from the related and well-known websites
including Indeed, Linkedin and Kariyer. Since the number of fake job ads has been less than
the valid job postings, a dataset that can be used as a fake job posting was created by
collecting various advertisement texts, Twitter accounts of brands and newspaper clippings
by web scraping. The generated and labeled datasets were trained and tested with machine
learning algorithms and LSTM deep learning model. According to tests on English, Turkish
and Romanian datasets, both LSTM and machine learning models were successful over 99%
for all three languages.
Keywords: Fake job posting, Deep Learning, GRU, LSTM, English, Turkish, Romanian

Derin Öğrenme Yöntemleri ile Sahte İş İlanlarının Tespiti
Özet
Günümüzde bazı firmalar yaygın olarak kullanılan iş arama platformlarında bile sahte iş
ilanları yayınlayarak iş arayışında olan insanları dolandırabilmektedir. Mevcut çalışma
İngilizce, Türkçe ve Romence dilleri için 3 farklı veri seti üzerinde yapılmıştır. Gerçek iş
ilanları Indeed, Linkedin ve Kariyer gibi iş ilanlarının bulunduğu internet sitelerinden web
kazıma yöntemleri ile toplanmıştır. Sahte iş ilanı sayısı gerçek iş ilanlarına göre az
olduğundan çeşitli reklam metinleri, markaların Twitter hesapları ve gazete kupürlerini web
kazıma yöntemi ile toplanarak sahte iş ilanı niteliğinde kullanılabilecek bir veri kümesi
oluşturulmuştur. Oluşturulan ve etiketlenen veri setleri makine öğrenmesi algoritmaları ve
LSTM derin öğrenme modeli ile eğitilmiş ve test edilmiştir. İngilizce, Türkçe ve Romence veri
setleri üzerinde yapılan testlere göre her üç dil için de hem LSTM hem de makine öğrenmesi
modelleri %99’un üzerinde başarılı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sahte iş ilanı, Derin Öğrenme, GRU, LSTM, İngilizce, Türkçe, Rumence

Companies should pay attention to the format of
their job postings. Because the comprehensibility of
job postings will ensure that suitable people for the
vacant position can be easily identified. There are
many ways to ensure that the format of job postings
is accurate, understandable, and engaging.
Examples include direct communication with the
company, being on a reliable and regular posting
platform, or the consistency of the announcement's
description. Examples of these can be job postings

1 Introduction
Job postings are the announcements that job
providers publish to find people to take part in their
specific projects. Through job postings, job
providers find skilled workers for specific projects
and take part in bilateral for-profit projects.
Candidates can access job postings from many
platforms. These could be website postings, bulletin
boards, social media posts.
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with an advertising nature or job postings that
companies open to conduct market research.

language datasets because the words we refer to as
stop words are found in a sentence too much
compared to other words. Therefore, these words
can create dominance in the sentence and cause
wrong models to emerge. In addition, repetitive
data and sentences with less than 20 words were
excluded from the dataset to increase the
generalizability of the models. After all these
processes, there are 476522 data in the English
dataset, 46364 in the Turkish dataset and 3518 in
the Romanian dataset and labels are balanced for all
datasets.

By using artificial intelligence methods, it can be
understood whether job postings really represent a
job posting. To do this, machine learning and deep
learning methods, which are sub-branches of
artificial intelligence, can be a solution to this
problem [1]. Machine learning algorithms can be
used by vectorizing the operands in the string
structure. In deep learning methods, deep learning
algorithms used in Natural Language Processing
can be the solution.

2.2

When the studies in the literature were examined,
there were no specific studies on job postings.
However, motivation was provided in the study
based on similar studies. In a study put forward by
Bhuyan’s research, it was tried to determine
whether the sentences formed in the Asamese
language were correct or incorrect, and a success of
over 67% was achieved. Although there are studies
that basically do not serve the same purpose,
determining that something is right or wrong using
NLP methods is an example of the motivation in this
study in terms of method [2].

Machine Learning Models

Six different machine learning algorithms are tested
on the datasets made for English, Turkish, and
Romanian. These six machine learning methods are
K - Nearest Neighbor (KNN), Random Forest,
Decision Trees, Extra Trees, and Logistic
Regression. Six different machine learning models
were used to generate a total of 18 different
machine learning algorithms for three different
languages. Each language dataset is split into 80%
for training and 20% for testing prior to the models.
Furthermore, since this machine learning algorithm
does not process a numerical value, it has been
vectorized with Inverse Document Frequency (TFIDF). Mathematical calculation of the TF-IDF
method can be seen in equation 1. Additionally, the
best parameters were discovered using the Grid
Search method in each model's dominating
parameters in order to get the highest performance
across all models developed. Machine learning
models were produced as a result of all these
procedures.

This article is to determine whether the job postings
in English, Turkish and Romanian are real job
postings with the motivation of presenting real job
postings to people in job postings and the success of
studies with similar methods in the literature.
2 Methods
2.1 Data Collecting and Preprocessing
Job posting data used in the study were collected
from websites such as Linkedin [3], Indeed [4] and
Kariyer [5] in three different languages: English,
Turkish and Romanian. Data without job
advertisements were also collected from
newspaper clippings and official Twitter [6]
accounts in all three languages. In addition, while
collecting data without job postings, the number of
words in the shortest sentence, the number of
words in the longest sentence and the average
number of words in the sentence were tried to be
kept very close to each other. In addition, each
collected data was collected by web scraping
methods using the BeautifulSoup [7] and Selenium
[8] libraries of the Python [9] programming
language. Then, the data were converted into 3
different datasets as English, Turkish and
Romanian. Data with job postings are labeled with
1 and data without job postings with 0. Among all
the data, stop words are omitted in all three

𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) =

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑑
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑖𝑛 𝑑
𝐼𝐷𝐹(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔

𝑁
1 + 𝑑𝑓

(1)

𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝑑) = 𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) ∗ 𝐼𝐷𝐹(𝑡)
2.3 Deep Learning Models
The Natural Language Processing (NLP) model
LSTM, one of the deep learning models, was applied.
The LSTM algorithm was chosen since it is wellknown in the literature for NLP techniques and
includes a retrospective short and long-term
memory model. The vanishing gradient problem is
brought about by the forward-looking memories of
the GRU and RNN algorithms, which during back
propagation reduce the learnt weights to 0. Only

314

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

LSTM has been researched because LSTM networks
can easily solve this problem. For three different
languages, a total of three models were produced.
The words were tokenized and digitized before the
models were made. The first 5000 words were
chosen in order to increase the dominance of
particular words in the tokenization procedure. The
LSTM model was built using 4 layers and 512 batch
sizes. To prevent overfit, a 0.5 dropout was used
between layers. The activation function was
sigmoid since we constructed a binary
categorization. A learning rate of 0.001 was used
with the Adam optimizer, which is often employed
in NLP experiments. Figure 1 depicts the LSTM
model structure.

3 Results
3.1 Machine Learning Results
3.1.1 English Dataset Results
As a result of tests with six different machine
learning models on the English dataset, all models
gave very good results. All results can be seen on
Table 1. If the best model is determined, this model
is the machine learning model created with the
Extra Tree algorithm. This created model showed
more than 99.93% success. The confusion matrix of
the model can be seen in Figure 2 and the AUC curve
in Figure 3. Additionally, five folds cross validation
scores for best model are 0.998, 0.999, 0.999, 0.998
and 0.999.
Tablo 1. Machine Learning Results for English
dataset.
Model
Logistic
Regression
XGBoost
Decision
Tree
Extra Tree
KNN
RandForest

Accuracy
0.9988

F1
0.9988

Precision
0.9999

Recall
0.9977

0.9977
0.9986

0.9977
0.9986

0.9998
0.9987

0.9957
0.9986

0.9993
0.8732
0.9991

0.9994
0.8552
0.9991

0.9996
0.9961
0.9994

0.9991
0.7492
0.9989

Figure 2. Extra Tree Confusion matrix for English
Figure 1. LSTM model architecture
2.4 Test Environment
All tests were done in version 3.10 of the Python
programming
language.
Machine
learning
algorithms were used over the Sklearn [10]
framework. The LSTM deep learning model was
created with the TensorFlow 2.7 [11] framework.
All tests were performed in the same test
environment using Google Collaboratory Pro.
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Figure 3. Extra Tree AUC curve for English

Figure 5. Extra Tree AUC curve for Turkish

3.1.2 Turkish Dataset Results

3.1.3 Romanian Dataset Results

Like the English dataset, all models gave good
results in the Turkish dataset. All model metrics for
the Turkish dataset can be viewed in Table 2.
However, the model that gave the best results was
Extra Tree. The confusion matrix of this model can
be seen in Figure 4 and the AUC curve in Figure 5.
Additionally, five folds cross validation scores
average for best model is 0.998.

The results of six machine learning algorithms built
on the Romanian dataset can be seen in Table 3.
XGBoost, Extra Tree, KNN and Random Forest were
the algorithms that gave the best results. The
confusion matrix of this model can be seen in Figure
6 and the AUC curve in Figure 7. Additionally, five
folds cross validation scores for best model are
0.998, 1, 1, 0.996 and 0.996.

Tablo 2. Machine Learning Results for Turkish
dataset.

Tablo 3. Machine Learning Results for Romanian
dataset.

Model
Logistic
Regression
XGBoost
Decision
Tree
Extra Tree
KNN
RandForest

Accuracy
0.9988

F1
0.9988

Precision
1

Recall
0.9976

0.9982
0.9987

0.9981
0.9987

1
0.9996

0.9963
0.9978

0.9997
0.9967
0.9997

0.9997
0.9967
0.9997

1
0.9939
1

0.9993
0.9993
0.9993

Model
Logistic
Regression
XGBoost
Decision
Tree
Extra Tree
KNN
RandForest

Figure 4. Extra Tree confusion matrix for Turkish

Accuracy
0.9972

F1
0,9873

Precision
1

Recall
0.9750

1
0.9900

1
0.9571

1
0.9398

1
0.9750

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Figure 6. XGBoost, Extra Tree, KNN, Random Forest
confusion matrix for Romanian
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Figure 9. LSTM history plot for English
3.2.2 Turkish Dataset Results
The confusion matrix given by the LSTM algorithm,
one of the deep learning algorithms for the Turkish
dataset, is shown in Figure 10 and the history graph
is shown in Figure 11. Training and validation
accuracy values are close to 1. Training and
validation loss curves approached 0.

Figure 7. XGBoost, Extra Tree, KNN, Random Forest
AUC curve for Romanian
3.2 Deep Learning Results
3.2.1 English Dataset Results
The confusion matrix given by the LSTM algorithm,
one of the deep learning algorithms for the English
dataset, is shown in Figure 8 and the history graph
is shown in Figure 9. Training and validation
accuracy values are close to 1. Training and
validation loss curves approached 0.

Figure 10. LSTM Confusion matrix for Turkish

Figure 11. LSTM history plot for Turkish
3.2.3 Romanian Dataset Results

Figure 8. LSTM Confusion matrix for English

The confusion matrix given by the LSTM algorithm,
one of the deep learning algorithms for the
Romanian dataset, is shown in Figure 12 and the
history graph is shown in Figure 13. Training and
validation accuracy values are close to 1. Training
and validation loss curves approached 0.
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different dimension from this article [13]. The
sentiment analysis used in the mentioned paper
sheds light on the future studies of our paper.
"A Comparative Study on Fake Job Post Prediction
Using Different Data Mining Techniques" focuses on
solving the same problem as this article. To solve
this problem, they used different data mining
techniques such as KNN, decision tree, support
vector machine and deep neural network and tested
the model they trained on a data set containing
18000 samples [14]. The aforementioned paper
and similar studies that we came across in the
literature review all focused-on job postings in
English. The results obtained in the Turkish and
Romanian languages included in our study show
that our methods and preprocesses can work for
many languages.

Figure 12. LSTM Confusion matrix for Romanian

In addition, there is not much difference in accuracy
between the LSTM model and machine learning
models. However, it is thought that the performance
of deep learning models will increase in datasets
where more comprehensive and more data are used
in the future. In addition, when looking at all
languages, the machine learning algorithm that
gives the best performance against sorting job
postings is Extra Trees.
As a result, algorithm LSTM can be used to detect
and identify fake job posts and publications on
social media. The dataset and context can also be
expanded and improved in order to find more
results in different approaches. This study will
undoubtedly aid in determining performance and
applying appropriate machine learning algorithms
to create the safest online environment. The role of
machine learning models and algorithms in the
detection of fake posts is enormous, and more
research will lead to more novel results in the field
of machine learning and fake detections. More
algorithms can be tested and compared in the future
to find more reliable parameters to detect fake
things and control unnecessary burdens on social
media users.

Figure 13. LSTM history plot for Romanian
4 Discussion and Conclusion
In this article, it has been tried to detect fake job
postings or job postings that are not in job posting
status by using 6 different machine learning
algorithms and a deep learning algorithm.
"Detection of Fake Job Postings by Utilizing Machine
Learning and Natural Language Processing
Approaches" This topic is one of the articles that
does the same study. Like this paper, they used TFIDF and achieved an accuracy of 99.9%. Unlike this
article, they used ADASYN in oversampling [12].
Observing the high accuracy of the mentioned paper
and the use of TF-IDF as vectorizer supports the
results of our paper.
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Abstract
Generative Adversarial Networks (GANs) has become the state-of-art in generative modelling
for the past few years. So far we have very few study on this models implementation and
conFigureuration of these models. As this area is new it is very important to understand how
to develop the models using GANs. In building Deep Neural networks we study a class of
neural networks called Convolutional Neural Networks (CNNs). To understand this we need
to know how to train the unsupervised GANs for image synthesis and successfully train the
generative models. In order to evaluate the GAN model we need to adopt the qualitative and
quantitative techniques. This will help us to evaluate the quality of images. A set of alternate
models can be developed which includes the loss functions. Class conditional information can
also be included in these alternate models. In this paper we propose and evaluate the deep
learning models build with Keras and evaluate it for its application. We study improved
techniques for training GANs and implement the GAN training algorithm. Finally we develop
Deep Convolutional Generative Adversarial Network (DCGAN) Models for a dataset of small
color photographs.
Keywords: CNNs, DCGAN, Deep Learning, Data Set, GAN, Keras

as further sections. In Section II Related work with
reference to proposed work is discussed. In Section
III a deep learning model with keras is
experimentally shown.by using Python and other
Libraries of deep learning. In Section III an
improved techniques for GAN training is proposed.
In Section IV DCGAN for small color photographs is
experimentally proved with a dataset of CIFAR-10.
Section V consists of experimental results. In
Section VI Conclusion and future work is discussed.

1 Introduction
Deep learning is a type of machine learning which is
based on the artificial neural networks. GANs are an
approach to generative modelling where we used
the Deep learning methods. When we use the deep
learning methods for GANs it means we are trying
to use the Convolutional neural networks. It is an
unsupervised learning task in machine learning.
GANs Involves in automatic discover and ability to
learn the regular patters of the input data provided
to the machine so that the model can generate the
proper output which can be taken for the dataset. If
the model is to be framed as a supervised learning
problem, then this type of generative models like
GANs are a clever way to train since they categorize
into two sub models.

2 Related Work
There are many models developed with Keras by
using the deep learning models. In [1, 2] the authors
have proposed the deep learning models developed
using keras will help in predicting the diseases. This
research uses the images of the chest X-ray to
predict the person is normal or having a particular
disease like cancers or pneumonia. In this article
the author developed the deep learning model with
standard methods using the library. In [3, 4] the
authors propose a new framework for estimating
generative models with adversarial networks.

The first sub model will train to generate the novel
examples, and the second model tries to classify it
by mentioning it real or fake. In order to generate
the possible examples these two models are trained
together in an adversarial zero-sum game until the
discriminator model is fooled about half the time. In
this paper the following contributions are arranged

* Corresponding author: rallapalli.sreekanth@bothouniversity.ac.bw
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Many articles focusing on the improvement and
stability of the GAN training algorithms [5, 6, 7, 8].
These techniques will be used in this work. We use
some techniques to propose a better improved
training techniques for GANs. In Section IV of this
paper we implement the GAN Training Algorithm.
To train generator networks [9, 10, 11] there are
several approaches used to maximize the mean
discrepancy [12, 13, 14, 15]. In [16] the authors
proposed the improved techniques for training
GAN. They list five techniques that improve
convergence with training GANs. Feature matching,
Minibatch discrimination, Historical averaging, one
side label smoothing, and virtual batch
normalization are the proposed techniques for
improving training GANs. In [17] the author
proposed that in order to improve the image quality
the use of labels will help to produce a high quality
images. To prevent extreme extrapolation behavior
use the one side label smoothing set the target value
as 0.9 i.e. slightly less than 1.

a sequential model by creating an instance of the
class. The second step in order to connect we can
add the layers. The following code in Figure 2
illustrates the instance of sequential class created
with two inputs and activation function defined
from layers

In the area of computer vision applications CNNs
with supervised learning has been adopted. There is
not much research conducted to use CNNs with
unsupervised learning. It has been proposed to
adopt the class of CNNs called as DCGAN. It has been
demonstrated that they are powerful for
unsupervised learning. It has also been
demonstrated that these class can be used for
general image representations.

Figure 2. Sequential class with two inputs
Network collation involves in transforming the
sequence of layers into the format that we are
executing in the CPU. The next step involves in
adapting the model weight as per the training data
set. Assessing the network involves the training
data set. Predictions of new data can be performed
once we are satisfied with the network assessment.

3 Methodology
3.1 Develop Deep Learning model with Keras
We can develop deep learning neural networks by
using keras [18]. For doing this we will try to
introduce a life cycle model. In this section we will
try to introduce how to build a life cycle model,
training the model. Finally we will evaluate the
model in keras. Trained models then used for
prediction. Keras has a five steps in neural network
model life cycle. The life cycle model is depicted
through this Figure1.

Outline
Networ
k

Collat
e
Netw
ork

In
Trim
Netw
ork

Assess
Netwo
rk

Model
Predic
tions

Figure1. Neural network model Life Cycle
Neural networks are outlined by the sequence of
layers in keras. This networks contains the
sequential class as a container [19]. First we create
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3.2 Keras functional model with sequential API

represented in python code as follows. Prediction
for the images which are real and their
corresponding weights to be updated is predicted
by the discriminator model. Below code provides
the GAN training for a dataset.

For most of the Deep learning problems Keras
sequential API can create layer by layer models. An
alternative way of developing the models which
offers better flexibility and solving the problems by
creating a complex models. Keras functional API has
three unique aspects [20]. The first aspect is about
defining the input layer that specifies the shape of
the data. The next aspect is to connect the layers of
the model in pairwise. In functional API it is
required to define a multilayer perceptron,
Convolutional Neural Networks (CNNs), and
Recurrent Neural Networks (RNNs).

Figure 4. Python code for GAN Training for dataset

For binary classification we propose to build a
multilayer perceptron which has 20 inputs, with 6
hidden layers with 10, 20, 20, 10, 20, 10, 10. This
will have an output layer. We will use a function
RELU (Rectified linear activation function) for the
hidden layers and SIGMOD activation function for
the output layer.

Training of the model is correctly done so that it can
identify real and fake images. The GAN algorithm
defines the loss function. The loss function cannot
able to define gradient information.
4 Develop Dcgan for Small Color Photographs
Deep convolutional Networks for generating
images requires an architecture. This architecture
in this section used is GAN for training the
generative models. Let us take a full two
dimensional image of pixel values. We use the
Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR)
photographs data set. This data set contains a large
number of color photographs of various images
from animals to cars. This data set is mainly
intended for computer vision research.
4.1 Access to CIFAR dataset
Keras provide access to the dataset through the load
function. The function is given as

Figure 3. Multilayer perceptron with six hidden
layers

cifar10.load_dataset ()

(1)

3.3 Implementation of GAN training algorithm
In [21] the authors proposed a variety of new
architectural features and training procedures for
GANs framework. Here in the proposed work the
training of the model is not done and the
requirement for model with labels were not used.
They generated high image quality by using the new
techniques. They used the image data set which
yields an error rate of 21.3%.

The below code load and summarize the CIFAR
dataset

Figure 5. Python code for loading CIFAR dataset

In this section the implementation of GAN Training
Algorithm, Loss function in GAN, and training the
GAN models are discussed. GAN training involves
the discriminator and generator model together to
be trained in parallel. The training algorithm can be

After we run this code in python we get the
following output
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Train (50000, 32, 32, 3) (50000, 1)
Test (10000, 32, 32, 3) (10000, 1)
The imshow() function provided by keras using the
matplotlib library can plot the images from the
training dataset.
pyplot.imshow(trainX[i])

(2)

Below code of python plots the 100 images from the
training data set which is of 10 by 10 square
Fig 8: Trained and Untrained parameters
4.3 Performance Evaluation
There is no particular method to evaluate the
performance of the algorithm mentioned above. But
we can evaluate the performance based on realistic
and unrealistic images. Generating many images
and save them for the future subjective review [23].
One more method for performance evaluation is to
save the model for generator.

Figure 6. Python code to plot 100 images from
CIFAR
When the code is run through the python it
produces the images from the dataset as follows. A
sample of images is shown in Figure 7.

5 Results
Usage of the GPU hardware provides better results
than the CPU as the later one takes many hours to
run. The configuration for running this examples
are considered to be are faster instances of the
hardware. I choose to have p3.2xlarge hardware
which includes Tesla V 100 GPU. This will increase
the training speed of the models. Select the Keras
keypair. After 100 or 120 epochs we get seemingly
fair images where we can identify the images.

Figure 7. Sample images from CIFAR dataset
These images will be used in the training data set for
training Generative Adversarial network.
4.2 Define and train the model
In this section we will see how to define and train
the model for the above dataset. We need to build a
model which predicts the classification of the
images. We consider this as a binary classification
problem [22]. The below python code shows the
model that is build. The output shows the total
parameters that can be trained and un trained
parameters.
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6 Conclusion and Future Scope
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3

Generative Adversaria Networks are used for
training the Deep Neural network models in
practice. These are best techniques when adopted
for unsupervised datasets. In this paper we have
seen how the GAN model is trained and
implemented for the image datasets. We can
consider for fture improvement of this paper for
larger set of images and see how the quality of
images will improve with speed of the training.
Updating the discriminator will assist in batch
normalization. We can also update the model
configuration for deeper discriminator models.
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Abstract

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The first case was encountered in
December 2019 in Wuhan city of Hubei province of China. It has continued to spread
since then, causing an ongoing pandemic. In this study, it is aimed to detect
pneumonia on a large dataset of lung X-ray images of people who have had COVID-19
disease with Convolutional Neural Networks (CNN), one of the advanced machine
learning approaches. In the study, a dataset consisting of 5900 images was used. First
of all, the COVID-19 images (pneumonia and normal) of this dataset were
preprocessed before being given as parameters to the CNN model. Subsequently, the
images were resized as they were of different sizes. Since it takes time to process large
images in the computer environment, this operation also positively affects the
creation time of the model. Images were converted to vector form in order to use the
resized images in the CNN model. Then, the CNN model was trained using unified
images. The parameters used during the model training were discussed in detail and
the most effective parameter was selected. According to the results obtained, the
accuracy, precision, and F1-measure values of the model were found to be 98.73%,
99.53%, and 97.66%, respectively. The model can detect pneumonia with an accuracy
rate of 99.05%.
Keywords: Covid-19, Convolutional Neural Networks, Classification, Deep Learning, Image
Processing, Pneumonia, Residual Neural

Figure 1 shows the number of cases and deaths
from COVID-19 worldwide. As can be seen, the rate
of increase increases logarithmically over time.

1 Introduction
The new type of coronavirus (COVID-19) disease,
which has affected the whole world in the last year,
emerged in December 2019 in the city of Wuhan,
China, and spread all over China in a short time. In a
very short time, it went out of China and spread all
over the world, and became a world pandemic. As of
12 June 2021, the number of cases caused by
COVID-19 worldwide is 175 million and the number
of deaths is 3.8 million. These figures show that
Covid-19, which threatens the whole world, should
be taken seriously. Severe acute respiratory
syndrome, COVID-19, causes significant respiratory
failure in the infected creatures and if the disease
progresses, fatal results are encountered.
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towards significantly reducing testing time [8]. In
this context, AI-based solutions that are effective in
solving complex problems come to the fore. The
solution method in question offers both a lower cost
and a more accurate diagnosis-diagnosis-treatment
for COVID-19 and similar diseases. Today,
especially in the medical field, successful results are
obtained by using deep learning techniques with
image data sets such as retinal images, chest X-rays
[9, 10], and brain MRI [11, 12]. Deep learning and
machine learning techniques are used in many
applications to extract, analyze and recognize
patterns from data [13, 14, 15].
In this study, a workflow for automatic pneumonia
detection is proposed and experimentally tested.
For this purpose, it is aimed to detect pneumonia on
a large dataset of lung X-ray images of people who
have had COVID-19 disease, using CNN techniques,
which is one of the advanced machine learning
approaches. For these images to be given as input to
the CNN model, the data were preprocessed.
Afterward, the cleaned and resized images were
converted to vector forms. For this purpose, the
One-Hot-Encoding method was used. This dataset,
which has been converted into vector form, is given
as a parameter to the trained CNN model. The
parameters that the CNN model will give the best
performance have been determined experimentally
and the model performance has been achieved. The
created model can detect pneumonia with an
accuracy rate of 99.05%. We aim to develop a
generalizable pneumonia detection model that will
achieve high success rates on specialized problems.

Figure 1. Total cases and deaths (worldwide) [1].
The most obvious symptoms and signs of infection
of the disease; It is known as fever, dry cough, sore
throat, headache, weakness, muscle pain, diarrhea,
and shortness of breath. In more advanced cases, it
can cause severe pneumonia, causing inflammation
of the lungs, and multi-organ failure due to oxygen
differences. This disease has much more dangerous
and wearisome effects especially for those with
chronic diseases, those with weak resistance or
immune systems, smokers, and the elderly [2, 3].

In the second part of the study, studies that are
similar or include the steps used in this study are
mentioned. In the third part, the technical
components of the proposed method are discussed
in detail. In the fourth part, experimental findings
are given. In the last part, the results and future
studies are mentioned.

A real-time reverse transcription-polymerase chain
reaction (RT-PCR) [4] technique is currently widely
used for the diagnosis and diagnosis of COVID-19.
Chest radiological imaging methods such as
Computed Tomography (CT) [5] and X-ray are
preferred [6] to diagnose COVID-19 in the early
stages. At this point, artificial intelligence (AI) can
contribute to the above perspectives [7]. While it
has great COVID-19 similarities to pneumonia, with
a severe shortage of experts, the AI-powered autodetection model could be a significant milestone

2 Related Works
In the last decade, the use of deep learning-based
approaches in healthcare has increased
exponentially. One of the most important factors of
this increase is that deep learning systems
accelerate the early diagnosis and treatment
process. In particular, early diagnosis of diseases is
ensured by using computer-aided diagnosis
systems. In the field of pathology, it has become
much easier to detect diseases such as cancer [16],
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pneumonia [17], and tuberculosis [18] using these
diagnostic systems.

precision, 95% F-score, 95% AUC were obtained. In
addition, it has been stated that the proposed
system can be used by experts as a diagnostic aid
system.

CNN models are used extensively, especially for the
processing and classification of image data. There
are important studies in this area. One of the most
recent of these is the study of Madaan et al. [19]. In
this study, a two-stage chest X-ray image
classification named XCOVNet is performed for
early COVID-19 detection using convolutional
neural networks. XCOVNet detects in two stages
whether an individual is COVID-19 positive using
patient images with chest X-rays. In the first step, a
CNN model is created using a dataset of 392 chest Xray images, half of which are positive for COVID-19
and half are negative. In the second stage, patient
classification is made using this model. According to
the classification results, a success rate of 88.44%
was achieved.

CNN models have started to be used extensively in
the service industry as well as in the healthcare
field. One of the studies conducted in this area is the
study of Ramdani et al. [22]. In this study, it is
thought that the payment processes in restaurants
are manual and inefficient due to the use of cash
registers. The reason for this situation is that the
cashier first checks which food was ordered from
the invoice and then calculate again at the cash
register. With the proposed method in this study, a
CNN classification model was created for food
detection and payment processes in restaurants. In
order to determine the accuracy of the model, 6
types of food data sets were given to the CNN model
as parameters. With Epoch 9000 and 0.0002
learning rate, the detection accuracy of the model
took less than 10 seconds, and a 100% success rate
was achieved.

ZabirulIslam et al. [20] designed a deep learningbased system based on a combination of CNN and
LSTM to automatically diagnose COVID-19 disease
from X-ray images. In this system, CNN was used for
deep feature extraction and LSTM was used for
feature extraction. For the training of the model, a
total of 4575 X-ray images, 1525 of which were
COVID-19 images, were used as a dataset. The
experimental results obtained show that the
proposed system achieves 89.4% accuracy, 89.9%
AUC, 89.2% specificity, 89.3% sensitivity, and
88.9% F1 score. The proposed system is thought to
help doctors easily diagnose and treat patients with
COVID-19. It is also stated that the system will yield
better results when more COVID-19 images are
available.

The parameters used in the layers of the CNN model
directly affect the performance of the model.
Therefore, the selection of parameters is very
important. One of these parameters is the activation
method. The effect of the activation method on
performance is discussed in the study [23]. In this
study, Zhuangzi Li and his team propose a new
image classification activation method called KELM
(Kernel Extreme Learning Machines) instead of
using the Softmax activation method as a classifier
in CNN architecture to improve image classification
performance. In experiments on publicly available
datasets, it is stated that the proposed method
outperforms the Softmax activation method.

In another COVID-19-based study [21], it is stated
that a new system is needed because the use of
Computed tomography (CT) used in the diagnosis of
COVID-19
requires
examination
analysis
complexity and expert effort that may lead to
diagnostic errors. For this purpose, a computeraided diagnosis system model was designed. In this
model, a methodology for the diagnosis of COVID19 using CNN for feature extraction in computed
tomography examinations and its classification
using XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) is
presented. For the training of the model, a total of
708 computed tomography images were used, of
which 312 were COVID-19 and 396 were nonCOVID-19 images. These images were used as input
in the CNN model. Then XGBoost was used for
classification purposes. According to the test
results, 95.07% accuracy, 95.09% recall, 94.99%

3 Material and Method
In this part of the paper presents all the details of
the proposed model and the steps taken in the
working process. First of all, the deep learning
methods and machine learning algorithm used in
the study are briefly mentioned, then the processes
of obtaining the data set, removing noise, and
preparing it are explained, and finally, the process
of creating the model is included. Python opensource software was used to build the model. The
CNN algorithm was used in the study to classify the
X-ray images in the dataset.
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The superficial steps of the system to be created for
automatic pneumonia detection are given in Figure
2. Each of these steps will be discussed in detail.

representation of data. High-level properties derive
from lower-level properties, creating a hierarchical
representation. This representation learns multiple
levels of representation corresponding to different
levels of abstraction [25]. Deep learning is based on
learning from the representation of data. When a
representation is mentioned for an image; a vector
of per-pixel intensity values, or features such as
edge clusters, custom shapes, can be considered.
Some of these features better represent the data. As
an advantage at this stage, deep learning methods
use efficient algorithms for hierarchical feature
extraction that best represents the data instead of
manually extracted features [26].
Deep learning can be conducted supervised, semisupervised or unsupervised. In deep learning, it
learns the distinctive features by itself with many
data entries. The more data input for the learning
process, the more successful it will be. While data
passes through multiple layers, the upper layers are
those that extract more detail. There are three main
types of deep learning. These;

Figure 2. Designed model structure





3.1 Deep Learning
Deep learning is a class of machine learning. Deep
learning uses many layers of nonlinear processing
units for feature extraction and transformation.
Each successive layer takes the output from the
previous layer as input.

Multilayer Perceptron’s
Convolutional Neural Networks
Recurrent Neural Networks.

CNN was used in this study.
3.2 Convolutional Neural Networks (CNN)

Deep learning, machine learning, and artificial
intelligence are terms that have different meanings.
Deep learning, machine learning; machine learning
can be summarized as the sub-branch of artificial
intelligence. This relationship is shown in detail in
Figure 3.

CNN is a type of multilayer perceptron (MLP). The
cells in the visual center are subdivided into subregions to cover the entire image, simple cells with
edge-like features, and complex cells with larger
receptors are thought to concentrate the whole
image. The CNN algorithm, which is a forwardlooking neural network, was inspired by the visual
center of animals. The mathematical convolution
operation here can be thought of as a neuron's
response to stimuli from its stimulus field.
A CNN consists of one or more convolutional layers,
a subsampling layer, followed by one or more fully
connected layers such as a standard multilayer
neural network. CNN is a deep learning algorithm
that is generally used in image processing and takes
images as input. This algorithm, which captures and
classifies features in images with different
operations, consists of different layers. The image
passing through these layers, which are
Convolutional Layer, Pooling, and Fully Connected,
is made suitable for the deep learning model by

Figure 3. AI vs machine learning vs deep learning
[24].
In deep learning, there is a structure based on
learning more than one feature level or
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being subjected to different processes. Figure 4
shows the CNN architecture in general.

Fourier transform and image restauration.

A cross-section of the images belonging to the 2
categories of COVID-19 pneumonia and COVID-19
normal, which will be subjected to the
preprocessing step, is as in Figure 6.

Figure 4. CNN architecture [27].
3.3 Obtaining and Preparing Data
Image pre-processing is the term for operations on
images at the lowest level of abstraction. These
operations do not increase image information
content but they decrease it if entropy is an
information measure. The aim of pre-processing is
an improvement of the image data that suppresses
undesired distortions or enhances some image
features relevant for further processing and
analysis tasks. The various steps involved in image
processing are shown in Figure 5.

Figure 6. Part of the images after the preprocessing
In this study, the dataset to be used for training the
CNN model was subjected to the preprocessing step
shown in Figure 5. The parameters and values used
at this stage are as in Figure 7. After this stage, each
image was cleaned, uniformed, and finally
converted into vector form and made suitable for
the input of the CNN model.
Method
Setting
Rescale
1/255
Rotation range
40
Width shift
0.2
Height shift
0.2
Shear range
0.2
Zoom range
0.2
Horizontal flip
TRUE
Figure 7. Image resizing settings

Figure 5. Block Diagram of image preprocessing
steps [28].
There are 4 different types of Image Pre-Processing
techniques. These;




Pixel
brightness
transformations/
brightness corrections
Geometric transformations
Image filtering and segmentation
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3.4 Building and Training the CNN Model

The design of the model was carried out using
Keras, the deep learning library of the Python 3.7
version. Models were created using combinations of
optimization functions (Adam, Adadelta, Adamax,
and SGD), activation function (Rectified linear unit
(ReLU), Softmax, Sigmoid), and neuron numbers on
the layers. In the fourth part of the study, the
performance rates of these models created with
different parameters are given.

After the dataset was cleared of noise after the
image preprocessing step and converted to vector
form, it was first included in the training process to
create the model. Figure 8 gives information about
the dataset used for training and testing the model.
Parameter Name
Normal images

Parameter
Value
2400

Pneumonia images

3500

Total training images count

4000

Total validating images count

1000

Total test images count
Image Size

4 Experiments
In this part of the study, the classification of 2
different categories is compared. The effect of the
parameters to be used in the CNN model to be
created for Pneumonia detection is discussed. For
this purpose, 3 different experiments were carried
out and different parameters is used in each of these
experiments. It has been tried to determine how the
model behaves in the change of these parameters.
Each of the results is also discussed in detail.

900
198 * 198

Figure 8. Training parameters of the CNN model
The layers used to create the CNN model and their
values are given in Figure 9. Parameters such as
epoch, dropout, batch size, activation function, and
optimization function have been differentiated to
ensure that the model has an optimum performance
ratio.

Layer
conv2d_9 (conv2D)
max_Pooling2d_9
(MaxPooling2)
conv2d_10 (conv2D)
max_Pooling2d_10
(MaxPooling2)
conv2d_11 (conv2D)
max_Pooling2d_11
(MaxPooling2)
conv2d_12 (conv2D)
max_Pooling2d_12
(MaxPooling2)
flatten_3 (Flatten)
dropout_3 (Dropout)
dense_5 (Dense)
dense_6 (Dense)

In all experiments, the dataset given in table II and
the model layers given in table III were used as-is.
In the experiments, the effect on the model
performance was tried to be observed by changing
the activation and optimization function
parameters.

Output Shape
(None,
198,
198, 32)
(None, 99, 99,
32)
(None, 97, 97,
64)
(None, 48, 48,
64)
(None, 46, 46,
128)
(None, 23, 23,
128)
(None, 21, 21,
128)
(None, 10, 10,
128)
(None, 12800)
(None, 12800)
(None, 512)
(None, 1)

4.1 Experiment I
In experiment I, the CNN model was created with
the parameters given in Figure 10.
Parameter Name
Epochs

Parameter
Value
25

Batch Size

32

Learning Rate

0.0001

Optimizer Function

Adam

Activation Function

ReLU

Accuracy%

97.53

Precision%

96.89

F1-Measure%

97.01

Success Rate%

97,22

Figure 10. Parameters used in the experiment I

Figure 9. Parameters used in the trained CNN
model
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4.2 Experiment II

5 Conclusion and Future Studies

In experiment I, the CNN model was created with
the parameters given in Figure 11.

In this study, an automatic pneumonia detection
system was created using CNN, one of the advanced
machine learning approaches. For this purpose, the
chest X-ray image data set of people who had
COVID-19 disease was used. These data were used
for training and testing the model by going through
the preprocessing steps mentioned in the previous
sections. During the training phase of the model,
different variations of the activation and
optimization functions, which we think will affect
the performance, are tried and the experimental
results are shared. For this purpose, three different
experiments were carried out. The success rates in
these experiments vary between 97% and 99%. The
highest success rate of 99.05% was obtained in
experiment II when the activation function Softmax
and optimization function Adam were selected. The
accuracy, recall, precision, and loss values obtained
for the model created in experiment II are given in
Figure 13.

Parameter Name
Epochs

Parameter
Value
25

Batch Size

32

Learning Rate

0.0001

Optimizer Function

Adam

Activation Function

Softmax

Accuracy%

98.73

Precision%

99.53

F1-Measure%

97.66

Success Rate%

99.05

Figure 11. Parameters used in experiment II

4.3 Experiment III
In experiment I, the CNN model was created with
the parameters given in Figure 12.
Parameter Name
Epochs

Parameter
Value
25

Batch Size

32

Learning Rate

0.0001

Optimizer Function

Rmsprop

Activation Function

Softmax

Accuracy%

98.21

Precision%

98.79

F1-Measure%

97.98

Success Rate%

98,22

Figure 13. Model performance result
When compared with similar studies, it is seen that
the study is quite successful in terms of average
results. Compared to a similar [29] study, automatic
detection of pneumonia was achieved with a higher
success rate in this study. As a continuation of this
study, the following studies that are thought to
contribute to the literature can be discussed.

Figure 12. Parameters used in experiment III
When all the experimental results were examined,
the model performance ratios experienced a change
of about 2% in the change of activation and
optimization functions, with all parameters
remaining the same. The highest performance is
obtained with Softmax and Adam functions.
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In this study, the parameters of the model
with the highest success rate can be applied
on a different dataset and the results can be
observed.
In this study, CNN was used to create a
model. Instead of the CNN method, a
different machine learning algorithm can be
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used and the results obtained can be
evaluated comparatively.
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ARIMA, LSTM ve Prophet Modellerini Kullanarak Satış
Siparişlerinin Zaman Serilerinde Tahmini: Deneysel Bir Çalışma
Ahmet ZENCİRLİ1*, Nedim TUĞ1, Ahmet Yasir ŞAHİN1, Okan ÖZTÜRKMENOĞLU2
1MNM

2İzmir

Teknoloji A.Ş., Ar-Ge Birimi, İstanbul, TÜRKİYE
Bakırçay Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü, İzmir, TÜRKİYE

Özet
Günümüzde e-ticaret iş kolunda faaliyet gösteren satıcılar farklı uygulamalar ve ortamlar
üzerinden ürün satışı yapabilir durumdadır. Satıcıların bir sonraki dönem için ürün
tedariklerini gerçekleştirebilme, gelir takibi yapabilme ve farklı satış kanallarındaki stok
dağılımını taleplere uygun şekilde yönetebilme gibi farklı amaçları gerçekleştirmek için ürün
satış sayılarını öngörebilmesi temel öneme sahiptir. Geçmiş satış siparişleri üzerinde zaman
serisi analizi uygulayarak, bir sonraki dönem için olası satış sayıları tahmin edilebilmektedir.
Zaman serisi modelleme için geleneksel yöntemlerin yanı sıra, bilgisayarların hesaplama
gücündeki gelişmeler ve derin öğrenme gibi daha gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları ve
yaklaşımlarının geliştirmesiyle yeni algoritmalar da kullanılmaktadır. Bu deneysel çalışmada,
giyim alanında faaliyet gösteren bir işletmenin yaklaşık bir buçuk yıllık bir döneme ait saatlik
boyutta tutulan 11,642 adet satış sayısı verisi üzerinde zaman serisi analizinde kullanılan
geleneksel tabanlı ARIMA, derin öğrenme tabanlı LSTM modeli ve Facebook tarafından
genelleştirilmiş bir katkı modeline dayalı ölçeklenebilir bir tahmin aracı olarak geliştirilen
Prophet kullanılmıştır. Sonuçlarımız, ARIMA modellerinin ve LSTM sinir ağlarının, söz
konusu tahmin görevi için çok yakın bir şekilde performans gösterdiğini, hızlı ve kullanımı
kolay olan Prophet’ın daha az doğruluğu olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Zaman-serileri, Tahminleme, Derin Öğrenme, ARIMA, Prophet

Time-series forecasting of sales orders using ARIMA, LSTM and
Prophet models: an experimental study
Abstract
Today, vendors operating in the e-commerce sector can sell products through different
applications and environments. It is of fundamental importance for the vendors to be able to
predict the number of product sales to achieve different purposes such as realizing product
procurement, tracking income, and managing the stock distribution in different sales
channels in accordance with the demands. By applying time series analysis on past sales
orders, the number of possible sales for the next period can be predicted. In addition to the
traditional methods for time series modeling, new algorithms are also used with the
development of more advanced machine learning algorithms and approaches such as deep
learning and improvements in the computational power of computers. In this study, we
applied on traditional-based ARIMA, deep learning-based LSTM model and a scalable
estimation-based Prophet is a generalized additive model was developed as a tool by
Facebook are used in time series analysis. The dataset contains 11,642 hourly records which
are sales data of a company operating in the field of clothing for a period of approximately
one and a half years. Our results show that ARIMA model and LSTM neural networks perform
very closely for the prediction task, with less accuracy than Prophet, which is fast and easy to
use.
* Iletişim e-posta: ahmet@mnm.com.tr
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evrişimsel sinir ağları (CNN) ile Prophet
modellerinin karşılaştırılması yapılmıştır ve derin
öğrenme temelli modeller ile en iyi doğruluk elde
edilmiştir [2].

1 Giriş
Teknolojik gelişmeler ile Internet kullanımının
yaygınlaşması ve bilgisayar sistemlerinin daha
kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle ürünl veya
hizmetlerin alınıp satılabildiği e-ticaret sektörü
son yıllarda ciddi bir büyüme göstermiştir.
E-ticaret faaliyeti gerçekleştiren işletmeler ürün
satışlarını gerek kendilerine ait web ve mobil
uygulamalar üzerinden, gerekse de çok satıcının
bulunduğu sanal/dijital pazar yerleri üzerinden
gerçekleştirebilmektedir. İşletmeler için, bu farklı
kanallar üzerinden satış yapabilmek, ürün
stoklarını
yönetme,
üretimi
planlama,
tedarikçilerden temin edilecek miktarları ve
zamanları belirleme, mali durumlarını izleme,
indirim dönemleri tanımlama gibi stratejik
kararlar ve iyileştirme önlemleri için satış tahmini
araştırması çok önemli bir değere sahiptir. Bir
sonraki dönemde beklenen satış sipariş
sayılarının doğru belirlenmesi, işletmeler adına
büyük önem taşımasının yanı sıra satış zaman
serilerinin incelenmesi ve tahmini, yalnızca
ekonomi, işletme ve finans adına önemli bir konu
değil, aynı zamanda veri bilimi açısından da
önemlidir. Ayrıca, sipariş sayılarındaki zamansal
değişimin analiz edilmesi ile sonraki dönemler
için sipariş sayı tahminlemesi yapmak, sahip
olunan sunucu bilgisayar sistemlerinin hatasız
çalışmasını
sağlamak
ve
işlem
yükü
dengelemelerini yönetmek adına bir takım teknik
altyapı
önlemlerinin
alınmasına
ve
iyileştirmelerinin yapılması konusunda önemli bir
girdi olacaktır.

Hisse senedi fiyatlarının tahmini için Prophet ve
ARIMA modellerinin kullanıldığı çalışmada,
ARIMA (2,1,2) modelinin hisse senedi fiyatlarını
tahmin etmek için en iyisi olduğu ve Prophet’ın
hisse senedi fiyatlarının gelecekteki tahminlerini
yapmak için kullanılabileceği görülmüştür [3].
Brent ham petrol trendinin LSTM ve Facebook
Prophet kullanılarak tahmin edilmesi üzerine
yapılan çalışmada LSTM modelinin hem eğitim
(%92) hem de test (%89) aşamasında daha iyi
sonuçlar verdiği görülmüştür. Çalışmada Prophet
modelinden sırasıyla %89 ve %62 sonuçları elde
edilmiştir [4].
Başka bir çalışmada, ilaç satış tahmininde gerçek
satış verileri üzerinden, satış hacmini tahmin
etmek ve değerlendirmek için Prophet modeli ve
derin öğrenme modeli LSTM kullanılmış, RMSE
değeri LSTM modelinde Prophet’a göre daha
düşük elde edilmiştir [5].
Kuraklık modellemesi ve tahmini için 5
katmandan oluşan büyük bir kuraklık mimarisinin
sunulduğu bir çalışmada, kuraklık tahmini için üç
farklı yöntem olan ARIMA, PROPHET ve LSTM
arasında karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır
[6]. RMSE, R2 ve MAE metriklerinin kullanıldığı
karşılaştırmalarda, LSTM'nin diğer modellerden
daha iyi performans gösterdiği ve ARIMA'nın
PROPHET modelinden daha iyi performans
gösterdiği elde edilmiştir.

Zaman serisi tahmini, zamana dayalı verileri
kullanarak bir veri dizisindeki gelecekteki
değerleri tahmin etmek için kullanılır. Karmaşık
doğrusal olmayan kalıpları nedeniyle zaman
serileri tahmin edilmesi zordur. Zaman serileri
analizi üzerine farklı sektörlerde yapılan çeşitli
çalışmalar mevcuttur.

Mobilya satışlarını tahmin etmek için bir
perakende mağazasının satış geçmişini içeren bir
veri seti üzerinde SARIMA, LSTM, CNN ve Prophet
modelleri uygulanarak RMSE ve MAPE ölçüm
metrikleri
ile
karşılaştırmaların yapıldığı
çalışmada, elde edilen sonuçlar yığınlanmış LSTM
yönteminin diğer yöntemlere göre üstünlüğünü
göstermiştir [7].

Bir sonraki gündeki işlem sayısının neden
beklenenden düşük olduğunu kontrol etmek
amacıyla, sistemin anomalisini tahmin etmek için
yaklaşan işlem sayısını tahmin etmek üzere
yapılan çalışmada yığınlanmış LSTM, ARIMA ve
Prophet kullanılmış, LSTM modelinin diğer
yaklaşımlardan daha iyi olduğu elde edilmiştir [1].

Başka bir çalışmada, kısa vadeli su seviyesi
tahmininin doğruluğu hedeflenmiş, Prophet ve
LSTM
modellerinin
farklı
ağırlıklarla
birleştirilerek yeni bir kombinasyon modeli
önerilmiştir [8]. Çalışmada apılan deneyler
Prophet modelinin verilerdeki doğrusal olmayan
özellikleri çıkaramaması sorununu çözdüğünü ve
LSTM
modelinin
verilerin
periyodik

Gıda toptancısı tarafından uygulanan satış
fiyatlarını tahmin etmek için yapılan çalışmada
ARIMA, derin öğrenme modelleri olan RNN ve
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değişikliklerini tahmin etmede yetersiz kaldığını
göstermiştir.

Notebook kullanılarak Python programlama dili
ve ilgili kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiştir.

LSTM'nin ARIMA'ya üstünlüğünü gösteren ve
ARIMA ile karşılaştırıldığında LSTM ile elde edilen
hata oranlarındaki ortalama azalmanın yüzde
84-87 arasında elde edildiği ekonomik ve finansal
zaman
serilerinde
tahminleme
çalışması
yapılmıştır [9].

Tahminleme çalışmalarında tahminin doğruluğu
önemli bir unsurdur. Bu alandaki çalışmalarda
RMSE, MAE, MAPE ve ME gibi hata ölçüm
yöntemleri kullanılarak gerçekleşen sonuçlar ile
tahmin edilen sonuçlar karşılaştırılmakta ve
doğruluk elde edilmektedir. Bu çalışmada nicel
verileri tahmin etmede bir modelin hatasını
ölçmenin standart bir yolu olan Kök Ortalama
Kare Hatası (RMSE, Root Mean Square Error)
kullanılmıştır.

Tarım emtia fiyatını tahmin etmek için web
tabanlı otomatik bir sistem önerilen başka bir
çalışmada ARIMA, SVR, Prophet, XGBoost ve LSTM
modelleri karşılaştırılmış, en uygun algoritma
olarak RMSE metriğinde 0.304 değeri ile LSTM
modeli elde edilmiştir [10].

2.1 Veri Kümesi
Bu çalışmada giyim sektöründe faaliyet gösteren
bir işletmenin Eylül 2020 – Ocak 2022 tarihleri
arasındaki satış sipariş verileri kullanılmıştır
(Şekil 1). Veri kümesindeki kayıtlar her gün için
birer saatlik zaman aralıklarında gerçekleşen
sipariş sayılarından oluşmaktadır. Veri kümesinde
487 güne ait 11,642 kayıt bulunmakta olup, eksik
bulunan saat dilimleri için (46 adet saatlik dilim)
modeller uygulanmadan önce, zaman serilerinin
frekans dönüşümü ve yeniden örneklenmesi için
kullanılan pandas kütüphanesi içerisindeki
resample fonksiyonu kullanılmıştır. Yine, veri ön
işleme işlemi olarak, verilerdeki saatlik dilim
aralıklarının tutulduğu alan başlangıç ve bitiş saati
değerlerini elde etmek için ilgili değerlere
ayrıştırılmıştır. Satış sayıları ile başlangıç saati
olarak ayrıştırılan değer modellerde kullanılmak
üzere veri çerçevesinde hazır hale getirilmiştir.
Tablo 1’de gösterildiği gibi uygulanan analiz
yöntemlerinde veri kümesi %67 oranında eğitim
ve geri kalanı test amaçlı olacak şekilde
ayrılmıştır.

Gelecekteki şebeke planlamasında önemli bir rol
oynayan bireysel konut aboneleri için kısa vadeli
elektrik yük tahmini yapılan çalışmada LSTM
modeli [11]; petrol sahasının üretim verileri
kullanılarak petrol endüstrisi alanında üretimin
zaman serisi tahmini yapılan çalışmada ise derin
LSTM modeli [12]; hava kirliliğinin etkili ve doğru
bir şekilde analizi ve tahmini üzerine yapılan
çalışmada LSTM modeline dayalı önerilen model
[13]; nakit akışı tahmini üzerine yapılan başka bir
çalışmada ise [14] çok katmanlı algılayıcı (MLP,
multi-layer perceptron) ve LSTM modelleri
doğruluğu daha yüksek elde edilen modeller
olmuştur.
Bu çalışmada ise, satış siparişlerinden oluşan veri
kümesi üzerinde esas olarak geleneksel üç zaman
serisi analizi modelini uygulayarak satış sipariş
tahmini yöntemini inceledik. Ekonometrik
analizlerde sıklıkla kullanılan zaman serilerini
modellemede kullanılan yaygın ve eski
yöntemlerden biri olan ARIMA, derin öğrenme
modeli olan Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM,
Long-Short Term Memory) ve Facebook'un
genelleştirilmiş
katkı
modeline
dayalı
ölçeklenebilir bir tahmin aracı olan Prophet’ı
gerçek satış sipariş verilerini kullanarak bu üç
yöntem üzerinde karşılaştırmalı bir deney
gerçekleştirdik. Bu çalışmanın ikinci bölümünde
kullanılan veri kümesinin özellikleri ve yöntemler
hakkında kısaca teorik temeller açıklanmaktadır.
Üçüncü bölümde uygulanan yöntemlerden elde
edilen bulgulara yer verilmekte ve son bölümde de
gelecek çalışmalar hakkındaki öngörülere yer
verilmiştir.

Şekil 1. Veri kümesinin dağılım grafiği
2.2 ARIMA
Zaman serisi verilerini analiz etmek ve tahmin
etmek için bir istatistiksel model sınıfı olan
Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA,
Auto Regressive Integrated Moving Average),

2 Materyal ve Yöntem
Kullanılan zaman serisi tahmin yöntemlerinin
uygulaması yerel sunucu üzerinde Jupyter
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ekonometrik yaklaşımlar arasında bulunan tek
değişkenli zaman serisi modelleme için
kullanılmaktadır. Modelin temel özellikleri
modelin isminde geçen AR, I ve MA şeklinde
isimlendirilen bileşenlerden oluşmaktadır [15].

gözlem ile artık hata arasındaki bağımlılığı
kullanan bir model.
Bu özelliklerin her biri modelde bir parametre ile
ilişkilendirilir ve sırasıyla p, d ve q ile ifade edilir.
Modelin standart gösterimi ARIMA(p,d,q)
şeklindedir. p, modeldeki gecikme sırası veya
gecikme gözlemlerinin sayısıdır. Modeldeki AR
terimlerinin sayısı olarak da gösterilebilir. d,
farkın derecesi veya ham gözlemlerin fark edilme
sayısıdır. ARIMA için 1 olarak alınır. Benzer
şekilde q, modeldeki MA terimlerinin sayısıdır.
Alternatif olarak hareketli ortalama penceresinin
sırası veya boyutu olarak da adlandırılabilir.

 AR: Otoregresyon. Bir gözlem ile bir dizi
gecikmeli gözlem arasındaki bağımlı ilişkiyi
kullanan bir regresyon modeli.
 I: Entegre. Zaman serisini durağan hale
getirmek için farklı zamanlardaki gözlemlerin
farklılıklarını
ölçmek
(önceki
zaman
adımındaki bir gözlemden başka bir gözlemin
çıkarılması).
 MA: Hareketli Ortalama. Gecikmeli gözlemlere
uygulanan hareketli ortalama modelinden bir

Tablo 1. Eğitim ve test veri kümelerinin istatistiksel açıklaması.
Veri Kümesi
Eğitim
Test
Toplam

Sayı
7,830
3,858
11,688

Ortalama
449.55
425.02
441.45

Standart Sapma
431.51
401.20
421.88

2.3 Uzun-Kısa Süreli Bellek (LSTM)

Minimum
0
6
0

Maksimum
7066
3543
7066

verilerde iyi performans gösterir ve genellikle
aykırı değerleri iyi işleyebilir.

Ön bilgi ve mevcut koşullar arasında zamansal
korelasyonlar kurabilen ve dizilim tabanlı model
olan Yinelenen Sinir Ağları (RNN, Recurrent Neural
Networks) yapılarına göre geleneksel ileri
beslemeli sinir ağlarından farklıdır. RNN'nin t
anındaki kararı, t-1 zaman adımındaki karardan
etkilenir. Ayrıca, RNN gradyan kaybolması
dezavantajına sahiptir, bu da önceki zaman
düğümünün tespitinin azaldığı anlamına gelir.
RNN'nin karşı karşıya olduğu bu sorunu çözmek
için önerilen LSTM, ek özelliklere sahip özel bir RNN
türüdür. Verinin önceki eğiliminin ezberlenmesi,
tipik bir LSTM'ye dahil edilmiş bir hafıza hattı ile
birlikte bazı kapılar aracılığıyla mümkündür. LSTM
model ağı, mevcut dönemin girişi, önceki dönemin
çıkışı ve bir önceki birimin belleği olan xt, ht-1 ve Ct-1
olmak üzere üç girdi alır [16].

3 Deneysel Sonuçlar
Şekil 2, ARIMA tarafından tahmin edilen satış
siparişleri grafiğidir. Şekildeki mavi çubuklar
gerçek, kırmızı çubuklar tahmin değerleridir.
ARIMA modeli uygulanan deneylerde mevsimsel
olmayan ve tatillerin modülasyon etkileri ihmal
edilmiştir. ARIMA parametreleri p için 10, d ve q
değerleri için 1 değerleri kullanılmıştır.

2.4 Prophet Tahmin Modeli
Prophet, öncesinde kullanılmakta olan mevcut
zaman serisi modellerinin çoğunun eksik ayar
parametrelerine sahip olduğunu düşünülerek,
Facebook'un veri bilimi ekibi tarafından yayınlanan
açık kaynaklı bir yazılımdır [17]. Yıllık, haftalık ve
günlük mevsimlik ve tatil etkileriyle doğrusal
olmayan trendlere uyan toplamsal bir modele
dayalı tahminleyici bir zaman serisi modelidir.
Güçlü mevsimsel etkiye sahip zaman serisi
verilerinde ve birden çok mevsime sahip geçmiş

Şekil 2. ARIMA(10,1,1) modeli tahmin grafiği
Şekil 3, LSTM tarafından tahmin edilen satış
siparişleri grafiğidir. Şekildeki mavi çubuklar
gerçek, turuncu çubuklar eğitim veri kümesi için
tahmin, yeşil çubuklar test veri kümesindeki tahmin
değerlerini gösterir. LSTM modeli deneylerinde
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sonraki zaman dilimini tahmin etmek için girdi
değişkenleri olarak kullanılacak önceki zaman
adımlarının sayısı olan look_back pencere değeri
1,3 ve 5 olarak uygulanmıştır. Ağ, 1 girişli görünür
bir katmana, 4 nöronlu bir gizli katmana ve tek bir
değer tahmini yapan bir çıkış katmanına sahip
olacak şekilde modellenmiştir.

[3] Garlapati A, Krishna DR, Garlapati K, Rahul U,
Narayanan G. Stock Price Prediction Using Facebook
Prophet and Arima Models. In2021 6th
International Conference for Convergence in
Technology (I2CT) 2021 Apr 2 (pp. 1-7). IEEE.
[4] Güleryüz D, Özden E. The prediction of Brent crude
oil trend using LSTM and Facebook Prophet. Avrupa
Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020 Dec(20):1-9.
[5] Meng J, Yang X, Yang C, Liu Y. Comparative Analysis
of Prophet and LSTM Model in Drug Sales
Forecasting. InJournal of Physics: Conference Series
2021 May 1 (Vol. 1910, No. 1, p. 012059). IOP
Publishing.
[6] Balti H, Abbes AB, Mellouli N, Sang Y, Farah IR,
Lamolle M, Zhu Y. Big data based architecture for
drought forecasting using LSTM, ARIMA, and
Prophet: Case study of the Jiangsu Province, China.
In2021 International Congress of Advanced
Technology and Engineering (ICOTEN) 2021 Jul 4
(pp. 1-8). IEEE.
[7] Ensafi Y, Amin SH, Zhang G, Shah B. Time-series
forecasting of seasonal items sales using machine
learning–A comparative analysis. International
Journal of Information Management Data Insights.
2022 Apr 1;2(1):100058.
[8] Du N, Liang X. Short-term water level prediction of
Hongze Lake by Prophet-LSTM combined model
based on LAE. In2021 7th International Conference
on Hydraulic and Civil Engineering & Smart Water
Conservancy and Intelligent Disaster Reduction
Forum (ICHCE & SWIDR) 2021 Nov 6 (pp. 255-259).
IEEE.s
[9] Siami-Namini S, Namin AS. Forecasting economics
and financial time series: ARIMA vs. LSTM. arXiv
preprint arXiv:1803.06386. 2018 Mar 16.
[10] Chen Z, Goh HS, Sin KL, Lim K, Chung NK, Liew XY.
Automated Agriculture Commodity Price Prediction
System with Machine Learning Techniques. arXiv
preprint arXiv:2106.12747. 2021 Jun 24.
[11] W. Kong, Z. Y. Dong, Y. Jia, D. J. Hill, Y. Xu and Y. Zhang,
"Short-Term Residential Load Forecasting Based on
LSTM Recurrent Neural Network," in IEEE
Transactions on Smart Grid, vol. 10, no. 1, pp. 841851, Jan. 2019, doi: 10.1109/TSG.2017.2753802.
[12] Sagheer A, Kotb M. Time series forecasting of
petroleum production using deep LSTM recurrent
networks. Neurocomputing. 2019 Jan 5;323:203-13.
[13] Chang YS, Chiao HT, Abimannan S, Huang YP, Tsai
YT, Lin KM. An LSTM-based aggregated model for air
pollution forecasting. Atmospheric Pollution
Research. 2020 Aug 1;11(8):1451-63.
[14] Weytjens H, Lohmann E, Kleinsteuber M. Cash flow
prediction: MLP and LSTM compared to ARIMA and
Prophet. Electronic Commerce Research. 2021
Jun;21(2):371-91.
[15] Brownlee B. “How to Create an ARIMA Model for
Time
Series
Forecasting
in
Python”.

Şekil 3. LSTM (look_back=3) modeli tahmin grafiği
4 Sonuçlar
Bu çalışmada, giyim sektöründe faaliyet gösteren
bir işletme tarafından sağlanan gerçek satış
verilerine dayanarak, satış hacmini tahmin etmek
ve değerlendirmek için sırasıyla ARIMA, derin
öğrenme modeli LSTM ve Prophet modeli
kullanılmıştır. Tablo 2’deki sonuçlara göre, LSTM
deneyinin doğruluğunun, ARIMA ve Prophet
modellerine göre daha yüksek olduğunu
görünmektedir.
Tablo 2. Deneysel hata karşılaştırması
Model
ARIMA(10,1,1)
LSTM (look_back=1)
LSTM (look_back=3)
LSTM (look_back=5)
Prophet

RMSE
154.860
167.293
154.780
167.293
319.970

Gelecek çalışmalarda karşılaştırma deneyleri için
daha fazla model kullanılabilir ve daha doğru
sonuçlar elde etmek için satışları etkileyen faktörler
daha fazla analiz edilebilir.
Kaynaklar
[1] Sebt MV, Ghasemi SH, Mehrkian SS. Predicting the
number of customer transactions using stacked
LSTM recurrent neural networks. Social Network
Analysis and Mining. 2021 Dec;11(1):1-3.
[2] Menculini L, Marini A, Proietti M, Garinei A, Bozza A,
Moretti C, Marconi M. Comparing Prophet and Deep
Learning to ARIMA in Forecasting Wholesale Food
Prices. Forecasting. 2021 Sep;3(3):644-62.
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Özet
İnternet kullanımının ve kullanıcı sayısının artması ile kötü amaçlı kullanım da artmaktadır.
Kötü amaçlı saldırganların sıkça başvurduğu yöntemler arasında, sosyal mühendislik,
oltalama, kimlik avı gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kötü amaçlı
URL’ler ile insan açıklarından faydalanmaktır. Kötü amaçlı URL’ler ile saldırganlar, bağlantıya
tıklama veya e-posta/mesaj yolu ile iletilen web sayfası üzerinden kötü amaçlı yazılım
yükleme, kişisel ve hassas verileri çaldırma, cihazlara tam amaçlı erişim sağlama gibi amaçlar
gütmektedir. Bu çalışmada, günümüzde siber suç adına sıkça kullanılan kötü amaçlı URL’lerin
tespitinde Birliktelik Kuralları kullanılmıştır. Birliktelik Kuralları oluşturulmasında WEKA
programı üzerinde Apriori Algoritması, RapidMiner programı üzerinde ise FP-Growth
Algoritması kullanılmıştır. Çalışma, iyi huylu ve kötü huylu URL’lerden elde edilmiş Kanada
Siber Güvenlik Enstitüsü'nün URL veriseti (ISCX-URL-2016) üzerinde yapılmıştır.
Verisetinde benign, spam, phishing, malware ve defacement olmak üzere temel olarak beş
farklı URL türü bulunmaktadır. Ortaya çıkan Birliktelik Kuralları analizi sonuçlarının zararlı
URL tespiti konusunda Siber Güvenlik kurallarının oluşturulmasında fayda sağlaması
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Birliktelik Kuralları, Apriori, FP-Growth, Kötü Niyetli URL, Siber Güvenlik

Malicious URL Detection with Association Rules
Abstract
With the increase in the use of the Internet and the number of users, malicious use is also
increasing. Among the methods that malicious attackers frequently resort to, there are
methods such as social engineering, phishing, phishing. One of these methods is to exploit
human vulnerabilities with malicious URLs. With malicious URLs, attackers aim to download
malware, steal personal and sensitive data, and provide full-purpose access to devices
through clicking on the link or email/message. In this study, Association Rules were used to
detect malicious URLs that are frequently used in the name of cybercrime. In the creation of
Association Rules, Apriori Algorithm on WEKA program and FP-Growth Algorithm on
RapidMiner program were used. The study was conducted on the Canadian Cyber Security
Institute's URL dataset (ISCX-URL-2016) obtained from benign and malignant URLs. There
are basically five different URL types in the dataset: benign, spam, phishing, malware and
defacement. It is possible that the results of the Association Rules analysis will be beneficial
in the creation of Cyber Security rules for malicious URL detection.
Keywords: Association Rules, Apriori, FP-Growth, Malicious URL, Cyber Security

1 Giriş

olmaktadır. Bu saldırıların da analiz edilmesi ve
yorumlanması günümüzde oldukça önemlidir.

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilen
veri miktarı her geçen gün artmaktadır. Bu büyüme
aynı zamanda siber saldırıların da artmasına neden

Ransomware (Fidye yazılımı) ve kimlik avı, siber
saldırı türleri arasında en sık rastlanan saldırılardır
[1] ve bu tür saldırılar yaygın olarak meşru görünen
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kötü amaçlı URL'ler ile kullanılır. Kötü amaçlı
URL'ler, kullanıcıları olumsuz etkileyen bağlantılar
olarak bilinir ve kötü amaçlı URL tespitinin
sağlanması ile hem bireysel hem de işletme özelinde
kimlik avı, cihazlara tam erişim sağlama ve hassas
bilgileri erişime engelleme, silme veya değiştirme
gibi saldırılardan korunması için büyük önem
taşımaktadır.

kıyaslandığında en iyi değerleri, Rastgele Orman
sınıflama ile üretildiği görülmüştür.
Shuai Wang ve arkadaşları, [6] ISCX-URL2016
veriseti üzerinde Naive Bayes algoritmasını
kullanarak
bir
ikili
sınıflandırma
modeli
oluşturmuştur. Özellik seçme algoritması sonucunda
seçilen özellikler ile oluşturulan model, iyi web
sitelerinin farklılaşmasını çözmek için daha uygun
olduğunu ve doğruluğun %90'a ulaşabileceğini
göstermişlerdir.

Kötü amaçlı URL’ler, saldırı amacıyla oluşturulmuş
bir bağlantıdır. Bu nedenle farklı kötü amaçlı siteler,
kullanıcı güvenliğini dolandırıcılık, kimlik avı
hırsızlığı gibi farklı saldırılar ile tehdit etmektedir.
Kötü amaçlı URL türünün bilinmesi, önlem alınması
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu
çalışmada, bir URL'yi kötü amaçlı veya iyi huylu
olarak sınıflayan farklı özellikler arasındaki ilişkiyi
kurmak adına, Birliktelik Kuralları analizi için
Apriori ve FP-Growth Algoritmaları kullanılarak,
Kanada Siber Güvenlik Enstitüsü (Canadian Institute
for Cybersecurity), 2016 URL (ISCX-URL-2016) veri
seti [2] üzerinde yapılmıştır.

Manjeri ve çalışma arkadaşları, [7] kötü amaçlı URL
sınıflandırmasında çeşitli algoritmaları kullanarak,
kesinlik,
duyarlılık,
doğruluk
değerlerini
kıyaslamıştır. Kıyaslanan algoritmalar arasında,
KNN, SVM, Rastgele Orman, Karar Ağaçları ve Lineer
Regresyon bulunmaktadır. Aynı zamanda, kötü
amaçlı veya iyi huylu URL tespitinde, IF-THEN
kuralları oluşturmak adına, Apriori Algoritması, FPGrowth Algoritması ve Karar Ağaçları Kuralları gibi
veri madenciliği algoritması kullanılmış ve özellikler
arsında kurulan ilişkiler incelenmiştir.

2 İlgili Çalışmalar

3 Yöntem

Kötü amaçlı URL’lerin kullanılması ile ortaya çıkan
siber suç eylemlerinin önüne geçebilmek ve kötü
amaçlı URL’lerin tanınmasını sağlamak adına makine
öğrenimi, derin öğrenme ve veri madenciliği
yöntemlerini kullanarak pek çok çalışma yapılmıştır.

Çalışmanın ilk adımı olarak Kanada Siber Güvenlik
Enstitüsü (Canadian Institute for Cybersecurity),
2016 URL (ISCX-URL-2016) veri seti üzerinde veri
önişleme yapılarak, sınıflandırma sonuçlarının
performansının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Veri önişleme aşamasında, kayıp değerlerin
elenmesi, özellik seçimi, veri dönüşümü gibi temel
önişleme teknikleri kullanılmıştır.

Bu alanda ilk çalışmalar genel olarak URL sözcük
özelliklerinin
kullanıldığı
çalışmalardan
oluşmaktadır. Ardından çalışmalar Kara Liste
kullanımı ile çeşitlendirilmiştir.

Birliktelik Kuralları ile kural üretme adına yapılan
veri önişleme işlemleri, veri seti içerisinde bulunan
kayıp verilerin elenmesi ile başlamaktadır. Ardından,
özellik seçimi ile veri setinde ağırlık oluşturan
özellikler sıralanmış ve belli bir sınır değere göre
seçilmiştir. Seçilen özellikler üzerinde, Apriori
Algoritması’nın uygulanabilmesi adına Ayrıklaştırma
(Discretization)
uygulanmıştır.
FP-Growth
Algoritması için ise bunlara ek olarak, nominal
değerlere dönüştürülen veri seti üzerinde, nominalbinominal dönüşümü uygulanmıştır. Bu iki
algoritmaya göre uygulanan veri önişleme adımları
Tablo 1’de gösterilmektedir.

Sahoo ve arkadaşları da [3] “Blacklist” (Kara Liste)
kullanılarak gerçekleştirilen kötü amaçlı URL tespiti,
yeteneklerinin yetersiz kalmasından dolayı, Makine
Öğrenmesi ile tespite yönelmiştir. Destek Vektör
Makinaları, Lineer Regresyon, Naïve Bayes ve diğer
teknikler için genel bir yaklaşımda bulunmuş ve
yaşanabilecek sorunları irdelemişlerdir.
Huang ve arkadaşları, [4] kimlik avı URL'sini tespit
etmek için URL'de bulunan yapısal, sözcüksel ve
marka adlarını özellik olarak irdeleyen, SVM tabanlı
teknik önermişlerdir. Sonuçlara göre, PhishTank'ta
indirilen kimlik avı URL'lerinin elde ettiği ortalama
%99,0 doğruluk sağladığını göstermişlerdir.

Tablo 1. Uygulanan Algoritmalara Göre Veri
Önişleme Adımları.
Uygulanan
Yapılan Veri Önişleme
Algoritma
Apriori
Özellik Seçimi + Kayıp
Algoritması
Verilerin İşlenmesi +
Ayrıklaştırma

Kapil ve arkadaşları, [5] kötü amaçlı URL'leri tespit
etmek
için
makine
öğrenimi
yaklaşımını
kullanmıştır. ISCX URL 2016 veri seti üzerinde J48,
Random Forest, Lazy algoritması ve Bayes
sınıflandırıcı kullanarak, sonuçların kıyaslamasını
gerçekleştirmişlerdir. Sonuçlar kesinlik, duyarlılık,
doğruluk,
ve
F-Ölçütü
değelerine
göre
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FP-Growth

Özellik Seçimi + Kayıp
Verilerin İşlenmesi +
Ayrıklaştırma + NominalBinominal Dönüşümü

Bir birliktelik kuralı, X ve Y'nin öğe kümeleri olduğu,
yukarıdaki denklemde gösterildiği gibi bir ifadedir.
Bu denklem, X'deki öğeleri içeren işlemlerin, Y'deki
öğeleri de içermesini ifade etmektedir. Kural
içerisinde sol tarafta bulunan X, öncül, sağ tarafta
bulunan Y ise ardıl olarak bilinir. [8] Birliktelik
Kuralları’nın değerlendirmesi, güven ve destek
değerleri ile yapılır. güven ve destek değerleri şu
şekilde hesaplanmaktadır;

Veri ön işleme sonrasında özellikler arasında ilginç
olaylar oluşturup, Birliktelik Kuralları üretebilecek
iki popüler algoritma olan Apriori ve FP-Growth
Algoritması seçilmiş ve WEKA ve RapidMiner
üzerinde geliştirilmiştir. Apriori Algoritması, WEKA
üzerinde, FP-Growth Algoritması ise RapidMiner
üzerinde gerçekleştirilmiştir.

𝐺ü𝑣𝑒𝑛 = 𝑃(𝑌|𝑋)

(2)

Bir birliktelik kuralının Güven değeri, X ve Y içeren
işlemlerin sayısının X içeren toplam kayıt sayısına
oranı olarak tanımlanmaktadır. Güven değeri,
birliktelik kuralının gücünün bir ölçüsüdür.

Son olarak, Apriori ve FP-Growth Algoritmaları’nın
uygulanmasının ardından oluşturulan Birliktelik
Kuralları irdelenerek, neden-sonuç ilişkilerine dikkat
edilerek, sonuç kısmında URL tipini belirten
sınıflandırma etiketine göre uygun kurallar
seçilmiştir.

(X => Y), Güven: %95

(3)

Yukarıdaki denklemde gösterilen birliktelik kuralı
için güven değeri %95 olarak gösterilmektedir. Bu
kural, X içeren işlemlerin %95’inde Y'yi de içerdiğini
ifade eder.

3.1 Önerilen Mimari

Bir birliktelik kuralının destek değeri ise, toplam
kayıt sayısına X ve Y içeren kayıtların yüzdesi olarak
tanımlanmaktadır.
(𝑋 => 𝑌), 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘: %0,2

(4)

Destek değeri, ilişkinin tüm ögeler içinde hangi
oranda
tekrarlandığını
belirtir.
Yukarıdaki
denklemde gösterilen birliktelik kuralı için destek
değeri 0,2 olarak gösterilmektedir. Bir öğenin
desteğinin %20 olduğunu gösterilmiştir. İşlem
içerisinde bu ögenin satın alınma durumunun %20
olduğunu ifade etmektedir.
Şekil 1. Önerilen Mimari

Güven, kuralın gücünün bir ölçüsü olsa da destek
istatistiksel anlamlılığa karşılık gelir.

Önerilen mimari, Şekil 1’de görüldüğü şekildedir.

Birliktelik Kuralları oluşturmak adına kullanılan en
popüler algoritmalar Apriori ve FP-Growth
Algoritmasıdır. Bu çalışma kapsamında da Birliktelik
Kuralı oluşturmak adına Apriori ve FP-Growth
Algoritmaları kullanılmıştır.

OpenPhish, WEBSPAM-UK2007 gibi sitelerden
toplanmış çeşitli URL’ler, sınıflarına göre ayrılmış ve
ISCX-URL-2016 veri seti olarak düzenlenmiştir.
Önerilen mimaride bu veri seti ile Birliktelik
Kuralları oluşturmak adına işlemler yapılmıştır.
Oluşturulan kuralların, görüntüleme, alarm üretme
gibi çeşitli yöntemlerle kullanıcıya aktarılması ile
kötü amaçlı URL tespitinin tamamlanması uygun
görülmüştür.

3.1.1 Kullanılan
Bilgileri

Bu mimari, günümüzde sıkça kullanılan kötü amaçlı
URL’lerin
tespitinde
Birliktelik
Kuralları
kullanılmıştır.
𝐾𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝑋 => 𝑌)

(1)
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Uygulamalar

ve

Donanım



Kullanılan Uygulamalar: WEKA Version 3.8.5;
RapidMiner Studio Version 9.10; Python
Version 3; Tableau Desktop 2022.1.1.



Donanım: RAM 16GB; Intel(R) Core (TM) i710750H CPU @ 2.60GHz.
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3.2 Veri Seti ve İstatistiksel Özellikleri



Çalışmada zararsız ve zararlı URL adreslerinin
bulunduğu, Kanada Siber Güvenlik Enstitüsü'nün
URL veriseti (ISCX-URL-2016) kullanılmıştır. Veri
setinde iyi huylu, istenmeyen URL, oltalama URL’si,
kötü amaçlı URL ve tahrifat (benign, spam, phishing,
malware ve defacement) olmak üzere beş farklı URL
sınıfı bulunmaktadır. Çalışmada bu URL’ler
kullanılarak elde edilen sözcüksel özelliklerden
oluşan veriseti kullanılmıştır. Hedef sütunla toplam
80 sözcüksel özellik bulunmaktadır.

Uzunluk Oranı grubuna ait özelliklerden biri
olan pathDomainRatio, URL yolunun
uzunluğunun,
Alan
Adı
uzunluğuna
bölümünü vermektedir. Buluşsal yaklaşıma
göre, URL yol uzunluğunun URL Alan Adı
uzunluğuna bölümünün belirlenen “a”
değerinden büyük olması, URL’nin kötü
amaçlı olup olmamasında rol oynamaktadır
yorumu yapılabilir.

3.2.1 Kayıp Değerlerin Ayıklanması
Çalışmanın yapıldığı, iyi huylu ve kötü huylu
URL’lerden elde edilmiş Kanada Siber Güvenlik
Enstitüsü'nün URL veri setinde, 36707 adet satır
bulunmaktadır. Bu satırlardan 19183 adedinde
Kayıp Değerler (NaN Values) mevcuttur. Bu nedenle
veri önişleme adımlarının başlangıcı olarak kayıp
değerlerin ayıklanması sağlanmıştır.

Kanada Siber Güvenlik Enstitüsü'nün URL veri
setinde, 36707 adet satır bulunmaktadır. Yaklaşık
36000 adet İyi huylu URL'ler (Benign)
bulunmaktadır. İyi Huylu URL’ler Alexa Sıralaması’na
göre en iyi sıralamaya sahip sitelerden toplanmıştır.
Spam URL'ler için WEBSPAM-UK2007 veri setinden
yaklaşık 12.000 spam URL'si toplanmıştır. Kimlik Avı
URL’ler (Phishing URL) için aktif Phishing sitelerin
deposu olan OpenPhish'ten yaklaşık 10.000 kimlik
avı URL'si alınmıştır. Kötü Amaçlı Yazılım URL’ler,
(Malware URL'leri) DNS-BH'den kötü amaçlı yazılım
web siteleriyle ilgili 11.500'den fazla URL
bulunmaktadır. Aynı zamanda, 45450’den fazla
Tahrifat URL (Defacement URL'leri) eklenmiştir.

Verisetinde öncelikle kayıp değerlerin bulunduğu
satırlar temizlenmiş ve 18982 adet örnek ile
işlemlere devam edilmiştir. Bu işlem Python
üzerinde,
dropna()
fonksiyonu
ile
gerçekleştirilmiştir.

Veri setinde olan bazı özellikler şu şekilde
örneklendirilebilir;




Uzuluk grubuna ait özelliklerden biri olan
urlLen, bir URL’in uzunluğunu belirtmektedir
ve URL’in içerdiği karakter sayısını ölçer.
Farklı değişkenlerin eklenmesi ile URL
uzunluğu artmaktadır. Buluşsal yaklaşıma
göre, URL uzunluğunun, belirlenen “a”
değerinden büyük olması, URL’nin kötü
amaçlı olup olmamasında rol oynamaktadır
yorumu yapılabilir.

Şekil 2. dropna() fonksiyonu
3.2.2 Özellik Seçimi
Makine öğrenmesinin en önemli konularından birisi,
Özellik seçimi olarak kabul edilmektedir [9]. Özellik
seçimi, veri seti içerisindeki en önemli özellikleri
belirleyerek, bu özellikler üzerinde çalışan
algoritmaların analizine katkıda bulunmaktadır.
Sonuçları etkilemeyen ve gereksiz özelliklerin
ortadan kaldırılması ile algoritmanın performansı
iyileştirilmektedir. Veri seti için gereksiz kabul edilen
özelliklerin ayıklanması ile hem hız hem de tahmin
edilebilirliği arttırmak hedeflenmektedir.

Entropi grubuna ait özellikler, URL’nin farklı
bölümlerindeki karakterleri değiştirerek,
entropinin farklı olmasına neden olmaktadır.
Örneğin,

“bbb.com” URL’sinin, Alan Adı Entropi değeri
oldukça düşük olarak değerlendirilirken,

Bu çalışmada, Kanada Siber Güvenlik Enstitüsü'nün
URL veriseti (ISCX-URL-2016) uygulanmak üzere,
CFS (Correlation based Feature Selection,
Korelasyona Dayalı Özellik Seçimi) ve Kazanç Oranı
(Gain Raito) popüler özellik seçimi uygulanmıştır.

“Google.com” URL’sinin, Alan Adı Entropi değeri
düşük olarak değerlendirilir.
“88BBwlkkj/12111/uF.u.8.com” gibi bir URL’nin
Alan Adı Entropi değeri ise oldukça yüksek olarak
değerlendirilir. Buluşsal yaklaşıma göre, URL farklı
bölümlerinden herhangi birinin entropisinin,
belirlenen “a” değerinden büyük olması, URL’nin
kötü amaçlı olup olmamasında rol oynamaktadır
yorumu yapılabilir.
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Tablo 1. Kazanç Oranı ve Korelasyon Özellik
Seçimine göre belirlenen Özellikler
Kazanç Oranı
Korelasyon
Özellik Seçimi
Özellik Seçimi
Entropy_URL

domain_token_count

pathurlRatio

tld

Entropy_Domain

dld_getArg

Entropy_Filename

fileNameLen

domainUrlRatio
pathDomainRatio
ArgUrlRatio

this.fileExtLen
ArgUrlRatio
argPathRatio

argPathRatio
Entropy_DirectoryName

NumberofDotsinURL
CharacterContinuityRate

NumberRate_URL
argDomainRatio

NumberRate_Domain
NumberRate_Extension

Entropy_Extension

Entropy_Domain

CharacterContinuityRate

-

NumberRate_FileName

-

Entropy_Afterpath

-

Şekil 2.Discretize ve Apriori için WEKA üzerinde
belirlenen özellikler.
Aynı işlemlerin RapidMiner’da FP-Growth ile
tekrarlanması sağlanmıştır. Burada, FP-Growth
Algortiması’nı uygulamadan önce, numerik verinin
nominal değerlere dönüştürülmesinin ardından,
nominal değerleri tekrar binominal değerlere
çevirmek gerekmektedir.

Şekil 3. RapidMiner üzerinde FP-Growth
Algoritması ile Birliktelik Kuralları oluşturma.
3.2.4 Birliktelik Kuralları
Apriori algoritması, [11] sık kullanılan öğe
kümelerini vermektedir ve genellikle sık örüntü
madenciliği için kullanılır. Sık örüntü madenciliği
yöntemleri, her örüntünün meydana gelme
olasılıklarını
hesaplamaktadır.
Ardından
bu
olasılıkları, bir eşik olasılık değeriyle filtreler ve
özellikle öneri sistemlerinde uygulanması nedeniyle
oldukça popülerdir. Bu tip öneri sistemlerine örnek
olarak, bir e-ticaret sitesinde görülen reklamlar
verilebilir. “Bu ürünü alan şu ürünü de aldı.”
bildirimi, sık örüntü madenciliğine bir örnektir. Bu
algoritmalar müşterilerin önceki işlemlerini tarar ve
bir veya daha fazla ürün satın almanın diğer ürünleri
satın almasını nasıl etkilediğini bularak sonuçlar
üretir ve ardından bir eşik değeri ile listeler ve bu
ürünleri içeren bir desen oluşturur.

3.2.3 Ayrıklaştırma
Eşit Frekans Aralıkları, Ayrıklaştırma’da sıkça
kullanılan; aralık sınırlarının, her aralığın yaklaşık
olarak aynı sayıda örnek içeren bir yöntemdir. Bu
gruplama ile belirli sayıda “kutu” (bin) oluşturarak,
sürekli değerli özellikleri ayrıklaştırılabilir [10].

[12] Bir sık örüntü madenciliği olan FP-Growth
algoritması,
kısaca,
Apriori
algoritmasının
geliştirilmiş halidir ve Apriori Algoritması’nın ana
darboğazlarını kırmaktadır. Sık öğe kümelerinin
madenciliği için FP-büyüme yaklaşımı Han ve
arkadaşları tarafından önerilmiştir. [13] FP-Growth,
sık görülen öğe kümelerini üretmek için böl ve yönet
metodolojisini benimser.

Eşit Frekans Aralıkları ayrıklaştırma yönteminde,
daha fazla sayıda bin (Kutu) kullanıldığında,
sınıflandırma doğruluğunun düştüğü bilindiğinden,
Ayrıklaştırma işleminde bin sayısı düşük tutulmaya
çalışılmıştır.
Ayrıklaştırma işlemi, Apriori Algoritması için WEKA
üzerinde, dört Eşit Frekans Aralıkları ile
uygulanmıştır.

Apriori Algoritması için, mimumum 0,1 güven
değerine sahip WEKA üzerinde her veri önişleme
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sonucuna göre toplamda 10000 adet kural
üretilirken, mimumum 0,1 güven değerine sahip
RapidMiner üzerinde üretilen kural sayıları ise şu
şekildedir;

NumberRate_Extension özelliğinin 0 ve 0,5 arasında
ve CharacterContinuityRate özelliğinin ise 0,33 ve
Tablo 3. Algoritma/Özellik
Seçimi/Uygulama/Etiket/Maksimum Güven
Değeri

Kazanç Oranı ve Çoklu Sınıf Etiketi’ne ait 11159134
adet,
Korelasyon ve Çoklu Sınıf Etiketi’ne ait 887708 adet,

Algoritma

Özellik
Seçimi

Uygulama

Etiket

Maksimum
Güven
Değeri

Apriori

Kazanç
Oranı

WEKA

Çoklu
Sınıf

0,67

FP-Growth

Kazanç
Oranı

RM

Çoklu
Sınıf

0,8

Apriori

Korelasyon

WEKA

Çoklu
Sınıf

0,8

FP-Growth

Korelasyon

RM

Çoklu
Sınıf

0,63

Apriori

Kazanç
Oranı

WEKA

İkili
Sınıf

1

FP-Growth

Kazanç
Oranı

RM

İkili
Sınıf

0,99

Apriori

Korelasyon

WEKA

İkili
Sınıf

1

FP-Growth

Korelasyon

RM

İkili
Sınıf

0,99

Kazanç Oranı ve İkili Sınıf Etiketi’ne ait 22039302
adet,
Korelasyon ve İkili Sınıf Etiketi’ne ait 1645562 adet
kural çıktısı incelenmiştir. Algoritma, özellik seçimi,
etiket ve maksimum güven değeri, Tablo 3’te
gösterilmektedir.
Aynı zamanda Tablo 4’e göre, Apriori Algoritması ile
oluşturulmuş birliktelik kurallarına göre; urlLen
özelliğinin 107,5’ten büyük ve argPathRatio
özelliğinin 0,65’ten büyük olması durumunda,
URL’nin “spam” olarak değerlendirmesi 0,67 Güven
değeri ile ifade edilmektedir. Apriori Algortiması’na
göre, bu iki özelliğin yanında, argDomanRatio’nun
2,77’den
büyük
olması
durumunda
ve
ArgUrlRatio’nun da 0,50’den büyük olması
durumunda da URL sınıfının “spam” olması için de
0,67 Güven değerine sahip Birliktelik Kuralları
üretilmiştir.
Yine Tablo 4’te görülen
Korelasyon Özellik
Seçimi’ne göre uygulanan FP-Growth Algoritması ile
oluşturulan
Birliktelik
Kuralları
ise
domain_token_count özelliğinin 5,2’den küçük, tld
özelliğinin 5,2’den küçük, NumberRate_Domain
özelliğinin 0,25’ten küçük, Entropy_Domain
özelliğinin
0,8
ve
0,9
arasında,

0,55 arasında olduğu Öncül Neden’e göre URL sınıf
etiketinin “malicious” olduğu Sonuç, 0,99 Güven
değeri ile oluşturulmuştur. Benzer Öncül Nedenler,
FP-Growth için “malicious” sınıf etiketine sahip
Sonuç ile 0,99 Güven değerine sahip kurallar
oluşturmuştur.
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Tablo 4. Algoritma/Özellik Seçimi/Etiket ve Güven Değeri’ne göre Öncül Neden-Sonuç
ilişkisine göre oluşturulan, ilk üç Birliktelik Kuralları
Güven
Algoritma/
Öncül Neden
Sonuç
Özellik Seçimi/Etiket
Apriori/Kazanç Oranı/Çoklu
Sınıf

𝑢𝑟𝑙𝐿𝑒𝑛
≥ 107,5 ∩ 𝑎𝑟𝑔𝑃𝑎𝑡ℎ𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 0,65

URL_Type_obf_Type=spam

0,67

Apriori/Kazanç Oranı/Çoklu
Sınıf

𝑢𝑟𝑙𝐿𝑒𝑛
≥ 107,5 ∩ 𝑎𝑟𝑔𝐷𝑜𝑚𝑎𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 2,77 ∩ 𝑎𝑟𝑔𝑃𝑎𝑡ℎ𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 0,65

URL_Type_obf_Type=spam

0,67

Apriori/Kazanç Oranı/Çoklu
Sınıf

𝑢𝑟𝑙𝐿𝑒𝑛
≥ 107,5 ∩ 𝐴𝑟𝑔𝑈𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 0,50 ∩ 𝑎𝑟𝑔𝐷𝑜𝑚𝑎𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 2,77 ∩ 𝑎𝑟𝑔𝑃𝑎𝑡ℎ𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 0,65

URL_Type_obf_Type=spam

0,67

FP-Growth/Kazanç
Oranı/Çoklu Sınıf

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦𝑁𝑎𝑚𝑒
≥ 0,47
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≥ 0,50 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0,50 ∩ 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑈𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 0,22
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ
≥ 0,50 ∩ 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑢𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 0.76 ∩ 0,14
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝑈𝑅𝐿 ≤ 0,29

URL_Type_obf_Type=spam

0,8

FP-Growth/Kazanç
Oranı/Çoklu Sınıf

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≥ 0,50 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0,50 ∩ 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑈𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 0,224
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ
≥ 0,500 ∩ 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑢𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 0,76 ∩ 0,148
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝑈𝑅𝐿
≤ 0,296

URL_Type_obf_Type=spam

0,8

FP-Growth/Kazanç
Oranı/Çoklu Sınıf

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≥ 0.50 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0,50 ∩ 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑈𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 0,22
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ
≥ 0,50 ∩ 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑢𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 0.76 ∩ 0,14
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝑈𝑅𝐿 ≤ 0,29

URL_Type_obf_Type=spam

0,8

Apriori/Korelasyon/Çoklu
Sınıf

𝑓𝑖𝑙𝑒𝑁𝑎𝑚𝑒𝐿𝑒𝑛
≤ 2,5
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,008
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≥ 0,23

URL_Type_obf_Type=spam

0,8
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Apriori/Korelasyon/Çoklu
Sınıf

𝑓𝑖𝑙𝑒𝑁𝑎𝑚𝑒𝐿𝑒𝑛 ≤ 2,5 ∩ 1,5
≤ 𝑡ℎ𝑖𝑠. 𝑓𝑖𝑙𝑒𝐸𝑥𝑡𝐿𝑒𝑛
≤ 2,5
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,008
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≥ 0,23

URL_Type_obf_Type=spam

0,8

FPGrowth/Korelasyon/Çoklu
Sınıf

𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
≤ 5,2 ∩ 𝑡𝑙𝑑
≤ 5,2
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,25 ∩ 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑁𝑎𝑚𝑒𝐿𝑒𝑛
≤ 50,75
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝐷𝑜𝑡𝑠𝑖𝑛𝑈𝑅𝐿
≤ 5,5 ∩ 𝑡ℎ𝑖𝑠. 𝑓𝑖𝑙𝑒𝐸𝑥𝑡𝐿𝑒𝑛
≤ 2 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≤ 0,5

URL_Type_obf_Type=spam

0,63

FPGrowth/Korelasyon/Çoklu
Sınıf

𝑡𝑙𝑑
≤ 5,2
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,25 ∩ 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑁𝑎𝑚𝑒𝐿𝑒𝑛
≤ 50,75
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝐷𝑜𝑡𝑠𝑖𝑛𝑈𝑅𝐿
≤ 5,5 ∩ 𝑡ℎ𝑖𝑠. 𝑓𝑖𝑙𝑒𝐸𝑥𝑡𝐿𝑒𝑛
≤ 2 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≤ 0,5

URL_Type_obf_Type=spam

0,63

FPGrowth/Korelasyon/Çoklu
Sınıf

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,25 ∩ 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑁𝑎𝑚𝑒𝐿𝑒𝑛
≤ 50,75
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝐷𝑜𝑡𝑠𝑖𝑛𝑈𝑅𝐿
≤ 5,5 ∩ 𝑡ℎ𝑖𝑠. 𝑓𝑖𝑙𝑒𝐸𝑥𝑡𝐿𝑒𝑛
≤ 2 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≤ 0,5

URL_Type_obf_Type=spam

0,63

Apriori/Kazanç Oranı/İkili
Sınıf

𝑎𝑟𝑔𝐷𝑜𝑚𝑎𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 0,12 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0,89

Apriori/Kazanç Oranı/İkili
Sınıf

𝑎𝑟𝑔𝐷𝑜𝑚𝑎𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 0.12 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0.89
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ
≤ 0.24

Apriori/Kazanç Oranı/İkili
Sınıf

𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑈𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≥ 0,28 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0,89
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ
≤ 0,24

0,63
URL_Type_obf_Type=spam

URL_Type_obf_Type=spam

0,63

1
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FP-Growth/Kazanç
Oranı/İkili Sınıf

𝑎𝑟𝑔𝐷𝑜𝑚𝑎𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 23,13 ∩ 𝑢𝑟𝑙𝐿𝑒𝑛
≤ 377,75
∩ 𝑝𝑎𝑡ℎ𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 23,45
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦𝑁𝑎𝑚𝑒
≥ 0,47
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≥ 0,5 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0,5 ∩ 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑈𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 0,2 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0,33
≤ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒
≤ 0,55

URL_Type_obf_Type=malicio
us

0,99

FP-Growth/Kazanç
Oranı/İkili Sınıf

𝑢𝑟𝑙𝐿𝑒𝑛
≤ 377,75
∩ 𝑝𝑎𝑡ℎ𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 23,45
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦𝑁𝑎𝑚𝑒
≥ 0,47
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≥ 0,5 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0,5 ∩ 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑈𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 0,2 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0,33
≤ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒
≤ 0,55

URL_Type_obf_Type=malicio
us

0,99

FP-Growth/Kazanç
Oranı/İkili Sınıf

𝑎𝑟𝑔𝐷𝑜𝑚𝑎𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 23,13 ∩ 𝑢𝑟𝑙𝐿𝑒𝑛
≤ 377,75
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦𝑁𝑎𝑚𝑒
≥ 0,47
∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≥ 0,5 ∩ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒
≥ 0,5 ∩ 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑈𝑟𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
≤ 0,2 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0,33
≤ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒
≤ 0,55
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us

0,99

Apriori/Korelasyon/İkili
Sınıf

2,5 ≤ 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
≤ 3,5 ∩ 0,84
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 ≤ 0,88

URL_Type_obf_Type=malicio
us

0,99

Apriori/Korelasyon/İkili
Sınıf

2,5 ≤ 𝑡𝑙𝑑 ≤ 3,5 ∩ 0,84
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 ≤ 0,88

URL_Type_obf_Type=malicio
us

Apriori/Korelasyon/İkili
Sınıf

2,5 ≤ 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
≤ 3,5 ∩ 2,5 ≤ 𝑡𝑙𝑑
≤ 3,5 ∩ 0,84
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 ≤ 0,88

URL_Type_obf_Type=malicio
us

FP-Growth/Korelasyon/İkili
Sınıf

URL_Type_obf_Type=malicio
us
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𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
≤ 5,2 ∩ 𝑡𝑙𝑑
≤ 5,2
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,25 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≤ 0,5 ∩ 0,33
≤ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒
≤ 0,55

FP-Growth/Korelasyon/İkili
Sınıf

𝑡𝑙𝑑
≤ 5,2
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,25 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≤ 0,5 ∩ 0,33
≤ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒
≤ 0,55

URL_Type_obf_Type=malicio
us

0,99

FP-Growth/Korelasyon/İkili
Sınıf

𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
≤ 5,2
∩ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,25 ∩ 0,8
≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛
≤ 0,9 ∩ 0
≤ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒_𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
≤ 0,5 ∩ 0,33
≤ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒
≤ 0,55

URL_Type_obf_Type=
malicious

0,99

4 Sonuçlar

performans
sağlaması
düşünülebilir.
Kısacası farklı öznitelik seçimi, farklı ve
daha güçlü Birliktelik Kuralları oluşturmaya
yardımcı olabilir.

Bu çalışmada, URL'nin özellikleri analiz edilmiş ve
Birliktelik Kuralları oluşturmak için kullanılan
algoritmalar (Apriori ve FP-Growth Algortiması) ile
denemeler yapılmıştır. Oluşturulan kurallar
arasından en yüksek Güven değerine sahip ve farklı
sınıf çıktısı üreten kurallar seçilmiş ve yaygın
özellikleri gözlemlemek adına yorumlanmıştır. Bu
iki algoritma için alınan çıktılara göre, spam ve
phishing URL’lerin daha anlaşılır bir şekilde
Birliktelik Kuralları oluşturulduğu gözlemlendi. Bu
kurallar arasında, İkili Sınıf Etiketi için en yüksek
Güven değeri olarak “1” çıktı verirken, Çoklu Sınıf
Etiketi için bu değer “0,8” olmuştur.
Bu sonuçlara göre oluşturulan kurallar, bilgi
güvenliği sistemlerinde ve bilgi güvenliği
teknolojilerinde uygulanabilir bir sistem olarak
kurgulanmıştır. Bu makalenin sonuçları ile kötü
amaçlı URL'leri tespit etmek ve bu kötü amaçlı
URL’in hangi türde saldırı içerdiğini bulan bir araç
oluşturması hedeflenmiştir.

Aynı
zamanda,
Birliktelik Kuralları
oluşturmak adına kullanılan Apriori ve FPGrowth algoritmalarının yanı sıra MRAR
(Multi-Relation), Genelleştirilmiş Birliktelik
Kuralları, Nicel Birliktelik Kuralları veya
Aralık Bilgisi Birliktelik Kuralları gibi farklı
algoritmalar kullanılarak, performans
kıyaslaması yapılabilir. Bu şekilde farklı
analiz seçenekleri denenerek, daha güçlü
Birliktelik
Kuralları
oluşturulması
düşünülebilir.



Farklı veri setleri ile çalışmaların
tekrarlanması gelecekte daha efektif
sonuçlar oluşturabilir.
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Sonraki çalışmalarda, seçilen veri önişleme
modelleri değiştirilerek, algoritmaların
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Özet
Müşterilerin krediverilebilirliğini tespit etmek için kullanılan ekonomik metriklerin tahmin
gücü yüksek olmasına rağmen, son yıllarda bilişsel, psikolojik, davranışsal, alternatif ve
demografik verilerin kredi risk sistemlerine entegre edilmesi ve ilgili verilerin daha modern
yöntemlerle işlenmesine olan ilgi artmıştır. Farklı verilerle kredi risk sistemlerinin müşteri
sınıflandırma kesinliğinin artması bu ilginin arkasındaki temel motivasyonlardan biridir. Bu
araştırmada; karakter, para tutumu, dürtüsellik, benlik saygısı, özdenetim ve materyallere
atfedilen değerler aracılığı ile müşterilerin krediverilebilirliği yapay öğrenme yöntemleri
kullanılarak modellenmiştir ve elde edilen bulgular sonraki çalışmalar için referans seviyesi
oluşturacak seviyededir.
Anahtar Kelimeler: faktöring, yapay öğrenme, krediverilebilirlik, alternatif veri kaynakları

Modeling Consumer Creditworthiness via Psychometric Scale and
Machine Learning
Abstract
Although the predictive power of economic metrics to detect the creditworthiness of the
customers is high, there is a rising interest in the integration of cognitive, psychological,
behavioral, alternative, and demographic data into credit risk systems and processing the
data through modern methods. The primary motivation for the rising interest is increased
customer classification accuracy. In this research, customer creditworthiness was modeled
through data consisting of personality, money attitudes, impulsivity, self-esteem, self-control,
and material values and processed through artificial intelligence. The obtained findings have
been evaluated as a reference point for the following research.
Keywords: factoring, artificial learning, creditworthiness, alternative data sources

1 Introduction

analyzing it with up-to-date computerized systems
such as artificial learning and artificial neural
networks [2, 3, 5]. The fact that financial companies
give loans to individuals who will not pay and not
give loans to customers who can pay the loan in a
timely manner both harms financial companies and
prevents the establishment of new small and
medium-sized enterprises. Considering the multilevel harmful effects (eg, individual, institutional,
social) of these errors in credit risk models, the

Financial companies (eg, factoring companies,
banks) tend to rely on a credit risk report (KRP)
based on past repayment data to decide the
creditworthiness of the client. Although the accuracy
of the KRP is high, the financial risk profiles of
potential customers can be determined by
integrating alternative data (eg behavioral, cognitive,
situational, demographic, psychological) into the
KRP [4, 8, 9, 13, 17] and the decision tree of the data,
It is known that the accuracy can be increased by
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importance of establishing more accurate credit risk
models stands out.

compulsive buying practices and some behavioral
variables were found to have a significant predictive
power. Similarly, Ganbat et al. [8] found that effective
decision-making,
self-control,
responsibility,
altruism, and people's attitude towards money can
predict loan repayment behavior in a meaningful
way.

The
Entrepreneurial
Finance
Lab
(GFL,
Entrepreneurial Finance Lab), which was established
by Bailey Klinger and Asim Khwaja in 2006 within
the scope of Harvard Business School, is a world
leader in the field of credit risk estimation using
psychometric methods. GFL; With cooperation in
Latin America, Asia and Africa, a total of more than
one billion US dollars can be given to individuals or
the relevant amount can be used better [7]. GFL
examined entrepreneurs' business profitability and
debt repayment status using personality, integrity,
fluid intelligence, working memory and demographic
variables in a psychometric context. According to the
results of the study, extroversion and agreeableness
were associated with higher business profitability,
openness to new experiences was associated with
lower business profitability, and emotional stability
was associated with lower debt default risk. On the
other hand, honesty was associated with lower
business profitability and lower debt default risk,
transactional memory was associated with lower
business profitability, and fluid intelligence was
associated with higher business profitability and
higher debt default risk. Educational status, on the
other hand, was associated with higher business
profitability and higher debt default risk [13].
Although the psychometric credit risk model
developed by the GFL is currently considered the
gold standard, other studies have shown that this
model does not always show the desired
performance [1, 20].

Djeundje et al. [4] tried to predict participants' credit
risk using several statistical methods, including
machine learning, with 10 demographic, 12
alternative, and 22 psychological variables that could
be used as alternatives to credit history. From
demographic variables, how many people are
financially dependent on the person, how many
hours the person works per week, gender and agesex statistical interaction; From psychometric data,
whether the person has an account in other banks or
financial institutions, the tendency to delay
gratification financially, the number of individuals
who can be a reference to the person, how many
people steal in the neighborhood they live in; credit
card, housing loan, vehicle loan, deposit account,
personal loan, business loan and none option from
products that the person does not have yet but wants
to have within 12 months; where the person would
like to invest a certain amount of money randomly
obtained, the median of how long the participant
spent answering, and the similarity of the answers to
the repeated questions; from alternative data, how
many years the last 2,000 e-mails were sent, how
many different people the person sent their last
2,000 e-mails, the fraction of e-mails that the person
sent between 0-600 hours; Fractions of emails sent
on Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday were
able to predict credit risk in a meaningful way. The
results show that the model with the highest
precision was the one that included all of the
demographic, alternative, and psychological
variables.

Baklouti [2] collected data from Tunisia Microfinance
Bank to examine the debt repayment behavior in
microfinance institutes and analyzed the data related
to non-parametric methods called decision trees. It
has been determined that debts that are difficult to
pay can be reduced by 3.125%, thanks to the
psychological
characteristics
of
individuals,
especially emotional intelligence. Similarly, Rogers et
al. [17] developed a comprehensive model to predict
the insolvency of individuals based on 55 types of
sociodemographic, 6 types of situational, 25 types of
psychological and 10 types of behavioral data.
Among demographic and situational variables,
variables that can directly affect the financial
situation of individuals (eg, owning a house, spouse's
occupation, spouse and family income, number of
people living together, marital status; number of
credit cards, experiencing financial difficulties);
Among the psychological variables, the value
attributed to money, feeling self-sufficient, exhibiting

The aim of this research is to create a fast and reliable
psychometric credit risk model that can be used to
make credit holders of individuals who do not have
credit risk data or whose current credit risk data are
negative.
2 Method
2.1 Participants
110 people who have used loans from Tam Finans
and have a known credit risk history voluntarily
participated in the research.
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2.2 Materials

Doesn't suit me completely). Duyan et al. [6]
translated the Self-Control Scale into Turkish and the
reliability of the scale reached sufficient levels (α =
0.836 for experiential self-control; α = 0.758 for
regenerative self-control; α = 0.725 for restorative
self-control).

1) The Big Five Personality Inventory:
Goldberg [10] developed the Big Five Personality
Inventory to measure openness to new experiences,
conscientiousness, extraversion, agreeableness, and
emotional instability. The Big Five Inventory
contains 10 expressions for each dimension, with a
total of 50 expressions. Each statement (eg, “I picture
things in my mind”) is scored on a 5-point Likert scale
(1 = Not at all appropriate, 5 = Very appropriate).
Tatar [22] translated the Big Five Personality
Inventory into Turkish, and reliability values of all
dimensions except openness to new experiences
reached adequate levels (α = 0.760 for emotional
instability; α = 0.757 for extraversion; α = 0.731 for
agreeableness; α = for conscientiousness. 0.794; α =
0.678 for openness to new experiences).

6) Material Values Scale:
Richins and Dawson [16] developed the Material
Values Scale, which consists of 18 items and
measures achievement, centrality and happiness
dimensions of material values. Items (eg, “The
tangible assets I have tell me how well I do in life.”)
are scored on a 5-point Likert scale (1 = strongly
disagree, 5 = completely agree). Ünal [23] adapted
the Material Values Scale into Turkish and the
reliability of the scale reached sufficient levels (α =
0.733).

2) Barratt Impulsivity Scale:

2.3 Experimental procedure

Patton et al. [15] developed the Barratt Impulsivity
Scale-11 to measure six dimensions of impulsivity
(attention, motor, self-control, cognitive complexity,
persistence, cognitive instability). Items (eg, “I often
have irrelevant thoughts when I think about it.”) are
scored on a 4-point Likert scale (1 = Rarely/never, 4
= Almost always/always). Güleç [11] translated the
Barratt Impulsivity Scale into Turkish and its
reliability value reached sufficient levels (α = 0.780
for undergraduate students; α = 0.810 for psychiatric
individuals).

First, a pool of items from six different psychological
scales was created. There were 173 items in total,
and each item was labeled as indicators of positive
(eg, responsibility, self-control, self-esteem) and
negative
(eg,
power-prestige,
extraversion,
agreeable) financial outcomes. Exploratory factor
analysis was performed for each scale and
dimension, and the items with the highest
representativeness were marked. Afterwards, the
customer representatives chose the most
appropriate items among the items, taking into
account the demographic characteristics of the
customers and their one-to-one communication with
the customers. Each psychometric ranking-based
question had six choices, three of which were
associated with positive and three with negative
financial outcomes. In the selection of positive and
negative options, care was taken not to understand
the effect of the options on loan payment by the
participants. The final version of the model consisted
of five ranking-based psychometrics and three
financial literacy questions. After the data collection
process, customer representatives rated customers
on a scale of one to three (1 = low creditworthiness,
2 = medium creditworthiness, 3 = high
creditworthiness), taking into account their one-onone communication with customers and their
repayment success. The scores obtained from the
customer representatives were used as the
dependent variable. The research took about five
minutes. The Qualtrics (https://qualtrics.com/)
platform was used throughout the data collection
process.

3) Rosenberg Self-Esteem Scale:
Rosenberg [19] developed the 10-item Rosenberg
Self-Esteem Scale. Items (eg, “I can't find much to be
proud of.”) are scored on a 4-point Likert scale (1 =
very wrong, 4 = very right). Çuhadaroğlu (as cited in
[14]) adapted the scale into Turkish.
4) Money Attitude Scale:
Yamauchi and Templer [25] developed the Money
Attitude Scale, consisting of 29 items, to measure the
values individuals attribute to money. Items (eg, "I
hesitate to spend money even for my most basic
needs") are scored on a 5-point Likert scale (1 =
never, 5 = always). We obtained the Turkish
translation of the scale by Süer et al. [21].
5) Self-Control Scale:
Rosenbaum [18] developed the Self-Control Scale,
which consists of 36 items and measures the
experiential,
regenerative
and
restorative
dimensions of self-control. Items (e.g., "When I have
pain, I try to divert my thoughts") are scored on a 6point Likert scale (- 3 = Doesn't quite fit me, +3 =
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3 Model Development

Encoding), Binary Encoding (Binary Encoding), Hash
encoding, encoding methods such as James-Stein and
Helmert. As a result of the correlation between the
attributes obtained after various encoding methods
and the target variable, it was decided to use the
Target Encoding method.

3.1 Preparation of the data set
During the preparation of the data set, the
psychometric survey results of 146 randomly
selected customers at Tam Finans between June
2020 and August 2020 were used. There are 146
observations in the raw data set. In terms of
compliance with the project outputs, 36 people who
did not complete the questionnaire were excluded
from the data set and reduced to 110 observations.
The target variable of the dataset is the evaluation
scores from 1 to 3 (1, 2, 3) that customer
representatives give to customers. The classification
criterion increases numerically from non-payer to
payer. 67 of the collected data were classified as 3, 38
as 2 and 5 as 1 by customer representatives. There
are 113 observations and 53 features in the obtained
data set.

Special attention was paid to the assumptions
generally accepted by machine learning models.
These are linearity, homoskedasticity, normal
distribution and multicollinearity. Necessary pretests were made in order for the models to meet the
general assumptions even at the minimum level, and
then necessary changes were applied on the data sets
in relation to the test results. By using the correlation
matrix for the multicollinearity situation, one of the
features with more than 90% relationship between
each other was either removed or a new feature was
used by obtaining a new feature from the features if
merging was possible. Histogram graph and
Kolmogorov-Smirnov test were used to check the
closeness of the values in the data sets to normality.
Different analysis and test methods were used to
analyze the distribution of the variables. While the
Binomial distribution was used for discrete variables,
Gaussian distribution and Skewness analysis were
performed for continuous variables. Logarithmic
transform, square root transform and yeo-Johnson
transform methods were used to normalize the data.
After the applied normalization, different features in
the data sets should be brought to the same value
ranges. The numerical variables obtained due to the
change in the number of question-based options
were then standardized. After the applied
normalization, different features in the data sets
should be brought to the same value ranges. This
scaling is very important for both clustering and
subsequent modeling. Standardization, Min-Max
scaling and robust scaling methods were applied for
the scaling process. After the analysis of the applied
methods, the Min-Max scaling method was used.

3.2 Data analysis and preprocessing
After obtaining the data set for the analysis of its
creditworthiness, the data belonging to the 1st class
were combined with the 2nd class due to the
insufficient number of observations of the first class.
As a result, the number of target variables was
reduced to 2. However, there are 67 2nd grade data
and 43 1st grade data in total. After the necessary
transformations were made for the data set, the
attribute types were checked. Feature analysis was
performed on the data set and feature types were
defined. Attributes include numeric, categorical, and
date values. Attribute types have been converted
because the detected data type of some attributes is
different from what it should be. Due to the fact that
there are not many observations in the data set and
the date range of the surveys to the customers is
short, attributes containing date values have been
removed. With the descriptive statistics made on the
data, null values in the data set were determined. In
the result obtained, these 3 customers were excluded
from the data set because there was no class
assignment for 3 customers and some of their other
values were empty. As a result of removing missing
observations and unused features from the data set,
110 observations and 31 features remained. These
attributes include the order of customers' responses
to survey questions. In general, since the machine
learning models used do not accept categorical
variables, categorical features are converted into
numerical data by encoding. 15 different methods
were applied for coding categorical variables. Some
of these methods are: Weight of Evidence (WOE),
Encoding according to target variable (Target

3.3 Model development
After the detailed analyzes on the data set, the model
development part was started. Supervised machine
learning models were used because the target
variable was not continuous. Multiple models were
tested during the modeling phase. By comparing the
results of the models used, the best model was
selected and the processes continued. Models used
are: Support Vector Machines, (SVM) XGBoost,
Logistic Regression, Random Forests, Decision Trees
and k-Nearest Neighbors. As a result of the analyzes
on the data sets, it was determined that the data set
was unbalanced depending on the target variable.
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While 39% of the data belong to the 1st class
customers, 61% belong to the 2nd class. Although
there is not a high degree of imbalance, several ways
have been tried to solve the unbalanced dataset
problem. These are undersampling, oversampling
and class-weight balancing. As a result of sample
reduction, there was no improvement in the success
rates of the models, but on the contrary, there was a
7%-9% decrease in the average performance of the
model. In addition, this method was not preferred
due to the small number of observations. As a result
of the class weight balancing detection, there was no
increase in the overall accuracy of the models, and
this method cannot be used in all machine learning
models. After the sample increase method, 2%-3%
improvement was obtained in the general accuracy
and F1- Scores of all models. For this reason, sample
augmentation was applied. In order for the results of
the models to be reliable and more testable and
usable, the cross validation method was used. At this
stage, 65% of all observations were used as training
set and 35% as test set. In the cross-validation step,
the cross-validation coefficient of 5 was chosen
depending on the size of the data set. As a result of
obtaining the model results, only the accuracy rate
was not used for the analysis. In the models used, the
classification report of Logistic Regression is given in
Figure 2 and the complexity matrix is given in Figure
3. Among the scoring metrics, F-1 Score, ROC-AUC
curve, Precision and Recall metrics were used.
Although the sample increment method was applied
to the dataset, it was used to analyze the model
results and to adjust the accuracy between the
classes using the ROC-AUC curve, since the accuracy
rates of the classes were different. The threshold
value (threshold) was determined together with the
ROC-AUC curve and the highest F-1 Score was tried
to be selected. After the threshold value adjustment,
the grid search method was applied to different
models with different parameters to increase the
accuracy of the models. It was made for the XGBoost
method, which is the model with the highest F1-Score
in Grid Search operations. XGBoost parameters are
collected in 3 different categories. These are general
parameters, booster parameters and learning task
parameters. One of the general parameters (booster
parameter) was used. Silent and nthread parameters
are not used. The Booster parameter takes the
properties 'gbtree' and 'gblinear'. Min_child_weight,
max_depth, max_leaf_node and learning rate
parameters are used as booster parameters. The Eta
parameter includes the leraning reate (learning
rate). Optimal values as a result of hyper parameter
adjustments are given in Table 1.

Table 1.
Parametre
booster
learning_rate
max_depth
min_child_weigh
t
gamma
n_estimator
reg_alpha

PARAMETERS AND VALUES
Verilen Değerler
gbtree, gblinear,
dart
0.001, 0.002, 0.005,
0.01, 0.02, 0.05,
0.1, 0.5
1, 2, 3, 5, 6, 10, 15,
20
1, 2, 3, 5, 6, 10, 15,
20
0, 1, 2 ,5
5, 10, 20, 100, 200,
500
1e-5, 1e-2, 0.1, 1,
100

Optima
l Değer
gbtree
0.05
5
3
0
100
1

The results obtained with the XGBoost model as a
result of hyper parameter optimization are given in
Figures 3 and 4. In Table 1, the classification report is
given as a result of the hyperparameter results. The
complexity matrix of the model created in Figure 4 is
indicated.

Figure 1.

Figure 2.
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XGBoost Classification Report

XGBoost Complexity Matrix
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Table 2.

Figure 3.

Figure 4.

Logistic Regression Classification
Report

Model Results Comparisons

Considering the credit risk models based on previous
alternative data [4, 8, 9, 13, 17], the psychometric
credit risk model developed within this research can
provide reliable insights into the creditworthiness of
individuals in a much shorter time. In addition,
clients seeking a loan may try to paint a better picture
of themselves than they do if they encounter
psychometric credit risk tests in the context of the
finance company. In order to prevent this situation, it
is of great importance that potential customers
cannot predict how scale items affect their credit risk
payment estimation. The items included in the
psychometric questions developed within the scope
of this research were chosen in such a way that the
customers could not make this prediction
successfully.

Logistic Regression Complexity
Matrix

Although the psychometric credit risk estimation
rate provided in this study is higher than in some
studies, it is critical that psychometric models to be
integrated into KRP provide more precise results.
Therefore, adding other types of data (eg, behavioral
and situational) to the psychometric credit risk
models without prolonging the resolution time of the
questionnaire will also positively affect the model
precision. In addition, the model to be obtained with
these additions should be retested with a detailed
customer segmentation on large audiences and the
effect
of
psychological
characteristics
on
creditworthiness should be determined on the basis
of segments.

4 Conclusion and Discussion
In this research, using artificial learning methods, a
psychometric credit risk model was tested with 110
customers who used loans within Tam Finans. After
the methods applied in the model development
stages, the best result was obtained with the XGBoost
method and the accuracy comparison is shown in
Figure 2. In Figure 2 and Figure 4, the complexity
matrices (Confusion Matrix) on the test data formed
as a result of the trained XGBoost and Logistic
Regression models are given. With the tests applied
in the results, a success rate of 68% was achieved in
creditability measurements. Model comparison
results are shown in Table 2. The success rate of 68%
is higher than some studies, considering only
psychometric data [4].
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Faktoring Sektörü’nde İlk Kez Temas Eden Müşterilerin
Potansiyellerinin Saptanması
Alperen SAYAR1, Tunahan BOZKAN2, Tuna ÇAKAR3, Seyit ERTUĞRUL4
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Özet
Bu çalışmada aktif olarak faktoring sektöründe faaliyet yürüten bir şirkette mal ve hizmet
satışından doğan alacakların temlik alınarak satıcı firmaya finansman sağlanması amacıyla
kuruma ilk defa gelen müşteri adayının gelecek 3 ay içerisindeki işlem yapma ihtimalinin
veri güdümlü makine öğrenmesi modelleri kullanılarak tahminlenmesi hedeflendi. Buna
bağlı olarak da yüksek potansiyelli ve düşük potansiyelli müşterilerin bulunmasıyla daha
etkin, verimli ve doğru yaklaşımlar içerisinde hareket edip aksiyon alarak, işletme bazında
işlem hacmine doğrudan katkı sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda KKB (Kredi Kayıt
Bürosu) tarafından sağlanan; müşteri adaylarının Risk, Mersis, GİB bilgilerinden
yararlanılarak ve veri tabanında tutulan müşterilerin, çek keşidecilerinin, müşteri
temsilcilerinin ve şubelerin geçmiş bilgilerinden yola çıkarak öznitelik mühendisliği ve
keşifsel veri analizleriyle makine öğrenmesi modellerinde kullanılacak veri seti oluşturuldu.
Kuruma gelen müşteri adayları iki farklı kuruluş türünde olduğundan dolayı (Şahıs ve Tüzel)
iki farklı tahminlenme modeli uygulandı. Birden çok sınıflandırma modelleri denenmiş olup,
Şahıs şirketler için Rassal Orman algoritmasından %83 ortalama f1-skoru, XGBoost
algoritmasından %81 ortalama f1-skoru gözlemlendi. Ticari şirketler için ise Rassal Orman
algoritmasından %81 ortalama f1-skoru, XGBoost algoritmasından %79 ortalama f1-skoru
gözlemlendi.
Anahtar Kelimeler: Faktoring, Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma, İşlem Tahmini

Determining the Potentials of Customers Contacting the
Factoring Industry for the First Time
Abstract
In this study, it is aimed to predict the probability of a customer who comes to the institution
for the first time to make transactions in the next 3 months by using data-driven machine
learning models in order to provide financing to the seller company by assigning the
receivables arising from the sale of goods and services in a company actively operating in the
factoring sector. Accordingly, it was aimed to directly contribute to the transaction volume
on a business basis by acting and taking action with more effective, efficient and correct
approaches by finding high-potential and low-potential customers. In this context, provided
by KKB (Credit Registration Bureau); The data set to be used in machine learning models was
created with feature engineering and exploratory data analysis, using the Risk, Mersis, GİB
information of the prospective customers and the historical information of the customers,
check issuers, customer representatives and branches kept in the database. Since the leads
coming to the institution are in two different types of organizations (Individual and Legal),
two different forecasting models were applied. Multiple classification models have been tried,
and 83% average f1-score from the Random Forest algorithm and 81% average f1-score from
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the XGBoost algorithm were observed for Sole Proprietorships. For commercial companies,
81% average f1-score from the Random Forest algorithm and 79% average f1-score from the
XGBoost algorithm were observed.
Keywords: Factoring, Machine Learning, Classification, Transaction Forecasting

almasını sağlayan en önemli faktörlerin başında
müşterilerine olan yaklaşımları gelmektedir.
Günümüzde üstel olarak artmaya devam eden
verileri ele almak ve akabinde bilgiye dönüştürmeyi
hedeflemek işletmeler açısından vizyon haline
getirilerek karar verme süreçlerini etkilemektedir
[1]. Bu perspektiften bakıldığında ise yeni nesil
analitik bakış açılarının işletmeden işletmeye,
kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmekte ve
dolayısıyla büyük bir algısal farklılığa sebebiyet
vermektedir [2]. İşletmeden işletmeye (B2B) farklılık
gösteren bu süreçteki aksiyonlar ve akabinde
verilecek kararlar, olabildiğince esnek ve çok eksenli
bir yaklaşım neticesinde ortaya koyulacaktır [3].
Müşterilerini doğru tanımlayabilen, onların istek ve
arzularına yanıt verebilen, onların gelecekteki
davranışlarını tahmin edebilme yetisine sahip
olabilen işletmeler, günümüz rekabet piyasalarının
üst basamaklarında yerini tutması beklenmektedir.
İşletmelerin varlıklarını sürdürülebilir kılmak ve
verimliliklerini artırmak için bu temel faktörlere
odaklanması gerekmektedir.

1 Giriş
Faktoring sektörleri, varlığını ve sürekliliğini çok
büyük oranda çek işlemleriyle devam ettirmektedir.
Çek işlemleri miktarı ve müşterisi günden güne
değişim göstermekte ve işlem hacminin ne olacağı
konusunda tahminsel açıdan zorluk yaratmaktadır.
Müşteri portföyünün bu denli değişkenlik
göstermesi, doğrudan müşteriyle temas halinde
bulunan, sahadaki müşteri temsilcileri açısından da
azımsanmayacak derecede belirsizliğe neden
olmaktadır. TAM Finans Faktoring A.Ş, ülke faktoring
pazarı içerisinde, en çok ve en farklı müşteriyle
temas halinde olan faktoring şirketidir.
Bu
doğrultuda da ilk kez TAM Finans ile temas eden
müşteri sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
İlk kez temas eden müşteri adaylarının bir kısmı
işlem gerçekleştirmekte, bir kısmı ise işlem
gerçekleştirmemektedir. İşlem gerçekleştirecek
müşteri adaylarının veya diğer bakış açısıyla
değerlendirmek
gerekirse,
işlem
gerçekleştirmeyecek müşteri adaylarının tespit
edilmesi halinde, istatistiki ve yapay zeka başlığı
altında incelemesi ve çalışması yapıldığı yapıldığı
taktirde gözle görünür nitelikte işletme hacminin
doğrudan ve dolaylı olarak artışı ve bu bağlamda
işletme kârının da artışı mümkün kılınacaktır.

İşletmelerin hemen hemen hepsi yeni müşteriyi
kazanmak ve akabinde elde tutmak istemektedir.
Çünkü yeni müşteri kazanmak, işletmeler açısından
azımsanmayacak derecede güçlük içermektedir. Yeni
müşteri kazanma maliyeti, var olan müşteriyi elde
tutma maliyetinden her zaman daha fazladır [4]. Yeni
müşteri kazandıktan sonraki müşteriyi elde tutma
süreci işletmeler açısından çok daha kolay olacaktır.
Dolaylı olarak düşünüldüğünde yeni müşteri adayını,
müşteriye dönüştürebilmek daha sonraki elde tutma
maliyetini azaltacak ve işletme cirosuna pozitif
yönde etki edecektir. Müşteriyi elde tutma
oranlarında yüzde 5’lik bir artış, işletme kârını yüzde
25 ile yüzde 95 arasında artırır [5].

İşletmelerin, her geçen gün üstel şekilde gelişmeye
devam eden teknolojiye, klasik metotlarla
yaklaşması, günümüzün yoğun rekabet ortamına
ayak
uydurabilmesini
güçlendirecektir.
Bu
doğrultuda, bu çalışmanın nihai hedeflerinden biri de
yapay zeka metodolojisinin kullanılmasıyla birlikte
finansal sektörlerin bakış açısını değiştirmek ve
geliştirmektir.
Faktoring sektörü açısından bakıldığında bu proje
kendi pazarında yenilikçi bir yaklaşıma ve
araştırmaya sahip olmasından ötürü bilim
dünyasında örnek teşkil edecek bir proje olması
beklenmektedir. Ayrıca farklı sektörlerden şirketler
için hem bir analitik altyapı sağlamayı hem de tahmin
tabanlı modellerindeki başarıyı ve dolayısıyla ticari
katkıyı doğrudan artırmayı hedeflemektedir.

Müşteri adayının müşteriye dönüşmesiyle birlikte,
daha sonraki müşteri hareketleri için; o müşteri
adaylarının işlem yapma ihtimallerinin daha da
artırılması gözlemlenecektir. Bu yaklaşım ile birlikte,
işletmeler eforlarını yeni müşteri potansiyeli taşıyan
adaylara veya kaybetme riski altında olan
müşterilerine odaklanmasına imkan tanımış olur ve
harcanacak paradan tasarruf sağlanarak, maliyetin
minimize edilmesine olanak tanır [6].

2 Literatür özeti

3 Problemin tanımlanması

Üretimden hizmete faaliyet gösteren tüm
işletmelerin, yoğun rekabet koşulları altında etkin rol

Projenin uygulanacağı finans şirketinde ayda
ortalama binden fazla, senede on iki binden fazla çek
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bozdurma işlemi için işletmeyle temas etmektedir.
Senelik bazda bilanço 400-450 bin seviyesindedir.
İşletmeyle ilk defa temas eden bu müşteri
adaylarının 3’te 1’i çekin işletme tarafından onay
verilmesine rağmen, çeşitli çevresel ve bireysel
faktörlerden
ötürü
işlem
yapmayı
kabul
etmemektedirler.
Bu durumunun sebebinin
araştırılması ve incelenmesi neticesinde bu birçok
faktörlerin başında hizmet, fiyat, süre konuları
gelmektedir. Bu doğrultuda ilk kez temas eden
müşteri adaylarını şirket hanesine katabilmek
amacıyla veri güdümlü, ileri istatistiki metotlar ve
makine öğrenmesi yapısı altında inceleme
yapılmasının gerekliliği kaçınılmazdır. Sonrasında bu
modellemelerin çıktılarından faydalanarak, fiyat,
hizmet konularında daha keskin ve etkili
aksiyonların alınması şirket nezdinde doğrudan
katkı yapılmasına olanak tanıyacaktır. İlk kez temas
eden
müşterilerin
potansiyellerinin
tespit
edilmesiyle birlikte daha uygun bir fiyat teklifinin
sunulması, özel olarak arama yapılması veya ziyaret
edilmesi, ilgilenecek kişinin daha deneyimli bir
müşteri temsilcisinin olması gibi birçok aksiyon
alınabilmesinin önü açılmış olacaktır. Ayrıca yüksek
potansiyelli müşteri adaylarının yanı sıra, düşük
potansiyelli müşteri adaylarının da tespiti
yapılmasıyla birlikte, müşteri temsilcilerinin
gereksiz efor harcamasının önüne geçilerek daha
verimli
bir
çalışma
ortamı
oluşturulması
sağlanacaktır.

gerçekleştirileceğidir. Bu doğrultuda, bu proje
kapsamında öncelikli hedefin yüksek potansiyel
niteliğini
barındıran
müşteri
adaylarının
bulunmasından
ötürü,
işlem
gerçekleştiren
müşterilerin nasıl bir dağılım ve özellik gösterdikleri
incelenmelidir. Aynı şekilde düşük potansiyelli
müşteri adayları ile aralarındaki istatistiksel farklar
da baz alınarak doğru ve etkili bir segmente süreci
yapılmasının önü açılacaktır. Bu sınıflandırmaların
başarıyla tamamlanmasının ardından “Doğru kişiye,
doğru aksiyon” metodolojisinin uygulanabilmesinin
önü açılacaktır [7]. Aynı şekilde Christopher ve
arkadaşlarının yaptığı bilimsel çalışmalardaki
incelemelerde görünen “Herkese uyan tek beden!”
yaklaşımının, günümüzde hızla gelişen teknolojide,
sürekli üstel olarak büyümeye devam eden pazarda
ve dolayısıyla yoğun rekabet koşullarında yer
bulması imkansıza yakındır [8].
Projenin çıktısında ilk kez temasta bulunan müşteri
adaylarının, ne tip özellik barındırdığı (yüksek
potansiyel, düşük potansiyel) tespit edilmesi
amacıyla veri güdümlü yaklaşımla, ileri makine
öğrenmesi algoritmaları kullanılarak tahminleme
gerçekleştirilecektir. Modelin canlıya alınmasıyla
birlikte de ilgili birimlere model sonuçlarının
aktarılması ve akabinde ilgili aksiyonun alınmasının
sağlanması amaçlanacaktır. Bu sayede de iş gücü,
zaman maliyetinin azaltılması da dolaylı olarak
sağlanacaktır.

Müşteri kazanımı sayısının ve dolayısıyla işlem
hacminin artırılması neticesinde hem kısa vadede
hem de uzun vadede işletme kârı doğrudan artış
gösterecektir.

4 Yöntem
4.1. Veri setinin hazırlanması
İşletme ilgili veri kaynağını KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ve
kendi içinde ürettiği veri setlerinden sağlamaktadır. Veri
seti işletmenin kuruluşundan itibaren (2012) günümüze
kadar kayıt altında tutulmaya ve işlenmeye devam
etmektedir. İlgili modelin gerçekçi ve başarılı olmasının
sağlanması için güncelliğin son derece önemli olduğu
göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda hareket
ederek 2019 Nisan ayından, 2022 Haziran ayına kadar
olan gözlem değerleri alınmış ve proje süreci
başlatılmıştır. Faktoring sektörlerinde iki farklı müşteri
tipi mevcuttur. Bunlar Şahıs (Gerçek) ve Tüzel (Ticari)
şirketleridir. İki farklı müşteri tipinin de ilgili kayıtları
farklılık göstermektedir. Veri tabanında birinde olan bir
özellik (değişken) diğerinde olmayabilmektedir. Bu
doğrultuda hareket ederek iki ayrı gruba bölüp,
modelleme süreçlerinin ayrı ayrı çalıştırılmasının çok
daha doğru sonuçlar ortaya koyacağı kararlaştırılmıştır.
Bu ayrıştırmadan sonra veri setleri oluşturulmuş oldu.
Şahıs şirketleri için 35.874 adet gözlem ve 71 adet

Mevcut müşteriler, yani daha önce işlem
gerçekleştirmiş müşterilerin senelik ortalamada
%46.9’u işletmenin onayladığı başvuruları işleme
döndürürken, işletmeyle temas eden müşteri
adaylarının %29.1’i işleme dönüşmektedir. Yani
şirketin hedeflemesi gereken yegane konu, ilk kez
temas eden müşteri adaylarının müşteriye dönüşme
sayısının artırılmasının sağlanmasıdır. Bu müşteri
adaylarının
müşteriye
dönüştürülmesinin
sağlanması halinde (iyimser ve kötümser senaryolar
birlikte değerlendirildiğinde) günlük 23 bin TL’den
fazla net kâr, senelik bilançoda da 4.5 milyon TL net
kâr artışı söz konusu olacaktır. Bu net kâr artışı
faktoring sektörleri açısından değerlendirildiğinde,
çok yüksek hacimli cirolara karşılık gelmektedir.
Akademik literatüre bakıldığında görülmektedir ki
müşterilerin doğru sınıflandırılması için karşılaşılan
en büyük problem hangi müşteri özelliklerinin
kullanıldığı ve akabinde ölçümlenmesinin nasıl
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bakış açısıyla kategorik değişkenler için de sabit
değer atama gibi yöntemler kullanıldı.

öznitelik bulunmaktadır. Tüzel şirketler için ise 24.435
adet gözlem ve 60 adet öznitelik bulunmaktadır.
Hedef değişken için ilk kez temas eden müşteri
adaylarının, temas ettiği tarih itibariyle 3 ay içerisinde
işlem yapmaları halinde ilgili hedef değişkenin 1 (işlem
yapar, potansiyeli yüksek), işlem yapmamaları halinde 0
(işlem
yapmaz,
potansiyeli
düşük)
ataması
gerçekleştirilerek iki ayrı sınıf oluşturuldu.

Tablo 2. Eksik verileri doldurma metotları

4.2. Ön işleme ve veri analizi
Veri setinin tamamlanmasının ardından ön işleme
süreci başlatıldı. Bu noktada sayısal değişkenler için
ve kategorik değişkenler için ayrı ayrı inceleme
gerçekleştirildi. Sayısal değerler, ayrık ve sürekli
değişken türü olarak ikiye ayrılmaktadır. Kategorik
değerler ise ordinal (sıralı) ve nominal (sırasız)
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bazı değişkenlerin
olması gereken tipten farklı kaydedildiği görüldü.
Her bir değişken olması gerek tipte dönüştürülmesi
gerçekleştirildi. Daha sonra eksik veriler için
gözlemler gerçekleştirildi. Eksik veriler çoğu makine
öğrenmesi
algoritmaları
tarafından
ele
alınamamaktadır. Eksik verileri ele alan algoritmalar
ise
önyargılı
tahmin
sonuçları
ortaya
koyabilmektedir [9]. Bilindiği üzere eksik veriler
birçok farklı sebepten kaynaklanabilmektedir. Eksik
veriler, ya tamamen rastsal kayıp, rastsal kayıp, ya da
rastsal olmayan kayıp olarak oluşmaktadır [10].

Sayısal değişkenler için gerçekleştirilen atama
işlemlerinin akabinde kategorik değişkenler için de
detaylı
inceleme
yapıldı.
Bazı
kategorik
değişkenlerin yüksek kardinaliteye sahip olduğu
görüldü. Yüksek kardinalite durumunu analiz edip,
doğru ve etkili aksiyonun alınması model
sonuçlarına doğrudan ve pozitif yönde etki etmesine
imkan tanır [11]. Yine eksik verilerde olduğu gibi
çoğu makine öğrenmesi algoritması kategorik
değişkenleri de ele alamamaktadır. Bundan dolayı
kategorik değişkenler çözümlenerek (encode)
sayısal verilere dönüştürüldü.
Öncelikle ikili
(binary) hedef değişkenimiz olduğundan ötürü,
yapılan literatür taramasından da faydalanarak,
genellikle finans sektöründe yaygın olarak kullanılan
kanıtların ağırlığı yöntemi (WOE) uygulandı [12].
Yine farklı bir yaklaşım olan hedef değişkene göre
kodlama (target encoding), ikili kodlama (binary
encoding) ve one-hot encoding yöntemleride
uygulandı. Her bir yöntemin, model çıktılarına etkisi
gözlemlendiğinde en başarılı sonucu hedef değişkene
göre kodlama (target encoding) verdiği görüldü.

Tablo 1. Eksik verinin oluşma sebepleri

Bilindiği üzere makine öğrenmesi algoritmalarının
genel anlamda kabul ettiği bazı varsayımlar vardır.
Bunlar; doğrusallık, çoklu bağlantı, normal dağılım ve
homoskedastisitedir. Bu faktörlerin sağlanıp,
sağlanmama durumunun incelemesi gerçekleştirildi.
Değişkenlerin normalliğe yakınlığını tespit etmek
amacıyla bazı grafiksel yöntemlere ve testlere
başvuruldu.
Bunlar;
histogram
grafiği
ve
Kolmogorov-Smirnov
testidir
[13].
Homoskedastisite
için
ise
artıkların
görselleştirilmesi yöntemine başvuruldu. Bunlardan
farklı olarak Levene’s testi, Bartlett’s testi ve
Goldfeld-Quandt testlerine de başvuruldu. Çoklu
bağlantı durumu için de korelasyon matrisine
bakılarak
değişkenler
arasındaki
ilişkilerin
incelemesi
gerçekleştirildi.
Değişkenlerin
dağılımlarının analizi için de olasılıksal dağılım
metodları kullanıldı. Ayrık ve sürekli değişkenler için
ayrı ayrı metodlara başvuruldu. Ayrık değişkenler
için Binom ve Poisson dağılımları, sürekli

Yukarıda da bahsedildiği üzere bazı modeller boş
değerleri ele alabilmektedir. Bunlardan bazıları
XGBoost ve LightGBM modelleridir. Boş değerlerin
araştırılmasında birçok farklı istatistiki metot çatısı
altında inceleme gerçekleştirildi. %75’in üstünde boş
gözlem değeri içeren değişkenler veri setinden
çıkarıldı. Aynı şekilde %65’in üstünde boş verisi olan
satırlar da yine veri setinden çıkarıldı. Geriye kalan
veri setindeki eksik değerler için bazı farklı
yöntemlere başvuruldu. Bunlar çok değerli
(multivariate) ve tek değerli (univariate)
yöntemleridir. Yapılan analizler neticesinde;
ortalamayla doldurma, kNN ile doldurma ve aynı
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değişkenler için ise Gauss dağılımı ve çarpıklık
testine başvuruldu. Yapılan analizlerin sonrasında
normal dağılım göstermeyen bazı değişkenler için
logaritmik dönüşüm, reciprocal dönüşüm, yeojohnson dönüşümü ve karekök dönüşümü gibi
yöntemlere başvuruldu. Normalleştirme sonucunda
ise verileri aynı dünyada işlem görmesini
sağlayabilmek amacıyla ölçeklendirme yapıldı.
Ölçeklendirmede de birçok farklı yönteme
başvuruldu. Standartlaştırma, en büyük-en küçük
ölçeklendirme (min-max scaling) ve güçlü (robust)
ölçeklendirme yöntemleri kullanıldı. Yapılan
analizler ve incelemeler sonucunda en büyük-en
küçük ölçeklendirme yönteminin daha etkili sonuçlar
verdiği görüldü ve bu şekilde uygulama
gerçekleştirildi.
Veri
dağılımları
analizinin
sonrasında aykırı gözlemler için inceleme yapıldı.
Çünkü aykırı gözlemlerin ele alınması ve
sonuçlandırılması model performansını ve başarısını
pozitif yönde etkilemektedir [14]. Aykırı değerlerin
incelenmesinde %95-%5 yöntemi uygulandı.
Değişkenlerin kendi içindeki %95’in üstündeki ve
%5’in altındaki değerler için aykırı değer olarak
nitelendirilmesi yapıldı ve veri setinden satır bazında
çıkarılması gerçekleştirildi.

arası eşitliğin az olması sebebiyle dengesiz (imbalanced)
bir yapının olduğu görüldü. Veri setinin %62’sini işlem
gerçekleştirmeyen müşteriler oluştururken, %38’ini
işlem gerçekleştiren müşteriler oluşturmaktadır. Bu
oran hem şahıs şirketler için hem de tüzel şirketler için
birbirine çok yakındır. Dengesizliğin ele alınması bazı
performans ölçüt birimlerinin değişimine etki edeceği
gösterilmiştir [15]. Dengesiz veri setinin önüne
geçilmesi anlamında birden çok yöntem denendi. Bu
yöntemlerin arasında örnek azaltımı (undersampling),
örnek artırımı (oversampling) ve sınıf ağırlığı ayarlama
yöntemi vardır.
Tablo 3. Dengesiz veri seti çözüm yöntemleri

Denenen yöntemler neticesinde örnek artırımı yöntemi
gözle görünür nitelikte iyi sonuç verirken, sınıf ağırlığı
ayarlama ve örnek azaltımı yönteminin iyi sonuç
vermediği görüldü.
Modellemenin doğru ve güvenli çıktıların ortaya
konulabilmesi adına çapraz doğrulama (crossvalidation) yöntemine başvuruldu.Çapraz doğrulama
tahmine
dayalı
modellerin
genellenebilirliğini
sorgulamak ve fazla uydurmanın önüne geçebilmek için
kullanılan yeniden örnekleme yöntemidir [16]. Çapraz
doğrulama yöntemi için verilerin %80’i eğitim (train),
%20’si ise test seti olarak bölümlemesi gerçekleştirildi.
Veri setinin dengesiz olması sebebiyle tabakalı
örnekleme (stratified sampling) yöntemi uygulandı ve
çapraz doğrulama değeri 5 olarak seçildi. Veri setinin
dengesiz olmasından dolayı model sonuçlarından olan
doğruluk oranı (accuracy)’na direk olarak bakılmadı. Bu
noktada karmaşıklık matrisi, dengesizlik indeksi, roc-auc
eğrisi, kesinlik-hassaslık eğrilerine başvuruldu. Roc-auc
ve kesinlik-hassaslık eğrileri eşik değerini (threshold)
belirleyebilmek amacıyla kullanıldı. Eşik değerinin
ayarlanmasıyla sınıflar arasındaki doğruluk farkının
azaltılması sağlandı. Modelleme ölçümleri sonrasında
en doğru sonucu veren modeller için Halving Grid
Search ile hiper parametre ayarlaması Destek Vektör
Makineleri, Lojistik Regresyon, Rassal Ormanlar ve
XGBoost için yapıldı.

4.3. Öznitelik Mühendisliği
Veri
setinin
ön
işlemesinin
ve
analizinin
tamamlanmasının ardından elde bulunan veriler
aracılığıyla öz nitelik mühendisliği uygulandı. Öncelikle
işlemi gerçekleştiren bazı müşteriler birden fazla çek ile
işletmeye başvurabilmektedir. Bir kişiye ait birden çok
gözlemin bulunması yanlılığa neden olacağından dolayı
bazılarının tekilleştirilmesi gerçekleştirildi. Hedef
değişken üzerinden toplulaştırma yapıldı ve sayısal
değerler için ise en büyük, en küçük, ortalama ve
standart sapma değerleri kullanıldı. Kategorik
değişkenler için ise frekans analizi gerçekleştirildi.
Toplulaştırma sonrasında özellikle tarih değişkenleri
kullanılarak müşterilerin geçmişteki davranışlarının
incelemesi yapılarak yeni değişkenler üretildi. Kuruluş
tarihleri üzerinden kuruluş yaşları hesaplanarak
değişken olarak eklendi.
4.4. Model Geliştirme
Model geliştirme basamağında bilindiği üzere hedef
değişkenin var olması sebebiyle gözetimli (supervised)
öğrenme algoritmalarına başvuruldu. Modelleme için
birden çok sınıflandırma algoritması denenmiş olup,
sonuçlarının karşılaştırılması yapıldı. Kullanılan
modeller; Lojistik Regresyon, Karar Ağaçları, Rassal
Orman, XGBoost, LightGBM, Ekstra Ağaçlar ve Destek
Vektör Makineleri’dir. Hedef değişkenindeki sınıflar

5 Sonuç ve tartışma
Şahıs şirket ve Tüzel şirket müşterileri için f1-skoru göz
önünde bulundurulduğunda en iyi sonuçları Rassal
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Ormanlar (Random Forest) ve XGBoost sınıflandırıcıların
verdiği görüldü. Şahıs şirketler için Rassal Orman
algoritmasından %83 ortalama f1-skoru, XGBoost
algoritmasından %81 ortalama f1-skoru gözlemlendi.
Ticari şirketler için ise Rassal Orman algoritmasından
%81 ortalama f1-skoru, XGBoost algoritmasından %79
ortalama f1-skoru gözlemlendi.

İşletme içerisinde aktif ve canlıda herhangi bir benzer
nitelik taşıyan model bulunmadığından dolayı şirket
içerisinde yenilikçi bir yaklaşım olduğu görülmektedir.
Aynı zamanda katma değeri yüksek bir çalışmaya sahip
olduğu ve olacağı açıktır. Henüz ilk kez temasa geçen
müşteri adaylarının profillerinin tespitinin yapılması
sayesinde sahadaki çalışmaların boyutu farklılaşacak,
doğrudan ve dolaylı olarak verimlilik artırılmış ve
akabinde işletme kârlılığının da pozitif yönde artacağı
ön görülmektedir.

Tablo 4. Şahıs şirketler için modelleme çıktıları
MODEL

precision

LogisticRegression: 0
LogisticRegression: 1
DecisionTreeClassifier: 0
DecisionTreeClassifier: 1
RandomForestClassifier: 0
RandomForestClassifier: 1
ExtraTreesClassifier: 0
ExtraTreesClassifier: 1
XGBClassifier: 0
XGBClassifier: 1
KNeighborsClassifier: 0
KNeighborsClassifier: 1
SVC: 0
SVC: 1

recall

f1-score

0,7723
0,6764 0,721176
0,6917
0,7855 0,735622
0,7987
0,7262 0,760727
0,7279
0,8001 0,762294
0,85
0,8161 0,832705
0,8032
0,8384 0,820423
0,8075
0,708 0,754484
0,7215
0,8186 0,766989
0,8328
0,8146 0,823599
0,7963
0,8154 0,805737
0,712118912 0,667364 0,689015
0,657524155 0,702741 0,679381
0,7745
0,7407 0,757223
0,7254 0,760247 0,742415

Tablo 5. Ticari şirketler için modelleme çıktıları
MODEL

precision

recall

f1-score

LogisticRegression: 0

0,7433

0,6724

0,70607462

LogisticRegression: 1

0,6627

0,7815

0,717213752

DecisionTreeClassifier: 0

0,7697

0,7222

0,745193833

DecisionTreeClassifier: 1

0,6989

0,7961

0,744340187

RandomForestClassifier: 0

0,821

0,8121

0,816525749

RandomForestClassifier: 1

0,7742

0,8344

0,803173542

ExtraTreesClassifier: 0

0,7785

0,704

0,739378078

ExtraTreesClassifier: 1

0,6925

0,8146

0,748603941

XGBClassifier: 0

0,8038

0,8106

0,807185679

XGBClassifier: 1

0,7673

0,8114

0,788734047

KNeighborsClassifier: 0

0,683118912

0,66336377

0,673096421

KNeighborsClassifier: 1

0,628524155

0,69874115

0,66177529

SVC: 0

0,7455

0,7367

0,741073877

SVC: 1

0,6964

0,756247

0,725090694

Çalışma neticesinde geliştirilen modeller, şirket
nezdinde günümüzden itibaren kullanılmaya başlandı.
Modelleme çıktıları 3 ay içinde kontrol edilecek olup,
karşılaşılacak durumlara göre gerekli ayarlamalar
yapılarak, yaşam döngüsünde devam etmesi
sağlanacaktır. Ayrıca nihai hedefin yüksek potansiyelli
müşteri adaylarının bulunmasının olması sebebiyle
duyarlılık skorlarının daha da önem arz ettiği
söylenebilir.
Duyarlılık skorları ve kesinlik skorları için ayrı ayrı
aksiyon alınabileceği ön görülmüştür.
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3Doğuş

Özet
Doğuş Otomotiv, binek otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları
ve soğutma sistemleri alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu büyük organizasyonun
teknolojik altyapısı Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Teknoloji tarafından sağlanmaktadır.
Doğuş Otomotiv bayi ağının ana yazılımı olan Turkuaz, Doğuş Teknoloji tarafından
geliştirilmiştir. Otomotiv şirketinin bayi ağı için kullandığı ana yazılım bir Kurumsal Kaynak
Planlama (ERP) sistemidir. Bu uygulama, 2002 yılında çözüm ortağı olan Microsoft'un “.Net
Framework” ürünü ile geliştirilmeye başlandı. Halen aktif olarak kullanılan uygulamanın kod
tabanı zamanla genişlemiş ve karmaşık iş süreçlerini içeren devasa bir sistem haline
gelmiştir. Bu nedenle güncel teknolojiler kullanılarak yeni iş süreçleri geliştirilmektedir.
Ancak ERP sisteminin bazı iş kurallarını değiştirmek ve bunları hızlı bir şekilde farklı
sistemlere taşımak kolay değildir. Yaklaşık 5 milyon satırlık kod tabanını ve iş süreçlerinin
çoğunu içeren Saklı Yordam'ın içeriğini anlamak güçtür. Çalışmalarda, tüm iş süreçlerinin
veri tabanından çıkartılıp tekrar kullanılabilir bileşenlere dönüştürülmesi ve hizmete
sunulması minimum iki yıllık bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle, yeni ürünlerin ana
ERP sistemini hizmet sağlayıcı olarak kullandığı senaryolar oldukça yaygındır. Bu çalışma,
eski çekirdek ERP sisteminin olaya dayalı mimariye ve eşzamansız sıraya koyma ilkelerine
dayalı yeni nesil bir ürünle nasıl entegre edildiğine ilişkin yaklaşımımızı özetlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv Endüstrisi, Kurumsal Kaynak Planlama, Yazılım Mimarisi, Olay Tabanlı
Mimari, Asenkron Mesaj Kuyruğu

Integrating New and Legacy Applications with Event-Driven
Architecture
Abstract
Doğuş Otomotiv is a company which is operating in the fields of passenger cars, light
commercial vehicles, heavy vehicles, industrial and marine engines and cooling systems. The
technological infrastructure of this large organization is provided by Doğuş Teknoloji which
is one of the Doğuş Group companies. The Turkuaz which is the main software for Doğuş
Otomotiv dealer network is developed by Doğuş Teknoloji. The main software that is used by
the automotive company for its dealer network is an Enterprise Resource Planning (ERP)
system. This application was started to be developed with the “.Net Framework” product of
Microsoft, which is a solution partner in 2002. The code base of the application which is still
actively used has expanded over time and has become a huge system that includes complex
business processes. Therefore, new business processes are developed by using up-to-date
technologies. However, it is not easy to change some of the business rules of the ERP system
and move them to different systems quickly. The content of the Stored Procedure which
includes the code base of approximately 5 million lines and most of the business processes
are difficult to understand. In the studies, extracting all business processes from the database
and turning them into reusable components and servicing them requires a minimum of two
years of study. Therefore, scenarios where new products use the main ERP system as a
service provider are quite common. This document summarizes our approach on how the
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legacy core ERP system is integrated with a next-generation product based on event-driven
architecture and asynchronous queuing principles.
Keywords: Automotive Industry, Enterprise Resource Planning, Software Architecture, Event Based
Architecture, Asynchronous Message Queue

Doğuş Otomotiv's main software that uses for its
dealer network is an ERP system. The gradual
expansion of the code base of this software, which
has been used for more than 20 years, the increase
in business processes and the rising technical debt
have made the management of the application
increasingly difficult. As the management of the
application became more and more difficult, it was
decided to start the modernization of the
application as of 2018. [5] Within the scope of the
modernization of the system, microservice
transformations of various companies were also
examined. In fact, microservice transformations of
financial applications that undertake critical
functionalities have been especially looked at. [6] In
this study, Vehicle Shipment Application, one of the
applications in the main software system, was
selected and rewritten in the light of the proposed
method.

1 Introduction
Microservices have been getting more popular in
recent years and companies are starting to migrate
to the microservices. The fact that microservices
can be developed in different languages and are
independently scalable is an important factor in
preferring them over monolithic structures. As a
result of the failure of a part of the systems that
switch to microservices, the whole system will not
fail, as in the monolith structure. This will make
maintenance easier. [1]
Microservices allow the complexity of monolithic
systems to be reduced. Making a system standalone
allows developers to complete required changes
independently of other developer teams. In this
study, the results of a survey whose purpose is to
analyze the motivations as well as the pros and cons
of migrating from monolithic to microservicesbased architertures, conducted with
21
practitioners who adopted a microservice-based
architectural style two years ago revealed that
reduced maintenance and increased system
scalability are the two most important benefits of
migrating to microservices. [2]

2 Main System (ERP Application)
The main application has been tried to be developed
by adhering to the principles of SOA according to
the conditions of the time. The main requirement
here is to develop the services included in the
processes with the right principles by reducing the
software development cost. [7] The dealer
management application which was started to be
written in 2003, is named Turkuaz. It is designed as
an ERP system and is based on “.Net Framework”.
The tool consists of Financial Affairs, Customer,
After-Sales Services, Spare Parts and Company
modules. From today's perspective, each of these
can be considered as a separate domain. In addition,
these domains can be separated to contain multiple
Bounded Contexts. However, the existing system
keeps the entire structure under a single monolith.
Some numerical values of this software product are
given in the table below.

In fact, Service Oriented Architecture (SOA) is
particularly prominent in the integration of
applications. Microservices remain at the individual
application level. There is a mixed situation in the
ERP solution used by the company. New and
autonomous applications that work with
microservice logic need to work together with ERP
integrations that include intensive SOA practices.[3]
During the research, there were parts of the
application to be rewritten that also needed to
communicate with the ERP software. While
working
on
these
parts,
asynchronous
communication with the main software is
presented as a solution. Asynchronous messages
provide a quick solution without waiting compared
to synchronous messages. When a client sends a
synchronous message, it is blocked until it receives
a response from the server. This is not the case with
asynchronous messages. Asynchronous messages
can handle multiple queues and they save time for
transactions. [4]
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Tablo 1. Some numerical values expressing the size
of the ERP application.
1. Topic
Architecture

2. Metric
Monolithic Architecture
(N-Layered)

Code Base

C#, Asp.Net Web Forms

Database Server
Current Data Size

Microsoft SQL Server
4 Terabyte

Number of Stored
Procedures

27.000

Number of Active Users

10.000

Total Number of Lines of
Code (Approximately)

~5 Million

Total Web Pages

9.000

Production Server Count

90

Total Server Response
Per Daily

An Average of 36 Million

The main ERP system has integration with many
environments and applications, including intranet
and internet. Even simple processes running for
purchased spare parts, vehicles or other services
may require the cooperation of more than one
system. In general terms, the main actors of this
organization are described in the list below.
 3rd Party Vendor Integrations: Due to
various regulations, some processes must
be integrated with government institutions
and organizations. The ERP system
provides Simple Object Access Protocol
(SOAP)-based
communication
over
Windows Communication Foundation
(WCF) Web Services with the integrators
that provide the communication between
them. The ERP application is mostly in the
consumer position, but some service
providers trigger functions from the ERP
system.
In
this
scenario,
interorganizational network security policies,
data losses caused by the network and
delays in response times are critical issues
that precautions are taken.
 Banking System Integrations: Customer
payments can be made through the system
with various tools. There are virtual and
physical Point of Sales (POS) integrations
for payments that made by credit card.
There are two types of devices in physical
POS integration. One of them is directly
connected to the machine via serial port and
talks to the ERP Web application through a
library written in C programming language.
Communication between the web server
and the Windows Client is provided by a
Windows
Presentation
Foundation
application. New generation wireless POS
devices are developed with Android and
communicate with the ERP system via
Representation Stat Transfer (REST) API
calls.

The gradual expansion of the code base, the
increase in business processes and the rising
technical debt have made the management of the
application increasingly difficult. The product is
almost 20 years old. With the decision taken at the
beginning of 2018, the modernization of the
product was started. There is a completed article on
the modernization of Turkuaz. [5] The position of
this great application within the Doğuş ecosystem is
summarized in the topological diagram below.

 Internal Application Integrations: Some
internal applications use the main ERP
application for invoicing, customer
registration, ordering spare parts and
similar processes. The reason of this is to
prevent these processes from being
rewritten and to increase reusability.
However, this approach has evolved into an
anti-pattern that increases the complexity
of the main ERP system over the years. In

Figure 1. The ERP application is integrated with
many different interfaces inside and outside the
Doğuş Technology ecosystem
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this approach, functions required by other
applications are exposed to outsiders
through service contracts. According to the
technologies of that time, these services
were written as Extensible Markup
Language (XML) Web Service, WCF Service
and REST API.

information quickly. The Elastichsearch
integration is used for this purpose.
 Redis: In this ERP application, user data
generated while navigating between pages
are stored with Session objects. The large
number of pages and the variety of objects
in circulation have led to the need for a
distributed system over time. Redis was
preferred for distributed cache as part of the
modernization of the application. Currently,
preparations are being made for memory
operations. Especially when scalable
distributed systems are considered, Redis is
one of the prominent NoSQL systems.
Processing data as key:value pairs, Redis
offers an ideal environment for cache
objects that the ERP system uses heavily.
Adding and reading objects in Redis is quite
simple. [8]

 Overseas File Transfer Protocol (FTP)
Integration:
Mutual
file
transfer
transactions are carried out with foreign
companies that supply vehicles over the
ODEX server. The information transferred
with the file is processed over the main ERP
system and converted into usable data. This
communication with foreign suppliers is
provided according to OFTP2 standards.
 Scheduled Jobs: Some processes provided
by the ERP application are run repeatedly
according to a certain calendar plan. There
are more than 2000 scheduled jobs, from
regular hourly jobs to one worker per year.
These jobs are triggered more than 2 million
times in a one month time frame. A product
called Automic is used for the management
of scheduled jobs. 80% of the jobs that
defined in the Automic application work
with the web services of the ERP system.
15% of these run as Microsoft SQL Server
Integration Services (SSIS) packages. 5% of
the rest occurs directly in Stored Procedure
calls.

 Insurance Application Entegrations: VDF
that is one of the Doğuş Group companies
provides vehicle fleet rental and insurance
services. 90% of company customers are
natural or legal persons who purchase
vehicles through the ERP system. For this
reason, the two systems use each other's
data and cooperate in some common
processes. Distributed transaction integrity
principles are followed in internal
integration. Transaction flows are realized
through WCF services and Microsoft
Distributed Transaction Coorindator tool is
used for two-phase commit mechanism.
However, event-driven messaging is
preferred in new applications. For this
reason SAGA pattern has been used in
transaction management.

 Data Analytics: The results produced by the
scheduled jobs are used by units such as
Dataware House, Reporting and Customer
Relationship Management and they are
considered a reference in making decisions
that will guide the company strategy. These
jobs scan the main database periodically
and transfer the previously prepared query
results to the data warehouse.

 Accounting System Integration: The
accounting module contains the most
critical processes of the company and it is a
closed product due to security criteria. In
fact, it is a library developed in C#. To use
this package, .Net libraries provided by the
relevant team are referenced to the project.
The instruments that need to be accounted
for in the ERP application flow into the
Accounting database through these library
functions. The library uses its own database
connection. This database is closed to the
outside.

 Elastichsearch: The ERP system responds to
about 36 million requests on a daily basis.
This number is increasing day by day. The
amount of log data that produced under this
high traffic is also quite large. Logs are
frequently used in areas such as early
detection of system errors, detection of
performance leaks and elimination of
production problems. For these reasons, it
is important to be able to scan the log
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The ERP application is developed according to the
n-tier model of the monolithic architecture. In
general terms, the application architecture is shown
in the figure below.

products with Agile methodology. With the tribe
structure, the teams also started to work crossfunctional. Cultural change is also reflected in the
technology choices of new generation products. For
example, the microservice transformation of the
ERP application has begun. The target processes
carried out in the application are taken out of the
system and developed with new generation
technologies. Currently, the main and sub-modules
of the main ERP system are summarized as shown
in the figure below. Dark areas such as Shipment,
Digital Depot represent modules developed
separately from the main ERP system with new
technologies.

Figure 2. Application architecture diagram of
Turkuaz
The frontend acts on the Facade layer to operate
data-driven business rules. The Facade tier uses
Business objects that contain the necessary
business rules. These Business objects execute the
functions on the Data Access Layer. Data Access
Layer functions generally operate SQL Stored
Procedure objects. Data entities that are circulating
in the system are represented by Plain Old CLR
Objects (POCO) classes.
The application also includes processes that fall into
some accounting fields such as creating invoices,
preparing waybills, obtaining current account
information. These are also used by different
applications. For this reason, the ERP system also
assumes the role of service provider for the related
processes. Services are developed with WCF- and
XML Web Services instruments. The block that is
containing
these
services
is
distributed
independently of the main application. In other
words, services that are using the same Facade, CBL,
DAL packages have their own Countinous
Integration / Countinous Delivery (CI/CD) line.

Figure 3. Modules of Main ERP Applications
(Summary)

3 Vehicle Shipment Application And
Requirement

Technology selections for new products are left to
the teams. However, while they are making these
choices, it is also necessary to have an idea about
current technologies. The technology radar of
ThoughtWorks, which is consulted within the scope
of the microservice transformation of the Turkuaz
application, is used to assist. This guide is consulted
for techniques and tools we can adapt to. In
addition, the teams that make a technology

Doğuş Teknoloji tries to adapt to a lot of new
technologies and methodologies in order to
increase its competitiveness. Since 2018, digital
transformation
was
initiated
and
Agile
methodology was adopted. Teams are moving
forward using the Scrum or Kanban model.
Currently, more than thirty teams are developing
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selection make a short presentation with their
justifications and get opinions from tribe. Turkuaz
Tribe recommends, but does not require, that the
front side of new generation applications should be
developed with Vue.js, and the background systems
containing business rules should be written as .Net
Core/5 based Web API or OData derivative services.

Entity objects that are belonging to Domain can be
used by Web API, OData and Business layers.
Application data is stored on PostgreSQL.
PostgreSQL has been preferred to Microsoft SQL
Server due to its price and performance advantages
and it has been accepted as a company policy.
Relational database needs in all new generation
products are met with PostgreSQL. The frontend,
Ocelot, Web API, OData, and Consumer layers are
self-deployable and they can run in containers.
Docker is used for containers and Open Shift is
included in the orchestration. The most critical
layer of the Vehicle Shipment application is the
Consumer. Events that are involving the Vehicle
Shipment application of their different systems are
left as events to RabbitMQ by the publishers.
Applications on the consumer side are RabbitMQ
subscribers. Events of interest to subscribers are
triggered by RabbitMQ. Thus, the Vehicle Shipment
application is informed about the events taking
place in other systems.

Although it was decided which modules would be
rewritten, it was necessary to have a ready-made
and competent team for applications such as
Vehicle Shipment that would integrate with
Turkuaz through an event-based architecture. For
this reason, volunteers who wanted to work in the
Vehicle Shipment application were sought.
Volunteers were not required to be in the vehicle
module or have been working for more than a
certain year. However, they were expected to be
knowledgeable in the following areas; Working
with RabbitMQ or Apache Kafka, having knowledge
of event-driven architecture and developing at least
one page in the Turkuaz application.

Rewritten systems such as Vehicle Shipment are
dependent on the main ERP system due to some
business processes. As a matter of fact, the data
coming out of the business processes to be operated
by these and similar applications should feed some
tables in the main system database. This data is
extremely valuable for teams such as the Business
Intelligence and Data Warehouse and the Customer
Care Center. Considering the data size that occurs
over time, the separation of the relevant data
requires serious time planning and resource
allocation. For these reasons, the functions required
for other products are opened to the outside with
services. Communication is mostly provided by
Representational State Transfer (REST) compatible
services. These services are actually contracts that
open the main system functions to the outside. The
processes carried out in Turkuaz integrations other
than Vehicle Shipment are mostly one-way and
consist of synchronous remote function calls. In the
scenario that is the subject of this document, it is not
clear when the process started from one end will be
answered in the other application.

The general architecture of the Vehicle Shipment
application which is the subject of the article is as
follows.

Figure 4. Vehicle Shipment Application
Architecture Diagram
The interaction of the frontend with the Web API
and OData services in the background takes place
over a single endoint. Ocelot which acts as a
gateway undertakes which service to call. Ocelot
also has Single Sign On integration and it operates
Authentication/Authorization processes. Requests
to the services are sent to the Business Layer to
operate certain business rules. The data objects that
the frontend needs are covered by the DTO layer.
Entity Framework is used in Persistence layer and

4 The Problem
The applications subject to the scenario are Vehicle
Delivery and the main ERP system. When a
customer buys a vehicle from a dealer, if it is not in
stock it is requested from abroad. After such
requests that reach a certain quota, the process of
bringing the vehicles from the country of
production usually begins. Vehicles which are
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arriving in the country by ship are unloaded at
Doğuş Otomotiv's international customs area. All
vehicles in the customs area are distributed to
dealers in various parts of the country by trucks.
Sometimes different dealers can transfer vehicles
between them.

fact, it is not certain when the e-Waybill process will
end. The e-Waybill is an object in the system and its
time-based changes must be known by the two
applications. It is also necessary to transfer the
changes in the object state to each other by the
applications. This is the reason why this timeindefinite flow is established asynchronously. The
problem can be solved by making the
communication
between
applications
asynchronous. For example, when waybills are
processed successfully by the service provider or
put on hold due to a system problem, the Vehicle
Shipment application should be aware of this
situation. Similarly, the main ERP system should be
informed about the actions such as the beginning,
preparation and completion of the Vehicle
Shipment. In other words, these two applications
running in different environments inform each
other when various events occur. It is not certain
that when events will occur or in what order they
should flow. This means that events are handled
asynchronously and operated in a service-oriented
manner. Therefore, using a queuing system for
asynchronous communication is quite ideal. In the
researches, asynchronous queuing systems were
examined and RabbitMQ and Apache Kafka
products were evaluated. Due to the relatively small
scale of the solution, it was decided to proceed with
RabbitMQ. In addition, RabbitMQ is easier to
implement than Kafka. [9] Operation and
equipment costs are lower than Kafka. However, the
asynchronous tail structure is adapted to be loosely
coupled. In other words, if needed, the queuing
system can be imported into Apache Kafka or
another equivalent, with a small operational cost.

During the transfer process, the waybill must be
issued in accordance with the law of the Ministry of
Finance. In this waybill, there are a lot of
information like the carrier company, the target
dealer, the chassis numbers of the transported
vehicles. Waybills are electronic envelopes and they
must be reported to the Ministry of Finance. Dealer
personnel use the Vehicle Dispatch application to
enter the vehicle information that the trucks will
carry. The services of the relevant government
agency are used for transactions such as
electronically signing the waybill and checking its
validity. Service providers licensed by the Ministry
of Finance assumed the communication between
them. The main ERP system Turkuaz also works
with a non-group service provider company. The
company takes part in the transmission of
documents such as e-Invoice, e-Archive and eDespatch Advice note to the relevant government
services. Therefore, when it is desired to issue a
waybill from the Vehicle Shipment application, it is
necessary to come to the Turkuaz system first. Then
the integrator service provider is called and finally
the services of the government agencies are
triggered.
However, service communication between the main
ERP system, service provider and government
agency is interrupted from time to time. Even if
there is no interruption, processing times can take
seconds. For these reasons, the processes of the
Vehicle Shipment application should run without
waiting for service responses from the main system.
Otherwise, the trucks carrying the vehicles will be
delayed from the dealership. Because of the delays,
customer dissatisfaction increases. The possibility
of unnecessary fuel consumption increases as the
scheduled transport tasks are performed according
to the hour intervals when the traffic will be low.
The calendar plans of the recipient institutions are
also affected by these delays. Naturally, additional
costs arise for the firm.

6 Sample Scenarios
The following two scenarios are developed in order
to better understand the developed and
implemented solution .
6.1 Scenairo 1: Invoice is issued in the Vehicle
Shipment Application
This is the scenario where the user initiates the
invoicing process for the cars sold. The invoice must
be processed by the accounting system. Therefore,
an event is triggered from the Vehicle Shipment
application that an invoice has been issued (1Invoice Prepared). The subscribed ERP system
listens for the queued event (2-Listen Invoice
Prepared). The accounting process related to
invoicing is operated (3-Accounting). When the

5 The Solutions
Both applications should not wait for each other
while running this common process. As a matter of
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process is completed, the status of the invoice is
changed to the processed status and a new message
is left in the queue regarding the status (4-Invoice
Accepted). The Vehicle Shipment application that
subscribes to this queue catches the relevant event
(5-Listen Invoice Accepted) and then changes the
invoice status in its system to successfully
processed (6-Change Invoice Status). The flow of
this scenario is as shown in the figure below.

waybill items in its own system (10-Update
Dispatch Advice Status). The flow of the scenario is
as shown in the figure below.

Figure 6. Scenario 2. The Vehicle Information
Loaded on the Truck is Saved to the System via the
Application
Figure 5. Scenario 1. Invoice is issued from the
Vehicle Shipment Application

7 Conclusion
In this study, it is explained how event-driven
asynchronous architecture is used to integrate an
application developed with new technologies with a
legacy system. This approach has had some major
advantages. We can summarize our achievements
from this study with the following items.

6.2 Scenairo 2: The Vehicle Information Loaded
on the Truck is Saved to the System via the
Application
The truck loading and shipping process begins for
the vehicles whose invoices are prepared. Following
the completion of the Truck Loading process,
necessary status updates are made via the Vehicle
Shipment application. The truck exit literal is
queued as an event (1-Shipment Ready).

 Collaboration Between Teams: The most
important factor at the point of working on
common processes between teams that are
not knowledgeable about each other's
subjects is to adapt the events and actions in
the flow to software systems. The old and
new systems in this case were developed by
separate teams. Actions corresponding to
concepts such as invoice prepared, waybill
created, waybill information updated,
invoice cancelled, negative response
received from the revenue administration
are defined as events by the software and
included
in
internal
asynchronous
communications in common business flows.
The software-side projection of both teams
talking about the same actions of common
processes was made possible by the
asynchronous adaptation of the eventdriven architecture. The cooperation
motivation of the teams that understand
each other has increased and set an example
for other teams. The success of this case has
also paved the way for other teams to use

The ERP system listens to this event (2-Listen
Shipment Ready) and when it catches it, it initiates
the process of creating electronic waybills and
sending them to the integrator (3-Send Dispatch
Advice). It throws an event again that it started this
process (4-Dispatch Advice Sent). The Vehicle
Shipment application, which listens to this event (5Listen Sent Event), performs a status update on its
system (6-Update Dispatch Status). In the
meantime, the trucks can leave. A job working on
time checks the status of these waybills sent to the
integrator at certain intervals (7-Check Accept
Status). The waybill information that has been
successfully processed by the integrator is put into
the queue again when another event is triggered
from the main ERP system (8-Dispatch Advice
Accepted). The Vehicle Shipment application listens
for this event to check the waybill status (9-Listen
Dispatch Advice Accepted Event). When it catches
the event, it updates the data of the invoice and
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this case study as a template for their own
solutions.

 Asynchronous Processes: The applied
solution is preferred for processes that are
suitable for event-driven architectural
design. Communication with the integrator
or external service providers used by the
main ERP system is mostly made with
service
calls
based
on
the
Request/Response model. Synchronization
at these integration points naturally causes
other applications that talk to ERP to wait.
Moreover, it may not be clear when service
calls will be answered. Delays in
communication between external service
providers and government agencies
prevent ideal SLA times from occurring. For
this reason, asynchronous structures are
designed to control the situation in external
systems at certain periods. These
asynchronous structures trigger some
events corresponding to various states and
leave them in the corresponding queue.

 Independent Technology Selection: The
main ERP system is tightly coupled to
DotNet Framework and SQL stack. It has
been adopted as a company policy for the
teams to move as freely as possible for the
modules to be redesigned. Some teams
prefer open source frameworks such as
Java, others like Vue and React. Whichever
technology they choose, there are processes
that need to cooperate with the main ERP
system. For example, adding a new
customer to the system through the dealer
channel is a situation that requires
notification of different applications
working with customer data. These
different applications may be the main ERP
system or the interface of a new application
developed for parts supply. Thanks to the
business processes designed in accordance
with the event-driven architecture, teams
can develop with the technologies they
want. It is sufficient to leave the events to a
queue system such as RabbitMQ and the
publisher and subscribers to use the
relevant topics in this queue.

In applications dealing with events, they can
take the necessary actions in their own systems.
Therefore, the uncontrolled structures used
synchronously by the main ERP system have
become unable to stop the processes with the
asynchronous queue system and event-driven
approach.

 Cost of Development: The selected
technology and tools are compatible with
today's modern approaches. The team can
develop more easily. Dependencies on
legacy components are reduced. Postgresql
and RabbitMQ can be translated into
different products with a few configuration
adjustments, so there is no need to interfere
with the code. Moreover, with the use of
Postgresql, heavy Microsoft SQL license
costs are eliminated. Any other application
can easily subscribe to events published by
Vehicle Shipment and run its own
processes. On the other hand, it is much
easier for young talents to work with a
modern stack such as Vehicle Shipment,
compared to Turkuaz. Using free and open
source Postgresql instead of SQL Server has
reduced the cost per application. According
to the annual budget plans, the application
development cost decreased by 20%. While
calculating this rate, the SQL Server license
costs of new products are taken into
account. All these have reduced the
development costs.
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Abstract
Nonlinear phenomena such as stimulated Raman scattering (SRS) and four-wave mixing
(FWM) and the amplified spontaneous emission (ASE) noise significantly affect the
performance of UDWDM/DWDM multi-span long-haul communication systems using EDFAs.
In the literature, effects of these phenomena on the system performance have been generally
researched for effects of single phenomenon or combined effects of double phenomena and
rarely researched for combined effects of triple phenomena on DWDM systems having few
numbers of channels, i.e. 4, 8 or 16 channels, and/or broad channel spacings above 50 GHz.
In this paper, the performance of UDWDM/DWDM communication systems using non-zero
dispersion shifted fibers (NZDSFs) and EDFAs has been analyzed considering the combined
impact of FWM, SRS and ASE noise. Since impacts of nonlinear phenomena become worse in
center channels of optical fiber communication systems using NZDSFs, simulations have been
performed for center channels of 5-, 13-, 23- and 35-channel UDWDM/DWDM systems. In
simulations, equal channel spacing values of 3.125 GHz and 6.25 GHz for UDWDM
applications and 12.5 GHz, 25 GHz, 50 GHz and 100 GHz for DWDM applications have been
assumed. The total channel length and operating wavelengths of center channels have been
determined as 180 km and 1550 nm respectively. Since the number of EDFAs have been
considered as 1, 2, 3, 4 and 5 in simulations, the inter-amplifier fiber lengths are 90 km, 60
km, 45 km, 36 km and 30 km, respectively. OSNR vs. channel input power, channel spacing,
total transmission length and EDFA numbers variations have been observed for
UDWDM/DWDM systems under the combined impact of FWM, SRS and ASE noise in
simulations. Furthermore, interpreting the simulation results, effects of EDFA numbers and
channel numbers in the performance of related systems have been compared. Simulation
results present important clues for reliable system designs satisfying minimum 23 dB OSNR
criterion at the receiver.
Keywords: SRS, FWM, ASE, EDFA, UDWDM/DWDM

NZDSF Kullanan Çok Segmentli UDWDM/DWDM Uzak Mesafe
Haberleşme Sistemlerinde SRS, FWM ve ASE Gürültüsünün Birleşik
Etkisinin Analizi
Özet
Uyarılmış Raman saçılması (SRS), dört dalga karışımı (FWM) gibi doğrusal olmayan olaylar
ve kuvvetlendirilmiş kendiliğinden yayınım gürültüsü (ASE), erbiyum katkılı fiber
kuvvetlendirici (EDFA) kullanan aşırı yoğun/yoğun dalgaboyu bölmeli çoğullamalı
(UDWDM/DWDM) uzak mesafe haberleşme sistemlerinin sistem performansını önemli
ölçüde etkilemektedir. Literatürde, bu olayların sistem performansı üzerindeki etkileri,
genellikle ya tekil olayların etkisi ya da ikili olayların birleşik etkisi, nadiren de üçlü olayların,
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4, 8, 16 gibi az sayıda kanala ve/veya 50 GHz üzeri gibi geniş kanallar arası boşluk değerlerine
sahip DWDM sistemlerdeki birleşik etkisi için incelenmiştir. Bu bildiride, sıfır olmayan
dispersiyonu kaydırılmış fiber (NZDSF) ve EDFA kullanan UDWDM/DWDM haberleşme
sistemlerinin performansı, FWM, SRS ve ASE gürültüsünün birleşik etkisi dikkate alınarak
incelenmiştir. NZDSF kullanan optik fiberli haberleşme sistemlerinde, doğrusal olmayan
olayların etkileri merkez kanallarda ağırlaştığından, benzetimler 5-, 13-, 23- ve 35-kanallı
UDWDM/DWDM sistemlerin merkez kanalları dikkate alınarak yapılmıştır. Benzetimlerde,
kanallar arası boşluk değerlerinin eşit ve UDWDM uygulamalar için 3.125 GHz ve 6.25 GHz;
DWDM uygulamalar için 12.5 GHz, 25 GHz, 50 GHz ve 100 GHz olduğu varsayılmıştır. Toplam
kanal uzunluğu ve merkez kanalların çalışma dalgaboyu sırasıyla 180 km ve 1550 nm olarak
belirlenmiştir. Benzetimlerde, EDFA sayısı 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak varsayıldığından, EDFA
aralıkları sırasıyla 90 km, 60 km, 45 km, 36 km ve 30 km olmaktadır. Benzetimlerde, FWM,
SRS ve ASE gürültüsü birleşik etkisi altındaki UDWDM/DWDM sistemlerde, optik işaretgürültü oranının (OSNR), kanal giriş gücü, kanallar arası boşluk değeri, toplam iletim
uzunluğu ve kuvvetlendirici sayısıyla değişimi gözlemlenmiştir. Ayrıca elde edilen benzetim
sonuçları yorumlanarak ilgili sistemlerde EDFA ve kanal sayılarının sistem performansına
etkisi de karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçları, alıcıda minimum 23 dB OSNR kriterini
sağlayan güvenilir sistem tasarımı için önemli fikirler vermektedir.
Anahtar Kelimeler: SRS, FWM, ASE, EDFA, UDWDM/DWDM

1 Introduction

(1)

𝑓𝑖𝑗𝑘 = 𝑓𝑖 + 𝑓𝑗 − 𝑓𝑘

Multi-span ultra-dense/dense wavelength division
multiplexing
(UDWDM/DWDM)
long-haul
communication systems using EDFAs increase the
transmission capacity and total transmission length
by amplifying the optical signal without any need to
opto-electronic/electro-optical conversions and
enable flexible optical network design.
The
amplified spontaneous emission (ASE) noise and
nonlinear phenomena such as self-phase
modulation (SPM), cross-phase modulation (XPM),
four-wave mixing (FWM), stimulated Raman
scattering (SRS), stimulated Brillouin scattering
(SBS) degrade the system performance [1].
However, SRS and FWM significantly affect the
system performance. In this research, system
performance of multi-span UDWDM/DWDM
systems using non-zero dispersion shifted fibers
(NZDSFs) and EDFAs has been analyzed by focusing
on combined impact of SRS, FWM and ASE noise
with MATLAB simulations. In the second section,
the theoretical background of SRS, FWM and ASE
noise is demonstrated. In the third section, the
simulation model is presented. In the fourth section,
simulation results and interpretations are given.

where fijk is the frequency of the novel wave
generated due to the FWM impact and fi, fj and fk are
frequencies of ith, jth, kth channels of multi-channel
communication systems, respectively. In (1) i,j≠k
must be satisfied to produce a novel wave with fijk
frequency. FWM signal power can be described as
[3]
2

𝑃(𝑓𝑖𝑗𝑘 ) =

1024𝜋 6
𝑃𝑖𝑃𝑗𝑃𝑘 −𝛼ℓ 1 − 𝑒 −𝛼ℓ
(𝐷𝑋)2 2
𝑒
(
) (𝑚 + 1)2 ɳ𝑖𝑗𝑘 (2)
2
4
2
𝛼
𝑛 𝜆𝑖𝑗𝑘 𝑐
𝐴𝑒𝑓𝑓

where n is the refractive index; λijk is the wavelength
of the FWM product; c is the speed of light in
vacuum; D is the degeneracy factor (D=3 for i=j≠k
and D=6 for 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘); 𝑋 is the scalar component of
the third-order susceptibility; Pi, Pj and Pk are input
powers of ith, jth, kth channels of multi-channel
systems, respectively; Aeff is the effective area of the
fiber; α is the fiber attenuation coefficient; ℓ is the
inter-amplifier fiber length; m is the number of
amplifiers; ɳijk is the FWM efficiency [3]
ɳijk=

α2
α2 +∆B2ijk

[1+

4e-αL
2
(1-e-αL )

sin2 (

∆Bijk L
)]
2

(3)

where ∆Bijk is the phase mismatching factor, which
can be described as [4]

2 Theoretical Background
FWM phenomenon is generation of a novel wave
with fijk frequency because of interaction of three
waves with fi, fj and fk frequencies propagating in the
medium because of the third-order nonlinearity of
the material. FWM impact in optical fiber can be
described as [2]

∆Bijk =

2πλ2k
λ2c dDc (λc )
(|fi -fk ||fj -fk |) [Dc +
(|fi -fk |+|fj -fk |)]
c
2c dλ

(4)

where λk is the wavelength of the kth channel, Dc is
the chromatic dispersion, dDc(λk)/dλ is the
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chromatic dispersion slope and c is the speed of
light in a vacuum.

𝑃𝑅 [𝑘] = 𝑃𝑀 [𝑘]𝑒 −𝛼ℓ

Optical amplifiers such as EDFA, SOA and Raman
amplifier are used to amplify the attenuated optical
signal. However, ASE noise is generated during the
amplification process of the optical signal. ASE
noise decreases the optical signal-to-noise ratio
(OSNR) and limits the system performance. ASE
noise power can be described as [6]

The SRS phenomenon occurs because of incident
light interaction with molecular vibrations of the
material. Inelastic scattering occurs as a result of
this interaction. The incident light is converted into
novel waves having lower and higher frequencies.
In WDM-based communication systems, power
transfer occurs from channels having higher
frequencies and lower wavelengths, to channels
having higher wavelengths and lower frequencies
[2]. This power transfer limits the system
performance of WDM-based communication
systems. The modified power due to SRS can be
described as [5]
N

𝑃𝐴𝑆𝐸 = 2𝑛𝑠𝑝 (𝐺 − 1)ℎ𝑓𝐵𝑜 𝑚

k-1

j=1

for k=1,2,…N
D[k,i]=0 for i>N
D[j,k]=0 for k=1

𝑚 = 𝐿/ℓ − 1
(5)

𝑃𝐴𝑆𝐸 = 2𝑛𝑠𝑝 (𝐺 − 1)ℎ𝑓𝐵𝑜 𝑚𝑒 −𝛼ℓ

𝑂𝑆𝑁𝑅 = 10 log10

𝑃𝑆𝑅𝑆
𝑃𝐹𝑊𝑀 + 𝑃𝐴𝑆𝐸

(12)

where PSRS is the modified signal power obtained at
the receiver due to SRS; PFWM is the FWM crosstalk
power; PASE is the ASE noise power.

λj
(fi -fj )
Leff (λj )x105
D[i,j]= ( ) .PT [j] {
}
g
{
}
λi
b.Aeff
1.5x1013 Rmax

3 Simulation Model
Simulations have been performed considering the
combined impact of SRS, FWM and ASE noise at
center channels of 5-, 13-, 23-, 35-channel
multi-span UDWDM/DWDM long-haul optical fiber
communication systems using EDFAs. All channel
input powers and channel spacing values have been
assumed as equal. The operating wavelength of
center channels is 1550 nm. The channel spacing
values in UDWDM systems have been considered as
3.125 GHz and 6.25 GHz while the channel spacing
values in DWDM systems have been considered as
12.5 GHz, 25 GHz, 50 GHz and 100 GHz respectively.
The total fiber length has been assumed as 180 km.
Since the number of EDFAs have been assumed as 1,
2, 3, 4 and 5 in simulations, the inter-amplifier fiber
lengths are 90 km, 60 km, 45 km, 36 km and 30 km,
respectively. The block diagram of an N-channel

(6)

where λj and λi are wavelengths of jth and ith
channels, respectively; gRmax is the peak Raman gain
coefficient; Leff is the effective fiber length; Aeff is the
effective area and b is a coefficient which varies
between 1 and 2 according to the polarization of the
wave.
Leff can be described as
1 − 𝑒 −𝛼ℓ
(𝑚 + 1)
𝛼

(11)

OSNR under the combined impact of SRS, FWM and
ASE noise can be defined as

The ratio of power depleted by the channel j from
the channel i, i.e. D[i,j], can be described as

𝐿𝑒𝑓𝑓 =

(10)

where L is the total fiber length and ℓ is the interamplifier fiber length. The total ASE noise power
produced at the output of systems using m EDFAs
can be described as

where the first term at the right-hand side of the
equation, i.e. PT[k], is the total input power of the kth
channel; the second term, i.e. PT[k] ∑Ni=k+1 D[k, i],
indicates the total power depleted from the kth
channel by lower frequency channels and the third
term, i.e. ∑k-1
j=1 PT [j].D[j,k], gives the total power
depleted by the kth channel from higher frequency
channels.

for (fi -fj )≤1.5x1013 Hz and j>i
D[i,j]=0
for (fi -fj )>1.5x1013 Hz and j≤i

(9)

where nsp is the population inversion parameter; G
is the gain of the amplifier; h is the Planck constant,
i.e. 6.63x10-34 J.s; f is the center frequency; B0 is the
equivalent optical bandwidth and m is the number
of amplifiers [7]. The total number of amplifiers can
be computed with

PM [k]=PT [k]-PT [k] ∑ D[k, i] + ∑ PT [j].D[j,k]
i=k+1

(8)

(7)

The power of the kth channel at the receiver for
multi-span systems can be described as
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multi-span
UDWDM/DWDM
long-haul
communication system using EDFAs has been
shown in Figure 1.

Various minimum OSNR values have been proposed
for reliable optical communication in the literature,
e.g. 20 dB in [9], 23 dB in [8] and 25 dB in [10]. In
this study, the minimum OSNR level has been taken
into account as 23 dB.
4 Simulations
OSNR variations with channel input power, channel
spacing, total fiber length and number of EDFAs
have been simulated with MATLAB R2021a.
Simulation results and analyses have been
demonstrated in this section.
4. 1 ONSR vs. Channel Input Power

Figure 1. The block diagram of an N-channel
UDWDM/DWDM long-haul communication system
using EDFAs

In this subsection, OSNR simulation results
obtained in the 0.1-5 mW range of channel input
powers for center channels of 23-channel multispan UDWDM/DWDM long-haul systems have been
presented considering page constraints. Channel
lengths have been assumed as 180 km. Since
number of EDFAs have been assumed as 1, 2, 3, 4
and 5 in simulations, the inter-amplifier fiber
lengths are 90 km, 60 km, 45 km, 36 km and 30 km,
respectively. OSNR vs. channel input power
variations obtained in center channels of 23channel multi-span UDWDM/DWDM systems are
shown for 3.125 GHz, 12.5 GHz, 50 GHz and 100 GHz
channel spacing values in Figs. 2-5.

G.655 non-zero dispersion-shifted fiber (NZDSF)
has been used in simulations. NZDSF parameters
are given in Table 1. Center channels of
UDWDM/DWDM systems are the most heavily
affected channels by the FWM impact in systems
using SSMFs and NZDSFs [8]. Therefore, center
channels have been taken into account in this study,
i.e. 3rd, 7th, 12th and 18th channels, of 5-, 13-, 23- and
35-channel systems, respectively.
Table 1. NZDSF parameters for 1550 nm operating
wavelength
Dc
(ps/nm.km)
8

S
(ps/nm2.km)
0.052

γ
(W.km)-1
1.730

α
(km)-1
0.0576

Table 2. FWM products generated in the center
channel of 5- channel system
i/j
1
2
3
4
5

1

2
k=1

3

4
k=2
k=3

5
k=3
k=4

k=5

The FWM products falling into the center channel of
the 5-channel systems have been shown in Table 2,
where e.g. the 2nd channel (i=2), the 4th channel
(j=4) and the 3rd channel (k=3) interact and a FWM
product is generated in the center channel, i.e. in the
3rd channel. Similar tables have been created for
13-, 23- and 35-channel systems. Tables of FWM
products show that 6 of 50 products, 54 of 1014
products, 183 of 5819 products and 433 of 208125
products fall into center channels of 5-, 13-, 23- and
35-channel systems, respectively.

Figure 2. OSNR vs. channel input power variations
for 3.125 GHz channel spacing values in center
channels of 23-channel multi-span UDWDM
systems due to the combined impact of SRS, FWM
and ASE noise
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Figure 2 shows that OSNR values obtained in center
channels of 23-channel UDWDM systems having
3.125 GHz channel spacings decrease as channel
input powers increase. FWM crosstalk (PFWM)
increase as channel input power values increase in
UDWDM systems with narrow channel spacings.
Therefore, FWM crosstalk power becomes the most
dominant effect with respect to modified power due
to SRS (PSRS) and ASE noise in UDWDM system and
this results in decreasing OSNR values with
increasing channel input powers.
Figs. 3 and 4 show that OSNR values obtained in
center channels of 23-channel DWDM systems
having 12.5 GHz and 50 GHz channel spacings
increase to a maximum value while input powers
are increasing to a critical value and then decrease
exponentially with increasing input powers.

Figure 3. OSNR vs. channel input power variations
for 12.5 GHz channel spacing values in center
channels of 23-channel multi-span DWDM systems
due to the combined impact of SRS, FWM and ASE
noise

Figure 5 shows that OSNR values obtained in center
channels of 23-channel DWDM systems having
100 GHz channel spacings increase as channel input
powers increase except the case for DWDM system
using 3 EDFAs.
4.2 OSNR vs. Channel Spacings
In this subsection, OSNR variations with channel
spacing values obtained in the 3.125 GHz -100 GHz
range of channel spacing values for center channels
of 5-, 13-, 23- and 35-channel multi-span
UDWDM/DWDM
long-haul
communication
systems have been presented. All channel input
powers and channel lengths have been assumed as
0.1 mW and 180 km, respectively. While simulation
results obtained in 5-channel UDWDM/DWDM
systems for channel spacing ranges of 3.125 GHz12.5 GHz and 12.5 GHz-100 GHz have been
presented in Figs. 6 and 7 respectively, simulation
results obtained in 23-channel UDWDM/DWDM
systems for channel spacing ranges of 3.125 GHz12.5 GHz and 12.5 GHz-100 GHz have been
presented in Figs. 8 and 9 respectively.
Furthermore, comparative OSNR values obtained in
center channels of 13- and 35-channel multi-span
UDWDM/DWDM
long-haul
communication
systems for 3.125 GHz-100 GHz channel spacing
range are given in Tables 3-6.

Figure 4. OSNR vs. channel input power variations
for 50 GHz channel spacing values in center
channels of 23-channel multi-span DWDM systems
due to the combined impact of SRS, FWM and ASE
noise

Figure 5. OSNR vs. channel input power variations
for 100 GHz channel spacing values in center
channels of 23-channel multi-span DWDM systems
due to the combined impact of SRS, FWM and ASE
noise

380

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022 Fethiye, TURKEY

Figure 9. OSNR vs. channel spacing variations due
to combined impact of SRS, FWM and ASE noise
for channel spacing values over 12.5 GHz in center
channels of 23-channel multi-span DWDM systems

Figure 6. OSNR vs. channel spacing variations due
to combined impact of SRS, FWM and ASE noise for
channel spacing values below 12.5 GHz in center
channels of 5-channel multi-span UDWDM systems

As shown in Figs. 6 and 8, Tables 3 and 5, OSNR
values obtained in center channels of 5-, 13-, 23and 35-channel multi-span UDWDM systems
increase as channel spacing values increase in the
range of 3.125 GHz-6.25 GHz channel spacing
values, except the case for 5- and 13-channel
UDWDM systems using 1 EDFA. FWM efficiency
(ɳijk) and FWM crosstalk (PFWM) decrease and ASE
noise increase as channel spacing values increase in
UDWDM systems. FWM crosstalk power becomes
the most dominant effect in UDWDM system with
narrower channel spacings resulting in generally
lower OSNR values in systems having 3.125 GHz
channel spacings with respect to those in systems
having 6.25 GHz channel spacings.

Figure 7. OSNR vs. channel spacing variations due
to combined impact of SRS, FWM and ASE noise for
channel spacing values over 12.5 GHz in center
channels of 5-channel multi-span DWDM systems

As shown in Figs. 7 and 9, Tables 4 and 6, OSNR
values obtained in center channels of 5-, 13-, 23and 35-channel multi-span DWDM long-haul
systems decrease as channel spacing values
increase in the range of 12.5 GHz-100 GHz. FWM
efficiency (ɳijk) and FWM crosstalk (PFWM) decrease
and ASE noise increase as channel spacing values
increase in DWDM systems. Therefore, ASE noise
becomes the most dominant effect with respect to
FWM crosstalk power in DWDM system and this
results in the decrease in OSNR with increasing
channel spacing values.
Figure 8. OSNR vs. channel spacing variations due
to combined impact of SRS, FWM and ASE noise for
channel spacing values below 12.5 GHz in center
channels of 23-channel multi-span UDWDM
systems

Moreover, minimum 23 dB OSNR criterion is not
satisfied in center channels of all 5-, 13-, 23- and
35-channel multi-span DWDM systems having 100
GHz channel spacing and in center channels of some
other UDWDM/DWDM systems as shown in Figs 7
and 9 and Tables 4 and 6.
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6.25

12.5

1 EDFA
2 EDFAs
3 EDFAs
4 EDFAs
5 EDFAs

Δf
(GHz)

3.125

13-channel
multi-span
system

OSNR
(dB)

Table 3. OSNR values obtained in center channels
of 13-channel multi-span systems having channel
spacing range of 3.125 GHz-12.5 GHz under the
combined impact of SRS, FWM and ASE noise

23.66
23.07
21.62
20.39
19.40

23.36
26.56
27.41
27.86
27.87

21.20
25.64
27.42
28.62
29.42

4.3 OSNR vs. Channel Lengths
In this subsection, simulation results of the OSNR
variation with channel lengths for center channels
of 5- and 23-channel multi-span DWDM long-haul
systems having 12.5 GHz and 50 GHz channel
spacing values have been presented considering
page constraints. All channel input powers have
been assumed as equal and 0.1 mW.
While simulation results of the OSNR variation with
channel lengths for center channels of 5-channel
multi-span DWDM systems having 12.5 GHz and
50 GHz channel spacing values are shown in Figs.
10 and 11, respectively, simulation results of the
OSNR variation with channel lengths for center
channels of 23-channel multi-span DWDM systems
having 12.5 GHz and 50 GHz channel spacing values
are shown in Figs. 12 and 13, respectively.

Δf
(GHz)

25

50

100

13-channel
multi-span
system
1 EDFA
2 EDFAs
3 EDFAs
4 EDFAs
5 EDFAs

OSNR
(dB)

Table 4. OSNR values obtained in center channels
of 13-channel multi-span DWDM systems having
channel spacing range of 25 GHz-100 GHz under
the combined impact of SRS, FWM and ASE noise

18.29
22.89
25.08
26.31
27.11

15.29
19.89
22.09
23.33
24.13

12.28
16.89
19.08
20.32
21.12

6.25

12.5

1 EDFA
2 EDFAs
3 EDFAs
4 EDFAs
5 EDFAs

Δf
(GHz)

3.125

35-channel
multi-span
system

OSNR
(dB)

Table 5. OSNR values obtained in center channels
of 35-channel multi-span systems having channel
spacing range of 3.125 GHz-12.5 GHz under the
combined impact of SRS, FWM and ASE noise

20.83
20.36
19.55
18.75
18.07

22.88
24.95
25.31
25.48
25.42

21.18
25.55
27.25
28.38
29.05

Figure 10. OSNR vs. channel length variations for
12.5 GHz channel spacing values in center channels
of 5-channel DWDM systems due to the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise

50

100

1 EDFA
2 EDFAs
3 EDFAs
4 EDFAs
5 EDFAs

Δf
(GHz)

25

35-channel
multi-span
system

OSNR
(dB)

Table 6. OSNR values obtained in center channels
of 35-channel multi-span DWDM systems having
channel spacing range of 25 GHz-100 GHz under
the combined impact of SRS, FWM and ASE noise

18.29
22.89
25.07
26.30
27.10

15.29
19.89
22.08
23.33
24.13

12.28
16.89
19.08
20.32
21.12

Figure 11. OSNR vs. channel length variations for
50 GHz channel spacing values in center channels
of 5-channel DWDM systems due to the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise
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4.4 OSNR vs. number of EDFAs
In this subsection, OSNR simulation results, which
have been obtained in center channels of 5-, 13-, 23and 35-channel multi-span UDWDM/DWDM longhaul systems having varying number of EDFAs
between 1 and 5, have been presented. All channel
input powers and channel lengths have been
assumed as 0.1 mW and 180 km, respectively.
OSNR vs. number of EDFAs variations obtained in
center channels of 5-, 13-, 23- and 35-channel multispan UDWDM/DWDM systems are shown for 3.125
GHz, 12.5 GHz, 50 GHz and
100 GHz channel
spacing values in Figs. 14 - 17. Comparative OSNR
values obtained in center channels of 5-, 13-, 23and 35-channel
multi-span UDWDM/DWDM
systems using 1, 2, 3, 4 and 5 EDFAs are also given
in Table 7.

Figure 12. OSNR vs. channel length variations for
12.5 GHz channel spacing values in center channels
of 23-channel DWDM systems due to the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise

Figure 13. OSNR vs. channel length variations for
50 GHz channel spacing values in center channels
of 23-channel DWDM systems due to the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise

Figure 14. OSNR vs. number of EDFAs variations
for 3.125 GHz channel spacing values in center
channels of 5-, 13-, 23-, 35-channel multi-span
UDWDM long-haul systems due to the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise

As shown in Figs. 10-13, OSNR values obtained in
center channels of 5- and 23-channel multi-span
DWDM systems, decrease as the total channel
length increase.
As shown in Figs. 10 and 12, some minor
oscillations occur in OSNR vs. channel length
variations in center channels of 5- and 23-channel
DWDM system having 12.5 GHz channel spacing
values. Furthermore, the oscillatory behavior of the
OSNR increases with the increasing number of
EDFAs. The oscillation behavior of OSNR observed
in 23-channel multi-span DWDM system is more
significant than that in 5-channel multi-span DWDM
system.

Figure 15. OSNR vs. number of EDFAs variations
for 12.5 GHz channel spacing values in center
channels of 5-, 13-, 23-, 35-channel multi-span
DWDM long-haul systems due to the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise
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UDWDM/
DWDM
System

1

2

3

4

5

5-channel
13-channel
23-channel
35-channel

26.23
23.65
22.03
20.83

27.57
23.07
21.61
20.36

26.62
21.62
20.65
19.55

25.55
20.39
19.61
18.75

24.66
19.40
18.73
18.06

5-channel
13-channel
23-channel
35-channel
5-channel
13-channel
23-channel
35-channel
5-channel
13-channel
23-channel
35-channel
5-channel
13-channel
23-channel
35-channel

24.11
23.36
23.04
22.88
21.24
21.20
21.18
21.17
18.29
18.29
18.29
18.29
15.29
15.29
15.29
15.29

28.17
26.56
25.41
24.95
25.85
25.64
25.58
25.55
22.89
22.89
22.89
22.89
19.89
19.89
19.89
19.89

29.37
27.41
25.66
25.31
27.79
27.42
27.30
27.25
25.08
25.08
25.08
25.08
22.09
22.09
22.09
22.09

29.54
27.87
26.13
25.48
29.23
28.62
28.46
28.38
26.30
26.30
26.30
26.30
23.33
23.33
23.33
23.33

29.37
27.87
26.71
25.42
30.01
29.42
29.14
29.05
27.10
27.10
27.10
27.10
24.13
24.13
24.13
24.13

5-channel
13-channel
23-channel
35-channel

12.28
12.28
12.28
12.28

16.89
16.89
16.89
16.89

19.08
19.08
19.08
19.08

20.32
20.32
20.32
20.32

21.12
21.12
21.12
21.12

6.25

∆f
(GHz)

3.125

Table 7. OSNR values in center channels of 5-, 13-,
23-, 35-channel multi-span UDWDM/DWDM
systems using 1, 2, 3, 4 and 5 EDFAs under the
combined impact of SRS, FWM and ASE noise

100

50

25

12.5

Figure 16. OSNR vs. number of EDFAs variations
for 50 GHz channel spacing values in center
channels of 5-, 13-, 23-, 35-channel multi-span
DWDM long-haul systems due to the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise

Figs. 15–17 and Table 7 conclude that OSNR values
generally increase as the number of EDFAs
increases under the combined impact of SRS, FWM
and ASE noise at center channels of 5-, 13-, 23-, 35channel UDWDM/DWDM systems having 6.25 GHz100 GHz channel spacing range. The modified
power due to SRS (PSRS) and ASE noise (PASE)
increase while FWM crosstalk power decreases
with increasing channel spacing values. Considering
DWDM systems with broad channel spacings, ASE
noise (PASE) becomes more dominant with respect
to FWM crosstalk power. Moreover, the modified
power due to SRS significantly increases with
respect to ASE noise with increasing numbers of
EDFAs. Therefore, OSNR values under the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise at center
channels of 5-, 13-, 23-, 35-channel multi-span
UDWDM/DWDM systems having 6.25 GHz-100 GHz
channel spacing range generally increase as the
number of EDFAs increases.

Figure 17. OSNR vs. number of EDFAs variations
for 100 GHz channel spacing values in center
channels of 5-, 13-, 23-, 35-channel multi-span
DWDM long-haul systems due to the combined
impact of SRS, FWM and ASE noise
Figure 14 and Table 7 show that the OSNR values
decrease as the number of EDFAs increases under
the combined impact of SRS, FWM and ASE noise for
3.125 GHz channel spacing values except the case
for 5-channel multi-span UDWDM systems using 1
and 2 EDFAs . The modified power due to SRS (PSRS),
FWM crosstalk power (PFWM) and ASE noise (PASE)
increase with increasing numbers of EDFAs.
However, considering UDWDM systems with
narrower channel spacings, FWM crosstalk power
becomes more dominant with respect to the
modified power due to SRS (PSRS) and ASE noise
(PASE). Therefore, generally, OSNR values obtained
under the combined impact of SRS, FWM and ASE
noise in UDWDM systems with 3.125 GHz channel
spacings decrease with increasing numbers of
EDFAs.

Considering UDWDM systems having 6.25 GHz
channel spacing values, 5-, 13-, 23- and 35-channel
multi-span UDWDM systems satisfy the minimum
23 dB OSNR level excluding 35-channel UDWDM
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systems using 1 EDFA as shown in Table 7. All multispan DWDM systems having 100 GHz channel
spacing values, do not satisfy the minimum 23 dB
OSNR level as shown in Table 7.

EDFAs in DWDM systems having 25 GHz – 100 GHz
channel spacing range. Simulation results obtained
in this research present important clues for reliable
system designs satisfying minimum 23 dB OSNR
criterion at the receiver.

Moreover, considering 5-, 13-, 23- and 35-channel
DWDM systems using the same number of EDFAs,
regardless of number of channels, OSNR values
obtained in center channels of 5-, 13-, 23- and 35channel multi-span DWDM long-haul systems
having 25 GHz -100 GHz channel spacing range are
the same. Optical filter bandwidth increases and
FWM efficiency (ɳijk) decreases as channel spacing
values increase in multi-span WDM-based
communication systems. This causes the FWM
crosstalk power being low and ASE noise being high
in DWDM systems having broad channel spacing
values. Therefore, ASE noise becomes more
dominant with respect to FWM in DWDM systems.
ASE noise (PASE) is independent of number of
channels of UDWDM/DWDM systems contrary to
the case in both FWM crosstalk power (PFWM) and
modified power due to SRS (PSRS). Therefore,
considering DWDM systems where ASE noise is the
dominant effect, OSNR values obtained in those
systems using the same number of EDFAs become
the same regardless of number of channels.
5 Conclusion
The combined impact of SRS, FWM and ASE noise
on center channels of 5-, 13-, 23- and 35-channel
multi-span
UDWDM/DWDM
long-haul
communication systems using NZDSFs and EDFAs
has been analyzed and compared with OSNR
simulations. OSNR simulation results obtained from
multi-span UDWDM long-haul systems with
channel spacing values of 3.125 GHz and 6.25 GHz
show that due to the increase in FWM crosstalk
power and the decrease in optical filter bandwidth,
FWM power becomes the more dominant effect
with respect to SRS and the ASE noise in UDWDM
systems. OSNR simulation results obtained from
multi-span DWDM systems with channel spacing
range of 12.5 GHz – 100 GHz show that due to the
increasing optical filter bandwidth and channel
spacing values, ASE noise becomes the more
dominant effect with respect to FWM and SRS.
OSNR vs. channel length simulations conclude that
the oscillatory behavior of the OSNR increases with
increasing number of EDFAs and increasing number
of channels. Simulations about OSNR vs. number of
EDFAs show that varying numbers of channels do
not affect the OSNR values for the same number of
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Özet
Gelişmiş donanım alt yapılarının sağladığı yüksek hesaplama gücü sayesinde karmaşık yapay
zeka modellerinin geliştirilmesi kolaylaşmıştır. Başarı oranları yüksek yapay zeka modelleri
farklı alanlarda tahmin, kontrol, kalite, bakım ve yönetim ile ilgili çeşitli işlevleri yerine
getirmede karar vericilere destek vermek için kullanılmıştır. Enerjinin üretimi, depolanması
ve yönetiminde de kullanılan yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi
için yerel yönetimlere kolaylıklar sunmaktadır. Bu çalışma, yeni nesil enerji sistemlerinden
elde edilen veri ve bu veriler kullanılarak geliştirilen yapay zeka uygulamalarına genel bir
bakış sunmaktadır. Bu nedenle öncelikle enerji alanında geliştirilen yapay zeka modelleri ve
bu modellerin veri ile ilişkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde üretim,
kontrol ve depolama alanlarında kullanılmak üzere farklı yapay zeka modellerinin
geliştirildiği görülmüştür. Ayrıca ulaşılabilir veri setleri üzerinde yapılan çalışmaların yanı
sıra ülke, şehir veya kullanım alanına göre farklı veri setlerinin geliştirildiği ve bu veri setleri
kullanılarak geliştirilen farklı makine öğrenmesi veya yapay zeka modellerinin başarı
oranlarına yer verilmiştir. Yapay zekanın enerji alanında gelecekteki olası kullanımlarını
belirlemek ve ayrıca geleneksel mekanizmalara göre avantajlarını göstermek ve yeni nesil
enerji sistemlerinin performansını tahmin etmek için yapay zeka modellerinin ve
oluşturulacak veri setlerinin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil Enerji Sistemleri, Veri, Yapay Zeka

Next-Generation Energy Systems in Data and Artificial Intelligence
Perspective
Abstract
Thanks to the high computational power provided by advanced hardware infrastructures,
the development of complex artificial intelligence models have become easier. Complex
artificial intelligence models with high success rates have been used to support decisionmakers in performing various functions related to forecasting, control, quality, maintenance
and management in different fields. Artificial intelligence, which is also used in the
production, storage and management of energy, provides convenience to local governments
to achieve sustainable development goals. This study provides an overview of the data
obtained from new-generation energy systems and artificial intelligence applications
developed using this data. For this reason, first of all, artificial intelligence models developed
in the field of energy and the relationship of these models with data were investigated. When
the results are evaluated, it is seen that different artificial intelligence models have been
developed to be used in production, control and storage areas. In addition to the studies on
accessible data sets, different data sets were developed according to the country, city or area
of use and the success rates of different machine learning or artificial intelligence models
developed using these data sets are included. The importance of artificial intelligence models
and datasets to be created is emphasized to determine the possible future uses of artificial
intelligence in the field of energy, as well as to show its advantages over traditional
mechanisms and to predict the performance of next-generation energy systems.
Keywords: Next Generation Energy Systems, Data, Artificial Intelligence,
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1 Giriş

Geliştirilmiş talep tahmini, talep tarafındaki
yönetimin verimli bir şekilde organize edilmesi,
optimize edilmiş enerjinin daha verimli ve düşük
maliyetli olacak şekilde depolanması işleminde veri
ve yapay zeka kullanılarak geliştirilen farklı
algoritma ve yöntemler önemli rol oynamaktadır.
Ayrıca optimize edilmiş enerji pazarlarının tasarımı
ve işletiminde yapay zeka karar vericilere önemli
karar destek mekanizmaları sunmaktadır [3].

Enerjinin tasarruflu kullanımı ve verimli üretimi çok
tartışılan konulardan biridir. Özellikle enerji
güvenliği ve temiz enerji üretiminin sağlanması
hükümetler,
şirketler,
farklı
uluslararası
organizasyonlar ve araştırma grupları tarafından
aktif olarak tartışılmaktadır. Enerji güvenliği ve
temiz enerji üretiminin sağlanması için yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı hızlı bir şekilde
artırılmalıdır.

Bu çalışma enerji alanındaki veri ve yapay zeka
kullanımına bir bakış açısı olarak hazırlanmıştır. Veri
ve yapay zekanın yeni nesil enerji dönüşüm
sistemleri tasarlanmasında nasıl kullanıldığı ile ilgili
araştırmacılara bilgi verilmiştir. Çalışmanın ilk
bölümünde veri ve yapay zekanın özellikle değişken
yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde
tasarlanması, organize edilmesi ve pazarlanması için
sağladığı faydalar verilmiştir. İkinci bölümde ise veri
ve yapay zekanın değişken yenilenebilir enerji
kaynaklarını içeren enerji dönüşüm sistemleri için
nasıl kullanıldığı ve literatürde bu konu ile ilgili
çalışmalar hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. Son
bölümde ise çalışma kapsamında elde edilen
sonuçlar verilerek gelecekte yapılması planlanan
çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir.

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından olan
güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımında artışlar
görülmüştür. 2011 yılında dünyada güneş enerjisi
üretimi 65,631 GWh iken bu değer 2019 yılında
693,063 GWh'e yükselmiştir [1]. Rüzgâr enerjisi
üretimi ise 2011 yılında 433,737 GWh iken 2019
yılında 1,412,384 GWh'e yükselmiştir [1]. Ancak
güneş ve rüzgâr enerjisini değişken yenilenebilir
kaynakları olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle
değişken yenilenebilir kaynaklar, geleneksel enerji
kaynaklarına göre üretim ve tahmin konusunda
farklılıklar göstermektedir. Değişken yenilenebilir
kaynakların geleneksel enerji kaynaklarına göre
farklılık gösterdiği temel konular;


Üretim aşamasında değişiklikler göstermesi,



Tahmin edilemez olmaları,



Modüler ve küçük boyutlu olmaları,



Mekansal kısıtlamalarının olması,



Kısa dönem maliyetlerinin düşük olması

2 Veri ve Yapay Zekanın Yeni Nesil Enerji
Sistemleri Tasarlanmasındaki Rolü
Yeni nesil enerji sistemleri, değişken yenilenebilir
enerji kaynaklarını barındıran ve elektrik hatları ile
ilişki
içinde
bulunan
sistemler
olarak
tasarlanmaktadır. Ayrıca yeni nesil enerji sistemleri
optimum enerji depolama yöntemleri ile geliştirilmiş
alt yapıya sahip akıllı enerji ağları olarak
tasarlanmalıdır. Akıllı enerji ağları, yenilenebilir
enerji kaynaklarının piyasadaki bütün paydaşları göz
önünde bulundurarak optimum enerji depolama
yöntemleri ile mevcut enerji hatlarına entegrasyonu
olarak tanımlanabilir [4]. Akıllı enerji ağları kavramı
göz önüne alındığında veri ve yapay zekanın enerji
sistemlerinin
tasarlanmasında
önemli
rol
oyamayacağı ön görülmektedir. Özellikle değişken
yenilenebilir enerji kaynaklarının yeni nesil enerji
dönüşüm sistemlerine entegrasyonunun verimli bir
şekilde gerçekleştirilmesi ve optimal bir şekilde
yönetilmesi için veri ve yapay zeka iki önemli araçtır.

şeklinde temelde 5 madde halinde sıralanabilir.
Ancak geleneksel enerji kaynaklarının aksine,
çoğunlukla senkronize olmayan yapıya sahip
oldukları göz ardı edilmemelidir [2]. Değişken
yenilenebilir
enerji
kaynaklarının
belirtilen
karakteristik özellikleri daha geniş ölçekte
kullanımlarında zorluklara sebep olmaktadır. Bu
nedenle değişken yenilenebilir enerji kaynaklarına
bağlı yeni nesil enerji sistemlerinin tasarlanmasında
veri ve yapay zeka iki önemli araç olarak
görülmektedir. Özellikle mekânsal kısıtların veri
analizi ile ortadan kaldırılması, tahmin algoritma ve
yöntemlerinin geliştirilmesi değişken yenilenebilir
enerji kaynaklarının verimli kullanılması için
önemlidir.
Veri ve yapay zekanın değişken yenilenebilir enerji
kaynaklarındaki kullanım alanlarının arttırılması ile
rüzgâr veya güneş kullanımına bağlı üretim
tahminleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Ayrıca şebeke istikrarını ve güvenliğini korumak için
anormal durum tespitleri yapay zeka algoritmaları ve
geçmiş verilerden yararlanılarak gerçekleştirilebilir.

Günümüzde Nesnelerin İnterneti (IoT: Internet of
Things) ile beraber veriye ulaşmak ve üretmek son
derece kolaylaşmıştır. IoT ekosisteminde kullanılan
farklı algılayıcı sayısının artması ve maliyetlerinin
düşürülmesi ile birçok alandan veri elde
edilebilmektedir.
Özellikle
enerji
dönüşüm
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sistemlerinde kullanılan algılayıcılar üzerinden elde
edilen
veriler
kullanılarak
karar
verme
mekanizmaları
geliştirilmektedir.
Literatür
incelendiğinde enerji dönüşüm sistemlerinde veriye
dayalı karar verme konusunda çalışmaların giderek
artmaya başladı görülmüştür. Farklı sistemlerden
elde edilen veri, değişken yenilenebilir enerji
kaynaklarının elektrik hatlarına entegrasyonundan
[5] enerji tüketiminin azaltılmasına kadar [6] birçok
yerde kullanılmaktadır. Enerji alanında verinin
efektif kullanımı ile sistem kararlılığı ve güvenirliği
arttırılabilir,
varlıkların
verimli
kullanımı
gerçekleştirilebilir ve müşteriler ile araçlar arasında
daha iyi iletişim sağlanabilir [7]. Verinin efektif
kullanımının sağladığı faydalar elde edilen verilerin
kullanıldığı yapay zeka yöntem veya algoritmaların
geliştirilmesi ile daha değerli hale gelecektir.

Şekil 1'de değişken yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayanan yeni nesil bir enerji sistemi gösterilmiştir.
Şekil 1'de gösterilen sistem ofis binalarına temiz
enerji sağlamak için tasarlanmıştır [8]. Yeni nesil bir
sistemin tasarlanması için birçok matematiksel
model ve program kullanılması gerekmektedir. Fakat
verilerin efektif ve farklı yapay zeka yöntemleri
kullanılarak sistem performans analizi ve
optimizasyonu yüksek doğruluk oranı ile
gerçekleştirilebilir. Şekil 1’deki sistem elektrikli
araba şarj istasyonları, güneş panelleri ve rüzgâr
türbinlerinden oluşmaktadır. Bunun yanında enerji
depolanması için pil kullanılmıştır. Şekil 1’deki
sistemde üretilen fazla enerji elektrik hattına
gönderilmekte ya da ofisler için yeterli enerji
sistemden karşılanmadığı zaman elektrik hattından
çekilmektedir.

Şekil 1. Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan temiz enerji üretim sistemi [8].
eğitmek, doğrulamak ve test etmek için
kullanılmıştır. İkinci aşama veri normalleştirme
sürecini kapsamaktadır. Üçüncü aşama yapay sinir
ağının eğitimi, doğrulanması ve test işlemlerini
içermektedir. Son aşamada ise geliştirilen yapay sinir
ağı kullanılarak değişik iklim şartlarında sistemin
performansı tespit edilmiştir.

Yapay sinir ağları kullanarak şekil 1’de gösterilen
sistemin önemli performans parametreleri yüksek
doğruluk oranı ile hesaplanabilir. Şekil 2`de bu
çalışmada kullanılan yapay sinir ağlarını oluşturmak
için kullanılan 4 temel aşama gösterilmiştir [8].
Birinci aşamada de veri seti oluşturulmuştur. Bu veri
seti yapay sinir ağını
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Şekil 2. Yapay sinir ağı oluşturma çerçevesi [8].
Şekil 2’de enerji alanından elde edilen veriler ile bir
yapay zeka modelinin geliştirilmesi aşamaları
gösterilmiştir. Elde edilen yapay zeka modelleri
enerji sistemlerinde tahmin, sınıflandırma ve farklı
problemlerin çözümlerinde kullanılabilir.

sistemleri ile ilgili uygulamalarına yer verilerek
ileriki çalışmalarda daha fazla kaynak ve patentleri
içeren daha geniş bir matris oluşturmak için ilk
adımlar atılmıştır.

Literatürde veri üretimi ve yapay zeka modellerinin
geliştirilmesi
üzerine
birçok
çalışma
gerçekleştirilmiştir. Tablo 1`de güneş enerjisi, rüzgâr
enerjisi ve pil teknolojileri üzerine yapılan çalışmalar
listelenmiştir.

Sürdürülebilir kalkınmada enerji, ekonomik ve
çevresel hedeflere yaklaşmak için mevcut enerji
altyapısının yeni nesil enerji sistemleri ile
değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni nesil enerji
sistemlerinin
tasarlanması
ve
geliştirilmesi
aşamasında birçok matematiksel model ve
simülasyonların geliştirilmesi gerekir. Simülasyon
araçları, tasarlanan yeni nesil enerji sistemlerini
araştırmak için gerçek zamanlı geçici verileri
sağlayabilmektedir. Ancak farklı mevsimlerde farklı
yeni nesil enerji sistemi bileşenlerinin ısı-güç
oranlarını, aşırı elektrik ve termal enerji değerlerini,
yenilenebilir kaynakların toplam üretime katkı
oranlarını ve verimliliklerini tahmin edebilmek için
yapay zeka yöntemlerinin kullanılması gerekir. Bu
nedenle çalışma kapsamında yeni nesil enerji

3 Sonuç ve Öneriler

Tablo 1’de verilen çalışmalar incelendiğinde rüzgâr
hızının gelecekteki tahmini ve güneş enerjisinin akıllı
şehirlerde verimli kullanımı için çalışmaların
gerçekleştirildiği
görülmüştür.
Ayrıca
pil
hücrelerinin termal ve voltaj özelliklerini tahmin
etmek ve pil hücrelerinin üretiminde erken kalite
tahminlerinin
yapılması
üzerine
çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Derleme çalışmalarında ise
verinin önemi, enerji alanında veri setlerinin
hazırlanması ve karşılaştırmalı çalışmalara yer
verilmiştir. Bu çalışmada yapay zekanın enerji
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Tablo 1. Yapay zeka metotlarının güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve pil üzerinde kullanılması.
Sorumlu Yazar
Yıl
Kullanılan Yapay
Açıklama
Kaynak
Zeka Metodu
Farklı makine
Saatlik güneş tahmini farklı gökyüzü
öğrenimi
koşullarında ve Amerika`daki 7 bölge
Dazhi Yang
2019
[9]
metotları
için 68 tane farklı makine öğrenimi
kullanılmıştır.
metodu kullanılarak yapılmıştır.
Fotovoltaik sistemlerin
modellenmesinde, maksimum güç
Yapay Sinir Ağı,
noktası bulunmasında ve hata tespitinde
Bulanık Mantık,
Moo-Yeon Lee
2020
kullanılan Yapay Sinir Ağı, Bulanık
[10]
Genetik Algoritma,
Mantık, Genetik Algoritma ve onların
Hibrit Modeller
hibrit modelleri üzerine olan
çalışmaların derlemesi yapılmıştır.
Derleme
Fotovoltaik sistemlerde yapay zeka ve
makalesinde farklı
Adel Mellit
2021
nesnelerin interneti uygulamaları ile
[11]
metotlar ele
ilgili bir derleme çalışmadır.
alınmıştır.
Güneş enerjisinin akıllı şehirlerde
Guangdong Tian 2021
Yapay Sinir Ağı
kullanımı için yapay sinir ağları ve
[12]
Delphi metotu kullanılmıştır.
Derleme makale,
Fotovoltaik sektöründe farklı yapay
Frede Blaabjerg 2021 farklı metotlar ele
zeka metotlarının kullanımını ele
[13]
alınmıştır.
almıştır.
Genelleştirilmiş
Rüzgâr hızı tahmini için uydu
M. Majidi Nezhad 2021
Regresyon Sinir
görüntüleri ve genelleştirilmiş
[14]
Ağı
regresyon sinir ağı kullanılmıştır.
Gauss Stokastik
Kısa ve orta vadeli güneş ve rüzgâr
Tabanlı Makine
enerjisi tahminleri için Gauss stokastik
Tanveer Ahmad 2021
[15]
Öğrenme Süreci
tabanlı makine öğrenimi metodu tavsiye
Modeli
edilmiştir.
Gelecekteki rüzgâr hızını doğru bir
Hibrit Makine
şekilde tahmin edebilmek için yeni
Boqiang Lin
2021
Öğrenmesi
[16]
hibrit makine öğrenme modeli
Metodu
oluşturulmuştur.
Genişletilmiş
Yeni bir rüzgâr hızı tahmin modeli
Sung-ho Hur
2021 Kalman Filtresi ve
[17]
geliştirilmiştir.
Sinir Ağı
Doğrusal
Li-ion pil hücrelerinin termal ve voltaj
Regresyon, K-En
özelliklerini tahmin etmek için dört faklı
Mahn-Kien Tran 2021 Yakın Komşular,
[18]
makine öğrenimi metodunun
Rastgele Orman,
performansı karşılaştırılmıştır.
Karar Ağacı
Sandro Stock
2022
Doğrusal
Lithium-ion pillerinin hücrelerinin
[19]
Regresyon, Yapay
üretiminde erken kalite tahmini
Sinir Ağı
yapılması ve sınıflandırılması için
modeller geliştirilmiştir.
yönetiminde kullanılabilecek yapay zeka modelleri
üzerinde durulmuştur.
Yeni nesil enerji
sistemlerinin tasarlanması aşamasındaki zorluklar
ve değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının
verimli kullanımı için gerekli yapay zeka modelleri

sistemlerinden elde edilen verilerin efektif
kullanımı ve elde edilen veriler kullanılarak
geliştirilen yapay zeka modelleri araştırılmıştır.
Literatürdeki çalışmalar dikkate alınarak yeni nesil
enerji sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve
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sunulmuştur. Mevcutta kurulu olan veya gelecekte
kurulması öngörülen yeni nesil enerji sistemlerinin
tasarlanmasında özellikle maliyetlerin azaltılması,
kurulumun hızlandırılması ve kaynakların verimli
kullanılması için veri önemli rol oynamaktadır.
Tahmin ve sınıflandırma problemlerinde bu veriler
kullanılarak yapay zeka modelleri geliştirilmekte ve
yeni nesil sistemlerin daha efektif kullanılması
sağlanmaktadır.
Bu
çalışma
ileride
gerçekleştireceğimiz enerji sistemleri performans
tahmini için açık kaynak tabanlı yapay zeka
platformuna
zemin
sağlayacaktır.
Enerji
sektöründe sürdürülebilirlik, maliyet planlaması ve
üretim
tahminleri
için
bu
platform
kullanılabilecektir. Ancak, coğrafi farklılıklar ve güç
sistemi özellikleri arasındaki ilişkiyi net bir şekilde
ortaya koyabilmek için yerel ölçümlerin yapıldığı
gerçek veri setlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
İlerideki çalışmalarda veri oluşturmanın zorlukları
ve çözüm teknolojileri üzerine daha fazla araştırma
yapmak değerli olacaktır.
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Abstract
Unlike other natural disasters, earthquakes happen so frequent, this makes them most
terrifying, and precautions would have to made in every aspect of human’s lives,
constructions, business and individual. Earthquake’s prediction has been every geologist,
scientists and mathematicians target for centuries. The goal of this research is to cluster
Turkish cities using k mean algorithm. Linear regression was used to extrapolate the
seismic activity in Turkey. This preliminary research cover also a descriptive part of
earthquakes in Turkey. The dataset used is owned by Bogazici University and the analysis
was conducted using Tableau public. We identified that earthquake count case clustering
showed better accuracy than maximum magnitude case clustering, also linear regression
line equation and chart predicted that the earthquake counts in Turkey is expected to
increase by 11% in the next 10 years.
Keywords: Earthquakes, Clustering, K-mean Algorithm, Linear Regression

1 Introduction
Turkey is considered to by seismically active (1).
Hazard level, has been classified as high and a
number of devastating earthquakes did occurs over
the past decades. There is more than a 20% chance of
potentially damaging earthquake shaking in any
project area in the next 50 years. Based on this
information, the impact of earthquakes should be
taken into consideration in all aspects of any
construction projects, on business and on individual.
The positive point is that large earthquakes are rare
events.

the secondary waves S, there are shear transverse
waves and travel on lower speed than the P waves.
There are two basic types of earthquakes; volcanic
that is most common in Pakistan and the tectonic
earthquake such as the earthquakes in Turkey.
Statistical science and data mining techniques have
been used to analyze, describe, and predict an
earthquake and earthquake sequences (4) (5) (6) (7)
(8; 9).
In this research we will conduct a descriptive
analysis on earthquakes in Turkey that will include
earthquakes occurrence frequency, compare Turkey
with the surrounding region as far as earthquake
counts and intensity, calculate the regression for the
Turkish region and preform a clustering analysis for
Turkish cities. The rest of the paper is organized as
this; Section1 discusses the literature survey,
section2 describes our methodology, section3
contains analysis and results, and section4 contains
the conclusion and future work.

Past decades a number of sudden and devastating
earthquakes occurred in Turkey, Twain, and India
(2). Many questions were raised, when do
earthquakes occurred?, are their triggers?, what
happens during an earthquake?.
Earthquakes occur due to several types of seismic
waves generated at the earth focus (3). The primary
waves that arrive at recording station P are similar in
nature to sound waves, the next waves to follow are
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2 Literature Survey

3 Methodology
In this quantitative research, we used a dataset from
Kaggle.com. This dataset is owned and collected by
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü and the covers the
earthquakes from 1910-2017 for Turkey and the
surrounding region.

Linear regression have been used to predict and
describe varies aspect of the earthquakes. (10) Used
lines of best fit to estimate maximum magnitude from
graphs comparing historical earthquake magnitudes
and lengths of associated surface ruptures. In his
work, he investigated the linear regression or
correlation models for
making
statistical
extrapolation from data on historical events. The
regression equation was:

Mœ(L) = M(L)

We used Tableau (Public version). Tableau is a data
visualization tool used for data analysis and business
intelligence. Gartner's Magic Quadrant classified
Tableau as a leader for analytics and business
intelligence.

+s

Figure 1. shows the work plan which consist of three
stages, first stage of dataset preprocessing includes
data cleaning and attribute reduction, the second
stage of data preprocessing includes extracting 3 sub
datasets from the dataset, detailes on this part are
discussed in section 2.3 below, the third and final
part is the analytical part, we used Tableau public to
visuallize and analyze the sub datasets.

M is the maximum earthquake magnitude and L is the
rapture length.
(11) Used logistic general linear regression models
(GLM) to represent the statistical relationships
between the factors controlling landslides (such as
epicenter distance, rainfall during Hurricane Otto,
altitude, and slope) for Costa Rico event in 2016.The
statistical analysis supports the existence of coupled
earthquake-hurricane dynamics with higher
landslide densities close to the epicenter.

Figure 1. Work Plan

(12) Used a cluster analysis which is a multivariate
method that searches for patterns in a dataset by
grouping the observations into clusters. The goal of
this method is to find an optimal grouping for which
the observations or objects within each cluster are
similar (homogeneous). In their research, he used Kmean clustering approach to cluster earthquakes
epicenters within the Bengkulu province (Indonesia)
and surrounding areas.

3.1 Dataset Description and Preprocessing
Boğaziçi Üniversitesi owns the dataset used, it can
only be used for uncommercial issues, the dataset
was downloaded from Kaggle.com. Table1. shows the
original dataset summary.
Table 1. Original Dataset Summary.

(13) research was conducted on Ecuador 2016
earthquake of magnitude 7.8. This earthquake had
4389 aftershocks and lasted from April 2016 until
July 2017. The researcher used GEO-K-mean
clustering approach to conduct clustering analysis
for purpose of identification of the number of
clusters based on spatial localization from a
geophysical point of view, and identify the
geodynamical sense of the performed clusters, i.e to
cluster the post-earthquakes based on the dynamic
forces within earth.
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Parameter
Period

Description
From 1910 to 2017

Covered regions

Turkey and all sounding
countries

Number of
Attributes

16 excluding earthquake ID

Number of
records

24008
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3.2 Attribute Reduction
Principal component analysis is the most widely
known technique of attribute reduction by means of
projection (PCA) (14). The purpose of this method is
to obtain a projective transformation that replaces a
subset of the original numerical attributes with a
lower number of new attributes obtained as their
linear combination, without this change causing a
loss of information. The attributes that we kept are
shown in Table 2. and these attributes will be using
in the analysis and have the following properties:

between these three sub datasets and after attributes
reduction.
Table 3. Sub Datasets Descriptions.

• The removed attribute will not affect the dataset
analysis results
• The kept attribute are the ones with no missing
data

Attribute

Number of
Records

Description
and remarks

Sub Dataset A

11851

Sub Dataset B

21558

Sub Dataset C

10837

Only Turkish
cities are
included and
covers the
period of 19102017
All the regions
are included
and covers
period 19702017.
Only Turkish
cities are
included and
covers for
period of 19702017

Table 2. Dataset Attributes.
Attribute
Date
Time
Country
City
Region
Xm

Remark
Written as day-monthsyear from the right to left
Written as 12:00 hours, all
events were listed during
the 12:00 hours
/
City/Station
Significant for Turkey
Earthquake magnitude
expressed in Richter scale

4 Analysis and Results
In this section, the analysis includes time earthquake
count frequency, earthquake counts for the whole
region covering all the period , Turkish cities
earthquake counts and regional earthquake
maximum magnitude over the period . Also, we
applied linear regression analysis for Turkish region
based on earthquake counts and in the last part of
this section we used K-means algorithm to cluster
Turkish cities based on two cases, case1 earthquake
counts and case2 earthquake magnitude.

3.3 Records Reduction and Sub Dataset extraction
The dataset covers years between 1910 and 2017l;
the dataset includes records for all surrounding
countries and all part of Turkey with a total of 24008
records. Therefore, for sake of this research we
created three sub datasets. The sub datasets were
created for varies reasons:

4.1 Descriptive Analysis
In the descriptive analysis we have worked on the
frequency of earthquake count for Turkey between
1912-2017 using sub dataset A, regional earthquake
counts between 1970-2017 using subset C,
earthquake counts for Turkish cities between 19702017, and regional magnitude from 1970-2017 for all
the region using sub dataset B. Here are the details
for the descriptive analysis part.

• To get a clearer picture when we want to explore
the Turkish region alone.
• Reducing the period to 1970-2017 instead of
1910-2017 for sub dataset B and C was due to
the believe that the accuracy and credibility of
monitoring equipment might not be accurate
during the early 20th century and specially
during 1st and 2nd war
Table 3. shows the extracted 3 sub datasets from the
original dataset and describes the differences

4.1.1 The frequency of earthquake over time

394

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

We used sub dataset A, the purpose of this analysis
is to observe if the frequency of earthquakes is
changing over the time.

Figure 3. Sub Dataset C Earthquake Count 19702017 Turkish Regional Area
Figure 3. show that Turkey is most seismically active
among the entire region followed by the
Mediterranean and Greece. The rest of the area
showed minor seismic activities. Two options as far
as this observation:

Figure 2. Sub Dataset A -Earthquakes Count 19122017 Turkey
Figure 2. shows the earthquakes of magnitude over
3.5 count between 1912-217 for Turkey. The
following can be observed from Figure 2.:
•
•

•

•

Maximum count from the period was 699
in year 2011
The extrapolated line for the graph shows
that earthquakes counts are increasing
over time.
The trend line shows that the
earthquakes count from 1912-the 60’s
were in the range from 1-34, for the rest
of the period the range were 8-699
counts. This observation could possibly
be because of poor earthquake recording
and monitoring systems at early stages of
the century. Also, it could be a true
indication that earthquake counts are
increasing.

•

Possibly the data is not accurate as far as
activities outside Turkey, it is possible to
verify that by obtaining more sets of data
from deferent sources.
OR Turkey is considered as a more
seismically active

4.1.3 Counts, Turkish Cities 1970-2017
we used sub dataset C to illustrate the Earthquakes
counts in Turkish cities during the period 19702017. Figure 4. shows the Earthquakes counts in
Turkish cities during the period 1970-2017, only
cities with counts greater than 200 was filtered. The
reasons are, to get a clearer visualization of the graph
and main concern at this stage are the top 4 cities that
are concerned as seismically active areas. We can see
from Figure4 that cities with greatest counts are
Mugla, Van, Katahya, Izmir, and Canakkale.

4.1.2 Regional Earthquake counts 1970-2017
we used sub dataset C to check the regional
earthquake counts for turkey and all surrounding
areas. Figure 4. illustrates the earthquake counts in
the period 1970 to 2017 in Turkey and all
surrounding regions.
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Table 4. Sub Dataset B Max Earthquake Occurred
Between 1970-2017.
Attribute
Remark
Turkey
7.5
Aegean Sea
7.2
Greece
6.9
Georgia
6.9
Mediterranean
6.8
Azerbaijan
6.7

Figure 4. Sub Dataset C Earthquake Counts 19702017 for Turkish cities of counts greater than 200

4.1

Linear Regression analysis

Linear regression has been used to predict and
describe varies aspect of the earthquakes (10). The
goal from this analysis is to calculate the regression
line and to extrapolate the future earthquakes counts
in Turkey. We used Tableau to calculate and plot the
regression line.

4.1.4 Regional Magnitude 1970-2017 for all the
region
We used sub dataset B in this step to check the
magnitude for all regions together. Figure 5 shows
that largest earthquakes magnitude occurred in the
area between 1970-2017. Table 4. below shows
greatest 6 countries with maximum magnitude
occurred.

The regression line for a simple linear equation is:
Y = w. X + b+ E
In our case Y is Earthquakes counts, X is the year, and
w are coefficient of regression and b is the line
intercept with the y access.
E is the error constant and have a different value for
every point on the chart
Ei= Yi – w. Xi - b
The equation was obtained from Tableau as:
Y = 4.64427 . X - 9032.6 + E

Figure 5. Sub Dataset B- Max Earthquake Magnitude
1970-2017 Region

From Figure 5.we can observe that Turkey
encountered the maximum magnitude earthquake
among all the regions and that the Further we get
from Turkey; earthquakes magnitudes get less.

Figure 6. Sub Dataset C- Counts in Turkey 19702017 Regression and Trend Line

396

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

4.2

Clustering Analysis of Turkish Cities

•

We used sub dataset C for both below casesand Kmean algorithm as a clustering technique. The
purpose is to detect and visualize the number and
details of the clusters detected. The clustering
analysis will be conducted for two cases:
•

Case2: Clustering Cities in Turkey based on
earthquake maximum magnitude.

Case1:
Figure 7 illustrates the number of clusters detected
by Tableau tool based on earthquake counts using
Sub Dataset C. Table 5. shows the clustering
summary and cluster contens for each cluster.

Case1: Clustering Cities in Turkey based on
earthquake counts.

Figure 7. Sub Dataset C for City Clustering Based on Count – Turkey 1970-2017

Table 5. Case1 Clusters Summary and Contents Based on Count.
Cluster

Count

Cluster 1

67

Centers
Count
52.284

Content
Nigde, Mus, Mersin, Sakarya, Sivas, Kahramanmaras, Isparta, Sirnak, Zonguldak,
Yozgat, Marmara-Denizi, Malatya, Konya, Kacaeli, Tekirdag, Sanliurfa, Tunceli,
Tokat, Siirt, Osmaniye, Yalova, Usak, Hakkari, Nevsehir, Duzce, Gumeshane, Kars,
Ordu, Karabuk, Karaman, Giresun, Amasya, Gaziantep, Aksaray, Agri, Igdir, Sinop,
Erzincan, Mardin, Edirne, Corum, Cankiri, Kirsehir, Kirklareli, Kilis, Samsun,
Kayseri, Trabzon, Kastamonu, Izmit, Rize, Istanbul, Hatay, Diyarbakir, Ardahan,
Artivin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Eskisehir, Bitlis, Bolu, Adana, Adiyaman.
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Cluster 2

13

316.62

Aydin, Antalya, Denizli, Burdur, Bingol, Canakkale, afyonKarahisar, Erzurum,
Elazig, Manisa, Bursa, Balikesir, Ankara.

Cluster 3

4

804.25

Van, Izmir, Kutahya, Mugla.

Case2:

magnitude using Sub Dataset C. Table 6. shows the
clustering summary and cluster contens for each
cluster.

Figure 8. illustrates the number of clusters detected
by Tableau for Turkish cities based on earthquake

Figure 8. Sub Dataset C Number of Clusters Based on Magnitude – Turkey 1970-2017

Table 6. Case2 Clusters Summary and Contents Based on Magnitude.
Centers
Content
Count
Tokat, Tekirdag, Sivas, Yolova, Konya, Igdir, Isparta, Istanbul, Kayseri, Bitlis, Adiyaman,
4.9815

Cluster

Count

Cluster 1

27

Cluster 2

28

5.6036

Manisa, Malatya, Izmir, Siirt, Gaziantep, Ardahan, Antalya, Hatay, Elazig, Denizli, Ankara,
Sirnak, Amasya, Sanliurfa, Sakarya, Osmaniye, Eskisehir, Balikesir, Aydin, Usak, Tunceli,
Hakkari, Cankiri, Burdur, Erzurum, Agri, Afyon Karahisar.

Cluster 3

18

4.2111

Sinop, Trabzon, Aksaray, Artivin, Kirklareli, Mardin, Giresun, Nevsehir, Yozgat, Nigde,
Bartin, Batman, Edirne, Ordu, Kilis, Karabuk, Karaman, Kastamonu.

Cluster 4

11

6.8818

Mugla, Kocaeli, Diarbakir, Canakkale, Kutahya, Erzincan, Bingol, Adana, Kars, Duzce, Van.

Gumushane, Kirsehir, Kahramanmaras, Bilecik, Bayburt, Bolu, Kirkkale, Rize, Bursa,
Corum, Izmit, Mus, Mersin, Marmara-Denizi, Samsun, Zonguldak.
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5

The clustering process that was conducted in this
research took the whole period (1970-2017),
results was interesting, but it left us with some
questions in respect to changes in clustering
distribution over time.

Conclusion and Future Work

In the descriptive part of earthquake counts over
time (regional), we noticed that there is a gradual
and continues increase in earthquake frequency
and specially in the last 40 years in Turkey and in
the Turkish region. Furthermore, in the descriptive
of counts and magnitude regional we noticed that
Turkey is the most seismically active country
among the whole region as far as earthquakes
counts and magnitude. The third section of the
descriptive covered counts and magnitude among
Turkish cities; and here we saw that the maximum
counts among Turkish cities are Van and Mugla.
Although the earthquakes are distributed in most
Turkey and areas with low or no seismic activity is
very limited.
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Özet
Konuşma sentezleme sistemleri yapay zekâ alanındaki ilerlemelere paralel olarak önemli
ilerlemeler kaydetmiştir. Konuşma sentezleme sistemleri insan-bilgisayar etkileşiminin
önemli bir parçasıdır. Farklı diller için farklı uygulama alanlarına yönelik birçok konuşma
sentezleme sistemi geliştirilmiştir. Ancak Türkçenin sondan eklemeli yapısından dolayı
modellenmesinin zor olması ve Türkçe veri kümelerinin mevcutta ulaşılabilir olmaması
Türkçe konuşma sentezleme sistemlerinin geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Türkçe için bir
dizi konuşma sentezi çalışması mevcut olsa da Türkçe için konuşma sentezlemedeki eğilimler
hakkında bir bilgi kaynağının olmaması, yeni başlayanlar için araştırma alanını
zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Türkçe için konuşma sentezleme alanındaki farklı
çalışmalar incelenmiştir. Türkçe konuşma sentezleme sistemlerinin geliştirilmesindeki
zorluklar detaylı olarak sunulmuştur. Literatürdeki yöntem, uygulama ve araçlar ile konuşma
sentezleme alanında çalışmalar gerçekleştiren araştırmacıların yararına olabilecek önemli
bilgiler tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metinden konuşmaya sistemi, Konuşma sentezi, Türkçe Konuşma sentezi, Derin
öğrenme

Turkish Speech Synthesis: A Review
Abstract
Speech synthesis systems have made considerable progress in parallel with the
developments in the field of artificial intelligence. Many speech synthesis systems have been
developed for different languages and used in different application areas. However, speech
synthesis presents different challenges for different languages. The agglutinative structure of
Turkish makes it difficult to model artificial speech. In addition, a Turkish dataset that can be
used in the development of speech synthesis systems is not available. This situation is seen
as an obstacle in front of studies on Turkish speech synthesis. In the literature, there is speech
synthesis study for Turkish that deals with different topics. However, the lack of information
about trends in speech synthesis for Turkish makes the research area difficult for beginners.
In this study, first, studies in the field of speech synthesis for Turkish were examined. The
method, application and development tools in the literature are explained in detail. Essential
information about the field of speech synthesis, which may be useful to researchers, was
discussed and detailed information was given about the difficulties of Turkish speech
synthesis studies.
Keywords: Text to speech system, Speech synthesis, Turkish Speech synthesis, Deep learning

tool among themselves. To achieve this
communication
capability,
two
different
technologies need to be developed. The first of these
is the Automatic Speech Recognition (ASR) system,
in which speech is transferred to text. Another

1 Introduction
Talking is the easiest way to communicate between
people. People want to communicate with machines
or electronic devices by using easy communication
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technology is the speech synthesis (TTS: Text to
Speech) system, where written texts are converted
into audio. Systems with these two capabilities
make it possible for humans to communicate with
machines or electronic devices using their natural
language.

speech synthesis methods with successful results in
resource-rich languages are preferred. For deep
learning-based approaches to be successful, a
dataset prepared in the form of matching large text
and audio files is needed. This need complicates the
studies to be carried out on Turkish, which is among
the languages that are insufficient in terms of
resources.

Speech synthesis systems and natural language
processing technologies enable machines and
humans to communicate in close to natural
language. The development of computational
models capable of processing human language is
known as teaching machines how humans acquire,
store and process natural language [1]. TTS systems
are used to produce a speech in natural language.
With TTS, a speech waveform corresponding to a
speech text is obtained [2]. Different user-friendly
applications use the obtained speech information.
Mobile applications, software that analyzes and
voices the content on the screen of electronic
devices are among the application areas of TTS
systems. TTS systems are used in many areas such
as strengthening the correct pronunciation of
words or sentences in native language or foreign
language education, guiding customers to perform
automatic tasks in call centers, and audiobooks.

This study was conducted to give information about
the problems and processes that may be
encountered in the development of Turkish speech
synthesis systems. In the introduction part of the
study, general information about speech synthesis
systems, applications and Turkish language
structure is given. In the second part, the methods
used while developing the speech synthesis system
and the difficulties encountered during the
development phase are given. In the third chapter,
research has been made on the features of Turkish
and its limitations in natural language processing.
In the fourth chapter, information is given about the
difficulties experienced while developing the
Turkish speech synthesis system. In the fifth
chapter, the results of the study are given and the
studies that are planned to be done in the future
studies are mentioned.

TTS systems, which increase human-machine
interaction with different applications, present
different development challenges for different
languages. Turkish is a language with an
agglutinative structure belonging to the Ural-Altaic
group of languages. The agglutinative structure of
Turkish makes it difficult to model. In addition, a
data set to be used for the development of Turkish
speech synthesis systems is not available. Although
there are many speech synthesis studies for
Turkish, there is no clear source of information
about trends in speech synthesis. Unfortunately,
this situation complicates the work of researchers.

2 Problems
With
Conversion Process

the

Text-To-Speech

Although speech synthesis systems need different
requirements for different languages, it consists of
two main parts. These sections are Natural
Language Processing (NLP) and Digital Signal
Processing (DSP). The main function of the NLP
division is the design of computer systems whose
main function is to analyze, understand, interpret,
and produce a natural language [3]. In addition,
phonetic (phonological) definitions and prosodic
(defined by the Turkish Language Association as the
name given to speech-specific elements such as
stress, melody, pause, tone, and length) parameters
are included in the NLP section, which produces a
phonetic adaptation of the text entered. linguistic
formalism, inference engines and logical inferences.
Another section, the DSP section, which transforms
the symbolic information it receives into speech,
includes mathematical models, algorithms, and
calculations [4]. In both sections, the speech
synthesis process is completed by going through
various stages. However, data analysis and
normalization must be done first.

It has been stated that the biggest difficulty
encountered in the studies conducted for Turkish is
the normalization process in the text preprocessing
process. Currencies, time, date, numbers and
abbreviations need to be converted into written or
extended expressions. When many speech
synthesis methods are examined, it has been seen
that concatenative speech synthesis systems for
Turkish give satisfactory results in the evaluation of
intelligibility. However, in speech synthesis systems
where the same method is used, there are problems
in the transition between phonemes and in the
naturalness of speech. To avoid the problem of
naturalness, deep learning-based end-to-end

402

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

2.1 Text Analysis and Normalization

brief time. However, if a certain word is not in the
dictionary, the system cannot respond. For
example, Although the words "fani (earth-born)"
and "fanila (singlet)" are similar, the letter "a" in the
word "fani" is read long. This will increase the
dictionary size due to the difference in
pronunciation. As the dictionary size increases, the
memory requirement will also increase.

In the text analysis phase, the text data is converted
into a word list as input. The word list includes
numerical expressions and symbols. However, in
the text analysis phase, text equivalents of
expressions such as numbers, abbreviations and
symbols are obtained. When obtaining textual
equivalents, attention should be paid to the
pronunciation of a word, abbreviation, numbers, or
symbols.

In the rule-based approach, studies are carried out
to determine the pronunciation rules and apply
them to each word, and to obtain correct
pronunciations. It does not require any dictionary
to be stored. But when spellings or pronunciations
appear, the complexity of the rules will increase
significantly. Therefore, in both methods, the
conversion from text to phoneme must be done
carefully to obtain better quality results. Using the
rule-based approach and the dictionary together
will increase the success rates.

The main purpose of the text analysis and
normalization process is to identify punctuation
marks and pauses between words. In the text
normalization process, all letters are converted to
lowercase or uppercase. Attention is paid to
punctuation and accent pronunciation. It is also
necessary to exclude unnecessary words or
frequently used words and different accent
pronunciations from the text data [5]. The
processing of words in Turkish but without ASCII
equivalents is one of the most important problems
in normalization. A set of common pronunciation
rules can be designed for Turkish as the numbers
continue to increase within a repetition while
pronouncing. However, an additional list should be
prepared on the abbreviations in Turkish that can
work on the input text both during and after the
training. For the abbreviations to be included in this
list, the abbreviations determined by the Turkish
Language Institution can be used.

2.3 Prosodic Analysis
The prosodic analysis includes an analysis of the
different prosodic features of human speech [9].
Pitch, duration, and emphasis or intonation in time
are prosodic features. A speech synthesis system
developed by considering the characteristics such
as gender, age and mood can produce speeches
close to natural language [10]. To accurately
reproduce natural speech, it is necessary to define
different speech parameters and use signal
processing methods such as (MFCC: Mel Frequency
Cepstral Coefficients) [11].

2.2 Phonetic Analysis
The phonetic analysis takes place under the natural
language processing part of speech synthesis
systems. To generate speech from text expressions,
a set of graph-to-phoneme conversion rules are
needed. The phonetic analysis provides the
conversion of orthographic symbols into
phonological units [6]. The phonetic representation
of each of the words in the introductory text is
obtained based on the pronounceable forms of the
relevant language. Choosing suitable methods for
text-to-phoneme conversion and preparing
appropriate conversion rules in different languages
is a critical issue in speech synthesis systems. The
conversion of orthographic symbols to appropriate
phonological units is accomplished using
dictionary-based [7] or rule-based techniques [8].

2.4 Speech Synthesis
Synthesized speech is produced by using one of the
various speech synthesis methods of symbolic
information obtained because of phonetic and
prosodic analyzes made in the natural language
processing department. When the literature is
examined, it is seen that different methods are used
for the development of speech synthesis systems.
Concatenative synthesis, formant, articulatory
synthesis,
utterance
synthesis,
statistical
parametric synthesis and deep learning-based
speech synthesis methods that have been used in
recent years have been frequently encountered in
the literature.
Concatenative speech synthesis systems include the
selection of appropriate units from the speech
information, algorithms that add the selected units

The dictionary-based conversion approach, where
all the words in the language and their correct
pronunciation are stored, gives accurate results in a
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and signal processing studies to smooth the
addition boundaries [12]. Formant speech
synthesis systems are studies on the production of
the vocal tract transfer function by simulating
formant frequencies and formant amplitudes [13].
Pronunciation speech synthesis systems produce
speech by directly modeling human speech
behavior. It is therefore in principle considered the
most successful method for producing high-quality
speech synthesis. However, it is one of the most
difficult methods to implement in practice [14]. A
model-based approach is followed for speech
synthesis in statistical parametric speech synthesis
systems. Unlike concatenative systems, instead of
storing units, models corresponding to each unit are
stored in a pool. In the model-based approach, the
necessary models for the parameters obtained from
the scaled speech samples are prepared by
statistical methods [15].

The Turkish alphabet consists of twenty-nine
letters, eight of which are vowels and twenty-one
are consonants. These vowels differ in their
pronunciation as normal, thin, long, long-thin, soft,
and wide. There are differences in the
pronunciation of some homophones in Turkish.
This makes it difficult to synthesize correctly due to
different pronunciations.
Normalization of Turkish data is a challenging task
due to the substantial number of homophones,
numbers, and abbreviations. The pronunciation of
the words may change depending on the content of
the subject. Differences in pronunciation of
homophones, and number combinations (such as
reading a phone number) are a challenging task for
Turkish text normalization. Another difficulty for
Turkish is the transformation method to be used
during prosodic analysis. It is not possible to use a
clear conversion method since the Turkish language
has an irregular structure. However, it is considered
that it would be appropriate to develop a synthesis
method with a dictionary and rule-based
transformation in Turkish [17].

In the evaluations on naturalness and intelligibility,
it was stated that concatenative speech synthesis
systems gave better results for intelligibility.
However, in the evaluation of naturalness, there are
problems in the naturalness of speech in the
transitions between phonemes. To prevent the
problem of naturalness, deep learning-based
speech synthesis methods, which have been applied
in recent years, have been proposed. Acoustic
features obtained from language features are
directly mapped with deep neural networks that
have proven to be effective in learning natural
features [16]. Thus, a direct link is established
between language features and acoustic features.
Deep learning-based speech synthesis systems
contain complex models, and a lot of hardware
infrastructure is needed during the development of
these models.

Although satisfactory results were obtained in
terms of intelligibility in the past speech synthesis
studies for Turkish, the desired results could not be
obtained in terms of naturalness. This situation is
thought to be related to the synthesis methods used.
However, it is known that the difficulties in the
language structure have a direct effect on
naturalness. In this context, modeling of sound
changes such as stress, intonation, softening,
hardening, sound drop, sound addition and
connexion (ulama) complicates the modeling of
Turkish.
4 Difficulties In The Design Of The Turkish
Speech Synthesis System

3 A Research on The Features And Synthesizing
Difficulties Of Turkish

Although successful studies have been developed
for Turkish in terms of intelligibility, the desired
results in terms of naturalness have not been
achieved. To solve the problem of naturalness,
models using deep learning-based end-to-end
speech synthesis method is proposed. To develop
these models, datasets prepared by matching text
and audio files are needed.

Turkish belongs to the Ural-Altaic language group
and belongs to the Altaic language family or the
Altaic language community. In terms of structure,
Turkish is an agglutinative language. Due to the
agglutinative structure of Turkish, many words can
be derived from one word. For example, by using
the word orta (middle), many words such as
Ortadoğu (Middle East), Ortadoğulu (Middle
Eastern), Ortadoğululuk (Middle Eastern),or
becoming Ortadoğululaşmak (Middle Eastern) can
be multiplied.

In the initial stages of speech synthesis studies,
concatenative synthesis, formant synthesis and
utterance synthesis methods were used. In the
evaluations made on the Turkish studies conducted
in this period, it was stated that the most
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appropriate method for the language structure was
the concatenative speech synthesis method [18].
The concatenative synthesis produces speech by
linking together natural, prerecorded speech units.
These units can be words, syllables, semi syllables,
phonemes, double sounds, or triple sounds. The
unit length affects the quality of the synthesized
speech. Longer units increase naturalness and
require fewer insertion points. However, this
process requires more hardware infrastructure and
memory. Also, the number of units stored in the
dataset will increase. With shorter units, less
hardware infrastructure and memory needs arise.
However, sample collection and labeling methods
for this process become more complex [14].

realized systems. The total length of the dataset
varies according to the language in which the
speech synthesis will be made. Datasets with a short
overall length are insufficient to prevent overlearning and professionally train the model. The
prepared dataset should be prepared in such a way
as to include words that are difficult to pronounce,
except for the frequently used words for the
relevant language [20].
4.2 Semantic And Syntactic Differences
Unlike English, Turkish is in the Subject-ObjectVerb order and is very rich in inflection. As Turkish
sentence structure, it follows a flexible word order
form, that is, the position of the subject and object
can be changed without affecting the meaning. This
type of repositioning is not allowed in languages
like English. Therefore, it is anticipated that it will
be difficult to adapt the pronunciation-based
language model available for English-like languages
to languages such as Turkish.

Statistical parametric speech synthesis methods
have been used recently for speech synthesis. Endto-end speech synthesis methods, which increase
the success of naturalness and intelligibility, have
been preferred in studies on other languages.
Success rates have been increased by producing
high-quality waveforms with end-to-end speech
synthesis methods. However, the success of speech
synthesis systems does not only depend on the
method applied. The dataset used while developing
the speech synthesis system has a profound
influence on the success rates.

The Turkish alphabet contains eight vowels, but the
pronunciation of these letters varies as normal, thin,
long, long-thin, soft, and wide, according to the way
these letters are pronounced. In this context, there
are differences in the pronunciation of some
homophones. The fact that a word can have several
different pronunciations creates difficulties both
semantically and for the system to decide which one
is correct.

4.1 Data Collecting
The dataset has an important effect on increasing
the success of speech synthesis systems. For the
classical methods used in the development of
speech synthesis systems, datasets consisting of
sound units have been prepared. It has been stated
that the pronunciation differences in punctuation
marks and abbreviations, reading habits and sound
changes in numerical expression combinations are
not considered in the datasets prepared for Turkish
[19]. For this reason, Turkish is among the
insufficient source languages and there has not
been enough work on speech synthesis.

4.3 Difficulties Of Evaulation
While evaluating the results of speech synthesis
systems, naturalness and intelligibility were
emphasized. Subjective and objective measurement
methods are used in the evaluation of naturalness
and intelligibility. In subjective methods, it is seen
that Mean Opinion Score (MOS: Mean Opinion
Score) or A/B test are used. In objective methods, it
was seen that evaluations were made with
Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ:
Perceptual Evaluation of Speech Quality), MelCepstral Distortion (MCD: Mel Cepstral Distortion)
and Root Mean Square Error (RMSE: Root Mean
Square Error) methods.

In recent years, corpus-type datasets are needed for
the use of deep learning approaches, which provide
successful results in solving many problems, in TTS
systems. If the developed TTS will be domainspecific, the dataset should be prepared to include
domain-specific best practices. The dataset should
not contain mispronounced or mismatched
phrases. Noises and silent parts in the recording
must be cleared. Differences in sound quality in the
recording negatively affect the success of the

Coherent evaluation of speech synthesis systems
has also been reported to be difficult due to the lack
of universally accepted objective evaluation criteria
[21]. In the studies, the MOS value, which is one of
the subjective methods, was used as the evaluation
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method. However, in these studies, the recordings
were recorded in different environments and with
different voices. Again, different speech samples
were used for the test process. Therefore, it has
been stated that it is difficult to evaluate the quality
of speech synthesized by different systems [22].

Acknowledgement
This work is supported by the Scientific and
Technological Research Council of Turkey within
the scope of project 121E479.
Referances

5 Conclusion And Recommendations

[1] A. Alwan, S. Narayanan, B. Strope, and A. Shen,
“Speech production and perception models and
their applications to synthesis, recognition, and
coding,” Conf. Proc. Int. Symp. Signals, Syst.
Electron., pp. 367–372, 1995, doi: 10.1007/978-14471-0845-0_6
[2] Y. Li, T. Lee, and Y. Qian, “Analysis and modeling of
F0 contours for cantonese text-to-speech,” ACM
Trans. Asian Lang. Inf. Process., vol. 3, no. 3, pp. 169–
189, 2004, doi: 10.1145/1037811.1037813.Erkek C,
Ağıralioğlu N. Su Kaynakları Mühendisliği. Altıncı
baskı. İstanbul, Türkiye, Beta, 2010.
[3] S. İlhan, N. Duru, Ş. Karagöz, and S. Merve, “Metin
Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Mühendislik
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.”
[4] T. Dutoit, “High-quality text-to-speech synthesis: an
overview.”
[5] D. Sasirekha and E. Chandra, “Text To Speech : a
Simple Tutorial,” Int. J. Soft Comput. Eng., vol. 2, no.
1, pp. 275–278, 2012.
[6] B. Kim, G. G. Lee, and J. H. Lee, “Morpheme-Based
Grapheme to Phoneme Conversion Using Phonetic
Patterns and Morphophonemic Connectivity
Information,” ACM Trans. Asian Lang. Inf. Process.,
vol. 1, no. 1, pp. 65–82, 2002, doi:
10.1145/595576.595580.
[7] H. Sak, M. Saraçlar, and T. Güngör, “Morphologybased and sub-word language modeling for Turkish
speech recognition,” ICASSP, IEEE Int. Conf. Acoust.
Speech Signal Process. - Proc., pp. 5402–5405, 2010,
doi: 10.1109/ICASSP.2010.5494927.
[8] N. Ward and S. Nakagawa, “Automatic UserAdaptive Speaking Rate Selection For Information
Delivery,” 7th Int. Conf. Spok. Lang. Process.
(ICSLP2002 - INTERSPEECH 2002)., 2002.
[9] H. Prafianto, T. Nose, Y. Chiba, and A. Ito, “Improving
human scoring of prosody using parametric speech
synthesis,” Speech Commun., vol. 111, no. May 2018,
pp.
14–21,
2019,
doi:
10.1016/j.specom.2019.06.001.
[10] Y. Jia, D. Huang, W. Liu, Y. Dong, S. Yu, and H. Wang,
“Text Normalization In Text to Speech System,” in
2008 IEEE International Conference on Acoustics,
Speech and Signal Processing, 2008, pp. 4693–4696.
[11] J. Zhou, X. Su, M. Ylianttila, and J. Riekki, “Exploring
pervasive service computing opportunities for
pursuing successful ageing,” Lect. Notes Comput. Sci.
(including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect.

This study aims to provide information about the
problems that may be encountered while
developing a Turkish speech synthesis system and
to provide introductory information for
researchers. In this context, first, an examination
was made of speech synthesis systems,
applications, and Turkish language structure. Then,
the Turkish speech synthesis process and related
problems are given in detail. Normalization process
that analyzes and organizes the introductory text
into a manageable word list, phonetic analysis
involving the conversion of orthographic symbols
into phonological units, prosodic analysis involving
the analysis of different prosodic features of natural
speech to obtain a more natural speech, speech
synthesis and speech synthesis processes involving
the production of synthesized speech explained in
detail.
This study was conducted on the features and
difficulties of Turkish in terms of semantic and
structural aspects. In this context, differences in
pronunciation, difficulties in normalization of
numbers,
homophones
and
abbreviations,
conversion methods to be used during prosodic
analysis and increasing the success of naturalness
are emphasized. Finally, the difficulties in the design
of the Turkish speech synthesis system are given.
Specific requirements that affect the success of
speech synthesis methods have been identified.
While creating the dataset, besides collecting data,
the actions to be taken on the collected data are
specified. The semantic and syntactic differences in
Turkish are given and the difficulties in the
evaluation of speech synthesis systems are
presented.
This study presents the basic information and
challenges of the field for researchers who will work
in this field. First, a Turkish dataset should be
prepared in line with the information obtained from
this study and be used for end-to-end speech
synthesis systems. Later, it is planned to develop
Turkish speech synthesis systems using this
dataset.

406

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Notes Bioinformatics), vol. 7096 LNCS, no. May, pp.
73–82, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-27916-4_9.
[12] R. A. and J. S., “Concatenative Speech Synthesis: A
Review,” Int. J. Comput. Appl., vol. 136, no. 3, pp. 1–
6, 2016, doi: 10.5120/ijca2016907992.
[13] Y. Tabet and M. Boughazi, “Speech synthesis
techniques. A survey,” 7th Int. Work. Syst. Signal
Process. their Appl. WoSSPA 2011, pp. 67–70, 2011,
doi: 10.1109/WOSSPA.2011.5931414.
[14] M. Z. Rashad, H. M. El-Bakry, I. R. Isma’il, and N.
Mastorakis, “An overview of text-to-speech
synthesis techniques,” Int. Conf. Commun. Inf.
Technol. - Proc., pp. 84–89, 2010.
[15] D. Govind and S. R. M. Prasanna, “Expressive speech
synthesis: A review,” Int. J. Speech Technol., vol. 16,
no. 2, pp. 237–260, 2013, doi: 10.1007/s10772-0129180-2.
[16] Y. Ning, S. He, Z. Wu, C. Xing, and L. J. Zhang, “Review
of deep learning based speech synthesis,” Appl. Sci.,
vol. 9, no. 19, pp. 1–16, 2019, doi:
10.3390/app9194050.
[17] Ş. M. Canal, S. Kurnaz, and A. E. Yılmaz, “Türkçe
Metinden
Konuşma
Sentezlemede
Yaşanan
Sıkıntılar Ve Çözüm Yöntemleri,” Havacılık ve Uzay
Teknol. Derg., vol. 4, no. 3, pp. 47–55, 2010.
[18] R. AŞLIYAN and K. GÜNEL, “Türkçe metinler için
hece tabanlı konuşma sentezleme sistemi,” in
Akademik Bilişim 2008, 2008, pp. 31–38.
[19] İ. Sel, D. Hanbay, M. Karabatak, E. E. Bölümü, and F.
Üniversitesi, “Beyin Bilgisayar Arayüzleri İçin
Türkçe Metinden Konuşma Sentezleme Sistemi,”
Elektr. ve Bilgi. Sempozyumu 2011, pp. 273–276,
2011.
[20] A. Dunaev, “A Text-to-Speech System Based on Deep
Neural Networks,” Karlsruhe Institute of
Technology, 2019.
[21] C. Christiansen, M. S. Pedersen, and T. Dau,
“Prediction of speech intelligibility based on an
auditory preprocessing model,” Speech Commun.,
vol. 52, no. 7–8, pp. 678–692, 2010, doi:
10.1016/j.specom.2010.03.004.
[22] J. Ma and P. C. Loizou, “SNR Loss: A new objective
measure for predicting speech intelligibility of
noise-suppressed speech,” Speech Commun., vol. 53,
no.
3,
pp.
340–354,
2011,
doi:
10.1016/j.specom.2010.10.005.SNR.

407

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY

Diyetisyenler İçin Web Tabanlı Bir Danışan Yönetim ve Takip Sistemi
Yasin AKBULUT1, Emre DANDIL1*,1
1Bilecik

Seyh Edebali University, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering,
Bilecik, Türkiye

Özet
Diyetisyenler kilo yönetiminde uzman olarak kabul edilir ve diyet yönetimi kişisel sağlık
durumunun izlenmesinde çok önemlidir. Diyetisyenler ayrıca insanlara gıdaların ne kadar önemli
olduğu ve nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda rehberlik eder. Diyet yönetiminde geleneksel
takip yöntemlerine ek olarak, son yıllarda güncel teknolojik araçların kullanımı da oldukça yaygın
hale gelmiştir. Bu çalışmada diyetisyenler için web tabanlı bir danışan yönetimi ve takip sistemi
önerilmektedir. Yönetici paneli yardımıyla dinamik olarak tasarlanan sistem PHP dili ile
programlanmıştır ve veritabanı yönetimi için MySQL altyapısı kullanılmıştır. Sisteme üye olan
diyetisyenler danışanlarını takip ederek sonuçları analiz edip değerlendirebilirler. Ayrıca
kullanıcı arayüzündeki sonuçlar grafiksel desteklerle kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Sonuç
olarak bu çalışmada geliştirilen web tabanlı sistemin diyetisyenlerin takip ve yönetim
süreçlerinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
Keywords: Diyet Yönetimi, Web-tabanlı sistem, Danışan Yönetimi ve Takibi, Diyetisyen

A Web-Based Client Management and Follow-up System for Dietitians
Abstract
Dietitians are considered experts in weight management, and dietary management is very
important in monitoring personal health status. Dietitians also guide people on how important
foods are and how they should be consumed. In addition to traditional follow-up methods in
dietary management, the use of current technological tools has become quite common in recent
years. In this study, a web-based client management and follow-up system is proposed for
dietitians. The system, which is designed dynamically with the aid of an administrator panel, is
programmed with PHP language and MySQL infrastructure is used for database management.
Dietitians who are members of the system follow their clients and can analyze and evaluate the
results. In addition, the results in the user interface have been designed user-friendly with
graphical supports. As a result, it has been concluded that the developed web-based system in this
study can be used successfully in the follow-up and management processes of dietitians.
Anahtar Kelimeler: Dietary management, Web-based System, Client Management and Follow-up, Dietitian
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gelişmeler ve yenilikler çevrimiçi araçlar kullanarak
diyet takibi ve yönetimini mümkün kılmıştır.

1 Giriş
Uygun bir diyet programı ve sağlıklı yaşam arasında
yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir [1]. Diyeti ve
buna bağlı olarak insan sağlığını korumak ve
sürdürmek için, uygun bir beslenme ve diyetetik
işgücüne sahip olmak oldukça önemlidir.
Diyetisyenler sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi
konusunda uzman olan kişilerdir [2]. Diyetisyenler
aynı zamanda, beslenme bilimini pratik bilgilere
dönüştürürler ve danışanları için odak noktası
olarak en uygun sağlık koşullarını belirlemekte
yetkindirler [3]. Diyet yönetimi ise son yıllarda
kişisel sağlık durumunu izlemek ve değerlendirmek
için oldukça ön plana çıkmıştır. Bunun yanında,
diyet yönetimi için uygun ve doğru yardımcı
araçların geliştirilmesine ihtiyaçta giderek
artmaktadır.

Bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, web-tabanlı
sistemler için önerilen yenilikler ve buna eşlik eden
tıbbi değişikliklerle sağlık yönetimi de değişime
uğramış ve özellikle beslenme ve diyetetikte webtabanlı sistemlerin kullanımı yaygınlaşmıştır.
Ayrıca, tıbbi program işlevlerinin, herhangi bir
sağlık anormalliğini veya hastalığını daha erken
tahmin edebilmeleri ve yönetebilmeleri için
insanların günlük rutinlerini takip etmeleri ve
yönetmeleri gerekmiştir [8].
Diyet yönetimi ve takibi için daha önceki
çalışmalarda web-tabanlı birçok farklı yöntem
önerilmiştir. Hsu vd. çalışmalarında [9], diyet
analizi ve tavsiyeleri için web-tabanlı bir karar
destek sistemi geliştirmişlerdir. Çalışmada bulanık
karar modeli kullanılarak bir sistem tasarlanmıştır.
Web-tabanlı olarak önerilen bir diğer çalışmada ise,
Hu vd. [10], reçete ontolojisi ve diyet alımına dayalı
olarak gıda bileşimini analiz etmek için bir sistem
kurmuşlardır. Bir başka çalışmada, Biltoft-Jensen
vd. [11], 8-11 yaş arasındaki çocukları için webtabanlı bir diyet değerlendirme ve yönetim yazılımı
geliştirmişlerdir. Geliştirilen web-tabanlı sistemi,
çocuklar ebeveynlerinin yardımı olmadan kendi
kendilerine kullanabilmektedir ve kendi diyet
programını değerlendirebilmektedir. Noah vd. [12]
ise çalışmalarında, diyetisyenlerin ve sağlık
merkezilerinin kullanımına yönelik olarak webtabanlı diyet-menü üretme ve yönetimi için bir
sistem önermişlerdir. Bir diğer çalışmada ise,
Timon vd. [13] yetişkinler için diyet değerlendirme
ve yönetimine yönelik olarak web-tabanlı bir araç
geliştirmişlerdir. Yine bir başka çalışmada Lindroos
vd. [14], gençlerde, web-tabanlı bir diyet
değerlendirme aracı geliştirmişlerdir. Çalışmada,
alınması gereken diyet ile 24 saat hatırlamaları ile
alınan diyet besinleri karşılaştırılmıştır.

Diyetisyenler, değişen beslenme, sağlık ihtiyaçları
ve karmaşık sağlık sistemleri karşısında, güvenli,
uygulanabilir ve etkili beslenme yönetimi sağlamak
durumundadırlar [4]. Ayrıca, diyetisyenler hem
hastalar için besleyici menüler planlamaktan hem
de sağlıklı bireyler için menüler ayarlamaktan
sorumludurlar. Danışanlar, menülerini tasarlarken
diyetisyenlerin tavsiye ve yönlendirmelerine
ihtiyaç duyarlar. Ek olarak, diyetisyenler, bir
hastayla konsültasyon sırasında hastalara uygun
beslenme planı ve menüsü oluşturmak için,
hastanın tıbbi ve diyet geçmişine, diyet
hatırlamasına, biyokimyasal verilerine ve diğer
verilerine başvurmak/bakmak isteyebilir. Bu
nedenle, diyet takibi ve yönetiminde, özellikle her
kişinin kendisine göre beslenme alışkanlığı ve türü
olduğu için genele uyan, basit bir analiz sisteminin
geliştirilmesi zordur. Bunun yanında, diyet takibi ve
yönetiminde danışanlar için bilgilendirici ve
bilimsel analizlere dayanan bilgisayar destekli
yardımcı ikincil araçların çok fazla olmaması da
durumu daha da karmaşıklaştırmaktadır. Sonuç
olarak, sağlık ve diyetle ilgili çalışmalara olanak
sağlamak için yüksek kalitede veri sağlayan uygun
maliyetli diyet yönetim ve takip yöntemlerine
ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu çalışmada, diyetisyenlerin sağlık kuruluşlarının
kullanımına yönelik web tabanlı bir danışan
yönetimi ve takip sistemi önerilmektedir. Dinamik
bir şekilde tasarlanan sistemde, diyetisyenler
danışanlarını yönetebilmektedir, süreçlerini takip
edebilmektedir, kişiye göre diyet menüler
oluşturabilmektedir
ve
web-tabanlı
görsel
grafiklerle
desteklenmiş
analizler
çıkarabilmektedir. Çalışmanın sonraki bölümleri şu
şekilde organize edilmiştir. İkinci bölümde, bu
çalışmada diyetisyenlere yönelik olarak geliştirilen
danışan takip ve yönetim sisteminin altyapısı ve
kullanılan teknolojiler anlatılmıştır. Üçüncü
bölümde, diyetisyenlere özel geliştirilen web-

Yaygın olarak kullanılan diyet değerlendirme
yöntemleri arasında diyet kayıtlarının tutulması,
yeme sıklığı anketlerinin uygulanması ve 24 saatlik
diyet hatırlamaları, kendi kendine rapor tutulması
ve basılı dokümanlardan takip gibi farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır [5, 6]. Bunun yanında,
son yıllarda çevrimiçi sağlık arama trendlerinde
diyet, beslenme ve formda olma gibi konulara artan
bir ilgi olduğu görülmektedir [7]. Teknolojik
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tabanlı danışan yönetim ve takip sistemi ve
kullanımı detaylıca sunulmuştur. Son bölümde ise
kısaca tartışma ve sonuçlara değinilmiştir.

paketi kullanılmıştır. MySQL veritabanı yönetim
sistemi bağlantısı ve verilerin organizasyonu için
PhpMyAdmin
yönetim
sisteminden
yararlanılmıştır.

2 Sistemin Altyapısı ve Kullanılan Teknolojiler

Web-tabanlı sistemin sayfa tasarımı için (frontend/önyüz)
HTML,
CSS
ve
JavaScript
teknolojilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, sistemin
her cihazın ekran boyutuna uygun olarak
açılabilmesi ve kullanılabilmesi için Bootstrap
yapısından yararlanılmıştır. Sistemin görünmeyen
sunucu taraflı programlama süreçlerinde (bakend/arka yüz) PHP programlama dili, veritabanı
yönetimi için MySQL, ara sayfa tasarımlarında ise
ASP.NET, Java, Node.js, Python dili ve Ruby dili
kullanılmıştır.
Bunun
yanında,
sayfaların
dinamikliği ve kullanımı acısından JQuery, Ajax ve
animasyon kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

Bu çalışmada, diyetisyenlere yönelik olarak
danışanlarının yönetimi ve takibi için web-tabanlı
bir sistem geliştirilmiştir. Web-tabanlı bir sistem
geliştirildiğinde, bu sistemin sorunsuz olması,
zengin ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması,
hızlı bir şekilde çalışması ve sürdürülebilir olması
beklenir.
Geliştirilen
sistemin
sorunsuz
çalışmasının yanında, tasarımı da oldukça
önemlidir. Sistemin çalışmasında herhangi bir
sorun olmasa bile sistemin tasarımı kullanıcıyı
cezbetmiyor ise o sistem kullanışsız hale
gelmektedir. Web-tabanlı sistemlerde, kullanıcıları
sisteme çekebilmek ve tutabilmek için kullanımı
kolay, göze hoş gelen, modern, karmaşık yapısı
olmayan ve her ekran boyutuna uyumlu olan
(responsive)
bir
tasarım
geliştirilmesi
beklenmektedir. Bunun yanında, tüm bu
bahsedilenlerin birlikte, sorunsuz ，şekilde
çalışabilmesi için birkaç yazılım dilinin ve
teknolojinin bir arada kullanılması gerekir. Bu
çalışmada geliştirilen danışan takip ve yönetim
sisteminde de, birçok programlama dili ve bu
programlama dillerine ait fonksiyon kütüphaneleri
ile teknolojilerinden yararlanılmıştır.

3 Web-Tabanlı Danışan Yönetim ve Takip
Sistemi
Bu bölümde çalışma kapsamında geliştirilen
sistemin kullanışlı olabilmesi için yapılan
tasarımlar, diyetisyenlerin üye olarak girebileceği
ve danışanlarını yönetebileceği danışan takip
sisteminin içeriğini ve özelliklerini detaylı bir
şeklide sunulmaktadır. Diyetisyenlere özel
geliştirilen danışan takip sistemi için geliştirilen
web sitesinde, sistem hakkında detaylı bilgi almak
ve diyetisyenlerin sisteme kayıt olarak sistemin
kullanımını ve tanıtımına erişmeleri mümkündür.
Şekil 1’de bu çalışma kapsamında geliştirilen webtabanlı danışan yönetim ve takip sisteminin
anasayfası görülmektedir.

Çalışmada önerilen web-tabanlı sistem bir JetBrains
ürünü olan PHP Storm 2021.2 versiyonu [15]
tümleşik geliştirme ortamında (IDE) geliştirilmiştir.
Sistem localhost (yerel web sunucusu) üzerine
kurulmuş olup, localhost bağlantısı ve yazılım
bileşenlerinin web hizmetleri için XAMPP yazılım

Şekil 1. Bu çalışma kapsamında geliştirilen web-tabanlı danışan yönetim ve takip sisteminin anasayfası
Bu çalışmada geliştirilen web-tabanlı sistemin
veritabanı için MySQL veritabanı yönetim sistemi

kullanılmıştır. Dinamik olarak geliştirilen web
sitesinin tüm bilgileri hazırlanan bu veritabanından
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çekilmektedir. Diyetisyenler için geliştirilen webtabanlı danışan yönetim ve takip sisteminin MySQL
veritabanı ilişkisel görünümü Şekil 2’de
gösterilmiştir. Bu ilişki diyagramından da
görülebileceği gibi veritabanı ‘diyetisyenler’,

‘listeler’, ‘notlar’, ‘gonderilen_listeler’, ‘tarifler’,
‘diyet_listeleri’, ‘danısanlar’, ‘gunler’ ve ‘admin’
olmak üzere toplam 9 ilişkisel tablodan
oluşmaktadır.

Şekil 2. Diyetisyenler için geliştirilen web-tabanlı danışan yönetim ve takip sisteminin MySQL veritabanı
ilişkisel görünümü
Geliştirilen sistemde diyetisyenlerin sisteme kayıt
olabilmeleri için Şekil 3’te görülebileceği gibi bir
üyelik sistemi tasarlanmıştır. Ayrıca, sisteme üye
olan diyetisyenlerin tanıtım web sitesinden danışan
takip sistemine otomatik olarak yönlendirilmesi
sağlanmıştır. Bunun yanında, sistemin altyapısında
diyetisyenlerin
sisteme
üye
olmalarını
sağlayabilmek için üye olanlara özel 1 hafta ücretsiz
deneme fırsatı seçeneği de mevcut hale
getirilmiştir.
Bu çalışmada diyetisyenlere yönelik danışanlar için
önerilen web-tabanlı yönetim ve takip sistemi,
sisteme giriş yapan diyetisyenin günlük
danışanlarını, eklediği özel tariflerini, oluşturduğu
hazır diyet listelerini ve kendisine özel eklediği
notları görebileceği ve tüm işlemlere tek tıkla
kolaylıkla erişebileceği şekilde tasarlanmıştır. Ek
olarak, sisteme giren bir diyetisyen toplam gelirini
de görebilmektedir ve finansal işlemlerini de sistem
üzerinden yürütebilmektedir. Ayrıca, sistemi
kullanan diyetisyenler sistemi ister karanlık mod,
isterlerse aydınlık mod tasarımlarını da

Şekil 3. Geliştirilen web-tabanlı sistemde üye kayıt
sayfası
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kullanabilmektedir. Şekil 4’te geliştirilen webtabanlı sistemde diyetisyenlere özel sayfa
sunulmuştur.
Geliştirilen
sistem
üzerinde
diyetisyenlere için birçok özellik sunulmaktadır.

Diyetisyenler başka bir araca gerek duymadan bu
sistemi kullanarak danışanları ile ilgili tüm işlerini
yapabilmektedirler.

Şekil 4. Geliştirilen web- tabanlı sistemde diyetisyenlere özel danışan takip sayfası
bu danışanını sisteme ekleyebilir. “Mevcut Danışan
Ekleme” seçeneğinde ise diyetisyen sisteme yeni
kayıt yapmadan daha önce çalıştığı ve bir süre
devam ettiği bir danışanını sisteme kolaylıkla
ekleyebilmektedir.
Diyetisyenler, sistemde aynı zamanda sisteme
ekledikleri tüm danışanlarını tek bir tabloda
görüntüleyebilmektedir. Bu tablo üzerinde
danışanların isimleri, başlangıca göre kilo kaybı
değeri, bir önceki haftaya göre kilo kaybı değeri,
beden kitle indeksi (BKI) değeri ve danışanları için
yapmak istediği işlemler (görüntüleme, düzenleme,
liste yazma, silme gibi) bulunmaktadır. Şekil 6’da
danışanlarının özet analizinin görüldüğü bir tablo
sunulmuştur.

Şekil 5. Diyetisyen tarafından sisteme yeni/mevcut
danışan eklenmesi
Sistemde diyetisyenler danışanlarını veritabanına
ekleyebilmektedir ve danışanlarına ait tüm
istatistikleri
görebilmektedir.
Sistemin
mimarisinde danışan eklemek için diyetisyene “yeni
danışan ekle” ve “mevcut danışan ekle” olmak üzere
iki farklı seçenek sunulmaktadır. Şekil 5’te
diyetisyenin sisteme yeni danışan ekleme
seçenekleri görülmektedir. “Yeni Danışan Ekleme”
işleminde diyetisyen sisteme üye olduktan sonra
hizmet verdiği yeni bir danışanı olması durumunda
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Şekil 6. Sistemde danışan listesi ve analiz tablosu
Ayrıca geliştirilen web-tabanlı sistemde diyetisyen
için o güne ait danışan listesi ve bunlara yönelik
analizler
Şekil
7(a)’da,
haftanın
çalışma
günlerindeki günlük danışan yoğunluğu ise Şekil
7(b)’de görülmektedir. Buradan diyetisyen sistem
üzerinden gün bazlı ve haftalık olarak danışan
analizini
yapabilmektedir
ve
yoğunluğunu
görebilmektedir.

Şekil 8. Sistemde danışana bilgi ve analiz
sorgulamaları
Şekil 9’da görüldüğü gibi, diyetisyenler sistem
üzerinde bulunan editör sayesinde danışanlarına
özel haftalık diyet listeleri hazırlayabilmektedir ve
bunu danışana gönderebilmektedir. Hazırlanan
diyet listeleri, sisteme kaydedilebilmektedir ve
daha sonrasında tekrar görüntülenip PDF olarak
çıktısı alınabilmektedir. Bu listeler her danışana
özel olarak hazırlanmaktadır ve her danışanına
yazılan önceki diyet listelerinin listesi de
görebilmektedir.

(a) Sistemde bugünkü danışan listesi

Şekil 9. Diyetisyen tarafından danışana özel diyet
listesi hazırlanması ve gönderilmesi
Bunlara ek olarak, geliştirilen web tabanlı sistemde,
Şekil 10’da görüldüğü gibi, tarif ekleme, hazır diyet
listeleri oluşturma ve özel not ekleme gibi
seçeneklerde bulunmaktadır.

(b) Sistemde günlük danışan yoğunluğu
Şekil 7. Sistemde gün bazlı ve haftalık olarak
danışan analizi ve yoğunluğu
Sistemde Şekil 8’de olduğu gibi danışana özel
“Haftalık ve Aylık Kilo Analizi”, “Vücut Ölçümleri
Analizi”, “BKİ Değeri”, “Hastalık ve İlaç Kullanım
Bilgisi”, “Randevu Günü ve Saati” ve “Sevdiği ve
Sevmediği Yiyecekler” gibi bilgilere de kolaylıkla
erişilebilmektedir.
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planlanmaktadır. Bu çalışmada diyetisyenlerin
kullanımı için geliştirilen web-tabanlı danışan
yönetim
ve
takip
sistemine
https://diyettakibim.com/
bağlantısından
ulaşılabilir.
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Şekil 10. Sistemde diyetisyenler için bulunan diğer
ek özellikler
Çalışmada geliştirilen sistem dinamik bir yapıya
sahip olduğun, tüm sistem Şekil 11’de bir kısmı
görülen bir yönetici (Admin) paneli ile kontrol
edilmektedir. Panelden sisteme kayıtlı olan
diyetisyenleri veya içerikler yönetebilmektedir ve
çıkabilecek herhangi bir sorunu “admin” tarafından
panelden kolaylıkla çözülebilmektedir. Paneli
sayesinde sisteme kayıtlı toplam diyetisyen sayısı,
siteme eklenmiş olan toplam danışan sayısı
görebilir ve web sitesi için bazı ayarlar yapılabilir.

Şekil 11. Sistemin yönetimi, organizasyonu ve
dinamikliği için geliştirilen Admin (yönetici) paneli
4 Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, diyetisyenlere özel danışan yönetimi
ve takip sistemini geliştirilerek, diyetisyenlerin
danışanlarını
daha
düzenli
bir
şekilde
yönetebilmelerini ve zamanlarını daha verimli
kullanarak işlerini kolaylaştırmaları için web
tabanlı bir sistem önerilmiştir. Önerin sistemde
danışan takibi ve yönetimi, randevu takibi, haftalık
kilo takibi, diyet listesi yazma, grafiksel analizler,
hazır diyet listesi gönderme, özel içerik ekleme,
hazır listeler oluşturma gibi birçok özellik
bulunmaktadır. Dinamik olarak geliştirilen sistem
bir yönetici paneli ile kontrol edilebilmektedir.
Sonraki çalışmalarda sisteme bir öneri sistemi de
entegre edilerek, kişiye özel diyet takibinin bir
yapay zeka algoritması tarafından önerilmesi
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Covid-19 Teşhis Doğruluğunun Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile
İyileştirilmesine Yönelik Bir Çalışma
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Özet
Teknolojinin her alanda ilerlemesine rağmen dünyadaki sınırlı kaynaklar sebebiyle her insan
aynı olanaklara sahip olamamaktadır. Bu durum hastalıkların teşhis ve tedavisinde de
geçerlidir. Hatta Covid-19 pandemi koşullarında dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile test
kitlerine erişim sıkıntısı yaşanmıştır. Ayrıca test kitlerinin doğruluk oranının yeterince
yüksek olmaması da ayrı bir sorun teşkil etmiştir. Bundan dolayı zaman zaman hastalık
belirtilerine göre tedavi aşamasına geçilmiştir. Problemin çözümüne katkı sağlamak amacıyla
Covid-19 virüsünün teşhisi için rutin kan testlerinin kullanılması çalışmanın motivasyonunu
oluşturmaktadır. Çalışmada 1677 kişiye ait veri setinde toplam 35 değişkenden oluşan veri
seti üzerinde makine öğrenmesi ve veri madenciliği yöntemleri kullanılarak regresyon ve
sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. En yüksek doğruluk Olasılıksal Sinir Ağı
algoritmasıyla %87,302 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma

A Study on Improving Covid-19 Diagnostic Accuracy with Machine
Learning Methods
Abstract
Despite the advancement of technology in every field, not every person has the same
opportunities due to the limited resources in the world. This also applies to the diagnosis and
treatment of diseases. Even in the developed countries of the world, there has been a shortage
of access to test kits under the conditions of the Covid-19 pandemic. In addition, the fact that
the accuracy rate of the test kits was not high enough was a separate problem. Therefore,
from time to time, the treatment phase was started according to the symptoms of the disease.
In order to contribute to the solution of the problem, the use of routine blood tests for the
diagnosis of the Covid-19 virus constitutes the motivation of the study. In the study,
regression and classification processes were carried out using machine learning and data
mining methods on the data set consisting of a total of 35 variables in the data set of 1677
people. The highest accuracy was found to be 87.302% with the Probabilistic Neural Network
algorithm.
Keywords: Covid-19, Machine Learning, Classification

öksürük, nefes darlığı şikayetleri sonucu yayılmaya
başlamıştır. Hastalığın yayılmasını önlemek,
hastalığın insanlar üzerinde gösterebileceği
zararları gözlemlemek ve hızlı çözüm üretmek için
2020 yılı mart ayı içerisinde tüm dünyada pandemi
kuralları uygulanmıştır [1].

1 Giriş
2019 yılının sonlarında görülmeye başlanan ve
SARS ailesine ait (COVID-19) yeni korona virüs
hastalığı olarak tanımlanan hastalık, enfekte olan
hastaların solunum yolu rahatsızlıkları ile ateş,
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Hastalığın teşhisi için geleneksel yöntemlerden
farklı olarak PCR (Polymerase Chain ReactionPolimeraz
Zincir
Reaksiyonu)
testleri
kullanılmaktadır. PCR, DNA içindeki özgün bir
bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan
tepkimelere verilen genel bir isimdir [2], [3]. PCR
testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince
bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır.
Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da
örnek olarak alınabilmektedir. PCR testleri 4-5 saat
aralığında sonuç verebilmektedir [4]. Ancak
hastalığın salgına dönüşmesinden ve etkilenen
insan sayısındaki hızlı artıştan dolayı gerçek
zamanlı PCR testlerinin kullanımı altın standart
haline gelmiştir. Tıbbi teşhiste laboratuvar tıbbı
önemlidir ve çeşitli sebeplerle ortaya çıkan
hataların önüne geçmek imkansızdır. Lippi ve
diğerleri gerçek zamanlı PCR testlerinin potansiyel
pre-analitik ve analitik zafiyetlerini incelemişlerdir.
Kimlik eksikliği, numune alma ve işleme için
yetersiz prosedürler, kalite ve hacim için toplanan
malzemenin yetersizliği ve uygunsuzluğu, girişim
yapan maddelerin olması, pipetleme hataları vb.
pre-analitik
zafiyetler
olduğunu
ortaya
koymuşlardır. Ayrıca bu pre-analitik zafiyetler için,
gerçek zamanlı PCR testinin doğruluğu ve özellikle
duyarlılığı ideal olmaktan uzaktır. Bu durum ise
pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan doktor, itfaiyeci,
polis vb. kalifiye meslek gruplarında çalışanların
yükünü arttırdığı gibi virüsü bulaştırma potansiyeli
olan hastaların toplum içinde serbestçe
dolaşmasına sebep olmaktadır [5]. Woloshin ve
diğerlerinin yaptıkları çalışmada, PCR testinin
duyarlılığı için makul bir tahminin %70 olduğu
belirtilmektedir [6].

bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarına veya göğüs
röntgenlerine [7]–[11] dayanmaktadır. Bildirilen
umut verici sonuçlara rağmen, özellikle yüksek
oranda yanlış negatif sonuçlarla ilişkilendirilen
göğüs röntgenine dayalı çözümlerle ilgili olarak, bu
ve diğer çalışmalarla ilgili yanlış sonuçlar ile ilgili
endişeler dile getirilmiştir [12].
BT görüntülemeye dayalı çözümler, doğru olmasına
rağmen, uygulanan modelin özelliklerinden
etkilenmektedir. BT’lerin maliyetli olması, hızlı
sonuç verememesi, özel ekipman ve donanımlara
ihtiyaç duymasından dolayı, görüntüleme tekniğine
dayalı çözümler tarama muayeneleri için uygun bir
çözüm şekli değildir.
Virüsün ciğerlerdeki etkilerinin oluşmasından önce,
BT görüntüleme ile erken teşhis ihtimalinin düşük
olması çalışmanın odağını kan tahlili verileri
üzerine yönlendirmiştir.
Çeşitli klinik çalışmalar [13]–[15] kan testi tabanlı
tanılamanın COVID-19 vakalarının erken tespiti için
etkili ve düşük maliyetli bir alternatif
sağlayabileceğini vurgulasa da literatürde makine
öğrenmesi yöntemlerinin uygulandığı az sayıda
çalışmaya rastlanmıştır [16]–[19].
Yapay zeka uygulamalarının temelinde istatistik,
makine öğrenimi, veri tabanı mimarileri çok önemli
bir yere sahiptir. İstatistik, verilerden anlamlı
sonuçlar çıkarılması konusunda aktif şekilde
kullanılan bir disiplindir. Yazılım mimarilerinde
geliştirilen algoritmalar ve makine öğrenme
yöntemleri doğrudan istatistik alanına yön
vermiştir.
İstatistiksel
yöntemlerin
belirlenmesinde, makine öğrenme algoritmalarının
kullanılması daha önce gerçekleştirilmesi çok
karmaşık olan istatistiksel çıkarımları yapılabilir
duruma getirmiştir [20]. Makine öğrenme
yöntemleri ile sağlık alanlarında yapılan
çalışmaların,
verilerden
anlamlı
sonuçlar
çıkartılarak tanı, teşhis ve tedavi süreçlerine katkı
sağlaması büyük bir öneme sahiptir [21]. Bu
motivasyonla
sunulan
çalışmada
Covid-19
hastalığının teşhisinde kan tahlili verileri ile
hastalık teşhisini iyileştirmeye odaklanılmıştır. Elde
edilen sonuçlar umut vericidir. Veri seti gerçek
verilerle
zenginleştirildiğinde
sınıflandırma
performansının artacağı düşünülmektedir.

Hastalık havadan bulaşabildiği gibi yakın temas ile
de çok hızlı yayılabilmektedir. Test sonucu pozitif
olan hastalar için izolasyon süreci başlamaktadır.
Karantina süreci de hastaların sosyal, ekonomik ve
mental durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bundan dolayı hastalığın doğru teşhisi ciddi önem
kazanmaktadır. Wynants ve diğerleri 2020 yılında
yayınladıkları çalışmada Covid-19 hastalığı üzerine
yapılan
tahmin
modeli
çalışmalarını
incelemişlerdir. Çalışmaya göre literatürdeki
tahminleme yapan modellerin kontrol grubu
olmaması ve güvenilirlik riskinin yüksek
olmasından dolayı tıbbi teşhiste doğrudan
kullanılamayacaklarını rapor etmişlerdir. Ayrıca
literatürde sunulan modellerin doğrulanması için
yeni
verilerle
desteklenmesi
gerektiğini
belirtmişlerdir [7]. Önerilen modellerin çoğunluğu

2 Materyal- Metot
Çalışmada Avrupa Birliği HORIZON tarafından da
fonlanan zenodo platformunda kamu erişimine açık
bir şekilde yayınlanan veri seti kullanılmıştır. Veri
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setinin oluşturulması ile ilgili bilgiler [22]’de detaylı
bir şekilde verilmiştir.
Çalışmada sınıflandırma için makine öğrenmesi
yöntemlerinden Karar Ağacı (KA), K-En Yakın
Komşu (K-EYK), Lojistik Regresyon (LR), Çok
Katmanlı Ağ (ÇKA), Naive Bayes(NB), Olasılıksal
Sinir Ağı (OSA), Rastgele Orman (RO) ve Destek
Vektör Makinesi (DVM) yöntemleri kullanılmıştır.
Bu çalışma için kullanılan ana veri seti (OSR veri
seti), 19 Şubat 2020 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri
arasında San Raffaele Hastanesi'nde (OSR) acil
servise kabul edilen 1.925 hasta üzerinde
gerçekleştirilen rutin kan testi sonuçlarından
oluşmaktadır. Ayrıca, Mayıs 2020'de kabul edilen
tüm hastalar, dikkate alınan zaman çerçevesinin geç
bölümlerinden de dengeli sayıda hasta olması
çalışma için kabul edilmiştir. Her vaka için,
nazofaringeal sürüntüler üzerinde gerçek zamanlı
PCR tarafından gerçekleştirilen SARS-CoV-2
moleküler testinin sonucuna göre COVID-19
pozitifliği belirlenmiştir [23].

Şekil 1. PCR, Covid ve Cinsiyet değerlerinin
grafiksel dağılımı
2.2 Metot
Çalışmada PCR sonuçlarının rutin kan tetkikleriyle
desteklenmesi için 8 farklı MÖ algoritması
kullanılmıştır. Literatüre bakıldığında tercih edilen
algoritmalar
sınıflandırma
problemlerinde
yaygınca kullanılmaktadır. Kullanılan veri seti için
en iyi performansı sunan algoritmaların sonuçları
da deneysel sonuçlar kısmında paylaşılmıştır.
Bölümün kalan kısmı kullanılan algoritmaların öne
çıkan özelliklerinin tanıtımı ile devam etmektedir.

2.1 Veri Seti
Veri seti San Raffaele Hastanesi (OSR) acil servisine
kabul edilen hastalar için gerçekleştirilen rutin kan
tetkiklerine
ait
sonuçlardan
oluşmaktadır.
Verisetine
https://zenodo.org/record/4081318#.X4RWqdD7
TIU adresinden ulaşılabilir [22]. Veri seti içinde
başvuru tarihi, cinsiyet, yaş, kalsiyum, kreatin
kinazı, kreatin, alkalin fosfat, gamma glutamil
transferaz, glikoz, aspartat amiotransferaz, alanin
aminotransferaz, laktat dehidrojenaz, PCR, KAL,
NAT, üre, beyaz kan hücresi sayısı, kırmızı kan
hücresi sayısı, hemoglobin, hematokrit, ortalama
eritrosit hacmi, ortalama eritrosit hemoglobin
konsantrasyonu, trombosit, nötrofil sayısı (%),
lenfosit sayısı (%), monosit sayısı (%), eozinofil
sayısı (%), bazofil sayısı (%), nötrofil sayısı, lenfosit
sayısı, monosit sayısı, eozinofil sayısı, bazofil sayısı,
şüphe özellikleri ve hedef durumu bulunmaktadır.
Verilerin tamamı sayısal verilerdir.

2.2.1 Karar Ağacı
Karar Ağacı, sınıflandırma ve regresyon
problemlerini çözmek için kullanılan denetimli
makine öğrenimi algoritmalarındandır. Algoritma,
özelliklere bağlı verileri belirli bir parametreye göre
sürekli olarak bölmektedir. Verileri düğümlerde
bölerken kararları da yapraklarda bölmektedir.
Sınıflandırma işleminde karar değişkenleri
kategoriktir (Evet/Hayır). Regresyon da ise
süreklidir. Karar ağacının bazı avantajları hem
sınıflandırma hem de regresyon analizleri için
uygun yapıdadır. Kolay yorumlanabilirdir ve veri
seti özelliklerindeki eksik değerleri en uygun
değerle doldurabilmektedir. Topluluk model
yaklaşımlarında KA aşırı sığdırma sorunuyla
karşılaşabilmektedir. Karar ağacının dezavantajları
ise, veri analizlerinde kararsız olabilme durumu,
ağacın boyutunun kontrol edilme zorluğu,
örnekleme hatasında sorunlar yaşaması. Karar
ağacı da sağlık alanlarında, kanser, tümör gibi
hastalıkların
teşhisinde,
geçmiş
verilerin
gelecekteki durumlarının tahmin edilmesi gibi
uygulamalarda kullanılabilir [24].

Veri setinde Covid-19 sonucu pozitif 814, negatif
863 kayıt yer almaktadır. Yaş aralığı 1-100 arası
değişen 1677 hastanın 712’si kadın ve 965’i
erkektir. Cinsiyet, Covid ve PCR değerleri arasındaki
ilişki Şekil 1’de gösterilmiştir.
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2.2.2 K-En Yakın Komşu

2.2.4 Çok Katmanlı Algılayıcı

K-En Yakın Komşu (K-EYK) sınıflandırma
algoritmalarındandır. Sınıflara ayrılmış veri
noktaları sahip veri seti kullanarak problemi
sınıflandırmaya çalışır. K-EYK, herhangi bir temel
veri dağılımını varsaymaz ve bu nedenle parametrik
olmayan olarak adlandırılır. Algoritmanın bazı
avantajları: uygulanması kolay ve basit bir tekniğe
dayanmaktadır, modeli inşa etmek ucuzdur,
oldukça esnek bir sınıflandırma şeması vardır ve
çoklu model sınıfları için çok uygundur, birden fazla
sınıf etiketine sahiptir. Dağınık ve belirsiz verileri
sınıflandırmak nispeten pahalıdır. K-en yakın
komşuların mesafe hesaplamasını gerektirir.
Normalizasyon işlemine tabi tutulmayan, veri
setindeki alakasız alanlar doğruluğun düşmesine
neden olur. K komşu üzerinden mesafeyi hesaplar.
Eğitim verileri üzerinde herhangi bir genelleme
yapmaz ve hepsini tutar. Büyük veri setlerini ve
yüksek boyutlu verileri yönetir. K-EYK, Öneri
sisteminde, birden fazla hastalığın tıbbi teşhisinde,
özellik benzerliği ile banka kredi risk durumlarında,
kriminal süreçler gibi benzerlik gerektiren
süreçlerde, görsel sınıflandırmalarda, oy tahmini
gibi partilerin siyasi süreçlerinde sınıflandırma
yapabilir [24].

Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA), ileri beslemeli sinir
ağının bir tamamlayıcısıdır. Giriş, çıkış ve gizli
olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Giriş
katmanının görevi işlenecek olan giriş sinyalini
almaktır. Sınıflandırma ve tahmin işlemlerini çıktı
katmanı gerçekleştirmektedir. N sayıda gizli
katman giriş ve çıkış katmanı arasına ara katmana
yerleştirilir. Ara katmandaki her işlem elemanı girdi
katmanındaki bütün işlem elemanlarından gelen
bilgileri bağlantı ağırlıklarının etkisi ile alır. Çok
katmanlı algılayıcının gerçek hesaplama motorunu
oluşturur. Elektronik ağa benzer yapıda, giriş
katmanından veriler çıkış katmanına doğru
ilerleyerek, nöronlardaki geri yayılım öğrenme
algoritması ile eğitilir. Çok katmanlı algılayıcı
herhangi bir sürekli fonksiyona yaklaşmak için
tasarlanmıştır ve doğrusal olarak ayrılamayan
sorunları çözmekte kullanılmaktadır. Örüntü
sınıflandırmalarında, tanıma ve tahminlerde çok
katmanlı algılayıcı kullanılmaktadır [24].
2.2.5 Naive Bayes
Naive
Bayes
sınıflandırma
problemlerinde
kullanılan bir algoritmadır. Naive Bayes bir veri için
her bir önceki olasılık dağılımı seçer ve daha sonra
en yüksek olasılık dağılım elde etmek için
güncelleme işlemi yapar. Daha sonra yeni
gözlemlerin mevcudiyeti ile önceki sonsal dağılım
bir önceki olarak kullanılabilir. Naive Bayes
algoritmasının bazı avantajları arasında; özelliklere
bağlı olan eksik verileri işleyebilmek ve verilerin
aşırı takılmasını önleyebilmektedir. Çelişkili ve
eksik
verileri
çıkartmaya
gerek
yoktur.
Dezavantajları ise: önceki alan seçimi zordur. Arka
dağılım, öncesinden büyük ölçüde etkilenebilir.
Önceden seçilen doğru değilse, yanlış tahminlere
yol açmaktadır. Hesaplama açısından yoğunluklar
oluşabilmektedir. Naive Bayes algoritması, sağlık
alanında, tıbbi teşhis gerektiren durumlarda
kullanılabilmektedir [24].

2.2.3 Lojistik Regresyon
Lojistik Regresyon sınıflandırma ve regresyon
analizlerinde
kullanılan
en
güçlü
algoritmalardandır. Çok karmaşık problemler için
oldukça yeteneklidir. Lojistik Regresyon 0-1
arasında gerçek bir değer alan sigmoid fonksiyonu
olarak tanımlanabilir. Lojistik Regresyon’ un bazı
avantajları
uygulama
kolaylığı,
hesaplama
verimliliği, eğitim açısından verimlilik, düzenleme
kolaylığı olarak belirtilebilir. Olasılık puanı
üzerinden çıktı üreterek hedef sınıflandırmasını
yapmak, kullanılabilecek bir kesme elde etmek için
özel performans ölçütleri belirlemek gerekir. Ayrıca
lojistik regresyon, verilerdeki küçük gürültü ve
çoklu bağlantıdan etkilenmez. Lojistik Regresyon
dezavantajları ise karar yüzeyi lineer olduğu için
lineer olmayan problemi çözemeyerek anlamsız
sonuçlar üretmek ve bağımsız değişkenlerin çok
olması durumlarında iyi sonuçlar üretememesi
olarak sıralanabilir. Lojistik Regresyon yaygın
kullanım alanlarından bazıları; hastalıkların
yayılma riskini tahmin etme, kanser ile ilgili sağlık
problemlerinde, hastaların vefat oranlarını tahmin
etme ve mühendislikle ilgili bir sürecin başarı ve
başarısızlık
durumlarını
tahmin
etmede
kullanılmaktadır [21].

2.2.6 Olasılıksal Sinir Ağı
Olasılıksal Sinir Ağları sınıflandırma ve örüntü
tanıma problemlerini çözmek için kullanılır.
Sınıflandırma ve örüntü tanıma uygulamalarında
klasik geri yayılımlı sinir ağlarına ölçeklenebilir bir
alternatiftir. Standart sinir ağlarının gerektirdiği
büyük ileri ve geri hesaplamaları gerektirmezler.
Ayrıca farklı eğitim verileriyle de çalışabilirler. Bu
ağlar, bir sınıflandırma problemine uygulandığında
yanlış sınıflandırmaları en aza indirmek için olasılık
teorisi kavramını kullanır. OSA, düğümler
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arasındaki bağlantıların bir döngü oluşturmadığı
ileri beslemeli bir sinir ağıdır. Belirli bir veri
kümesinin olasılık yoğunluk fonksiyonunu tahmin
edebilen bir sınıflandırıcıdır. PNN, bir örneğin
öğrenilmiş bir kategorinin parçası olma olasılığını
tahmin eder. Bir PNN, denetimli veya denetimsiz
olabilen istatistiksel bellek tabanlı bir yaklaşım
kullanarak sınıflandırma sorunlarını çözmek için
tasarlanmıştır.

2.2.8 Destek Vektör Makinesi
Destek vektör makinesi hem sınıflandırma hem de
regresyon problemlerinde kullanılan denetimli
öğrenme algoritmalarındandır. Destek vektör
makinaları koordinatların değeri olan veri setindeki
özellik sayısı kadar nokta işaretler. Sınıflandırma
işlemini gerçekleştirmek için sınıflar arası sınırı
ayırmak için hiper (çizgi) düzlemi ile doğru çizerek
ayırma işlemi yapar. Hiper düzlemini belirten
maksimize edilmiş alanlar marjin olarak ifade edilir
[24].

2.2.7 Rastgele Orman
Rastgele
orman
denetimli
sınıflandırma
algoritmalarındandır. Sınıflandırma algoritması
olduğu gibi regresyon problemlerinde de
kullanılmaktadır. Algoritmanın amacı birden fazla
ağaç üretmek ve sınıflandırmanın değerini
yükseltmektir. Rasgele Orman algoritması,
ormandaki karar ağaçlarından en yüksek skoru elde
eden ağacın seçilmesi mantığı ile çalışır. Kök
düğümü bulma ve düğümlerin bölünmesi süreci
rasgele yapılmaktadır [25].

3 Uygulama
Çalışma Knime Analytics 4.6.1 platformunda,
Win10 Pro 64-bit, İ5-8250 1.60 GHz, 8 GB ram ve
250GB SSD üzerinde gerçekleştirilmiştir. Knime
çapraz platform çalışabilen, veri analiz etme,
görselleştirme, raporlama ve entegrasyon için
kullanılabilen açık kaynak kodlu bir platformdur.

Şekil 2. Knime Analytics Platformunda oluşturulan MÖ yapısı
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MÖ modeli için hesaplama, veri normalleştirme,
özellik seçimi ve sınıflandırmayı kapsayan dört
aşamalı bir işlem hattı tasarlanmıştır. Makine
öğrenimi için Knime Analytics Platformunda 8 farklı
algoritma kullanılmıştır. Platformun Analytics
kütüphanesinden Learner, Predictor, Statistic ve
Scorer araçları ile algoritma performansları
karşılaştırılmış, grafiksel gösterim için Scatter Plot,
Scatter Matrix araçları kullanılmıştır. Son olarak
Property Shape Manager ve Color Manager araçları
kullanılarak model tamamlanmıştır.

verileriyle modelin başarısı ölçülür ve “Predictor”
bloğuna bağlı “Scorer” bloğunda karmaşıklık
matrisi ve diğer metriklere göre sonuç üretilir.
“Statistics” bloğunda ise sayısal sütunlar için min,
maks, ortalama, standart sapma, varyans, medyan,
toplam, eksik satırların sayısı vb. istatistiksel
verileri sunarak histogramı oluşturur.
4 Deneysel Sonuçlar ve Tartışma
Deneysel çalışmalar veri setindeki tüm özellikler ve
sadece tam kan sayımı testlerinde olan
özelliklerinin bir alt veri kümesinden oluşan
verilerle gerçekleştirilmiştir.

Veri setinin %70’i eğitim, %30’luk kısmı ise test için
kullanılmıştır. Şekil 2’de Knime Analytics
platformunda oluşturulan yapı gösterilmiştir.

Deneysel çalışmalardan önce veri setindeki yaş
değişkenine göre Covid19-PCR, Covid19-beyaz kan
hücresi sayısı, Covid19-kırmızı kan hücresi sayısı,
Covid19-hemoglobin seviyesi ilişkileri incelenmiş
ve Şekil 3’te bu ilişkiler yeşil negatif ve kırmızı
pozitif duruma karşılık gelecek şekilde verilmiştir.

Şekil 2’de görüldüğü üzere “Excel Reader” bloğu ile
veriler okunduktan sonra “Column Filter” bloğu ile
seçilen özellikler üzerinden algoritmaların
çalışması sağlanmaktadır. “Missing Value Column
Filter” bloğu ile belirlenen oranın altında kalan
sütunlar dikkate alınacak özellikler den çıkarılır.
Ardından “Normalizer” bloğunda her sütun kendi
aralığına göre normalize edildikten sonra
“Partitioning” bloğunda veri seti belirlenen
kriterlere ve orana göre eğitim ve test verisi olacak
şekilde bölünür. “Partitioning” bloğuna bağlı her
algoritma için 2 blok bulunmaktadır. “Learner”
bloğunda eğitim verileriyle oluşturulan modelin
parametreleri “Predictior” bloğuna bağlanarak
eğitim sonunda aktarılır. Bundan sonra “Predictor”
bloğuna “Partitioning” bloğundan gelen test

Pandemi
sürecinde
Covid-19
hastalığının
çocuklarda görülmediği, çocukların yalnız taşıyıcı
olabilecekleri
şeklindeki
görüşlere
binaen
oluşturulan
politikaların
doğruluğunun
incelenmesi açısından yaş değişkenine göre Covid19 ve kan değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında
hiçbir test sonucu ile doğrudan ilişkili olmadığı
görülmektedir. Elde edilen bu doğrudan ilişkili
olmama durumu çoklu parametreye göre karar
verilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Şekil 3. Yaş, Covid-19 ve Kan değerleri arasındaki ilişki
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Deneysel çalışmalar iki farklı veri seti için
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki çoğunluğu San
Raffaele Hastanesi acil servisinde alınan kan
örneklerinden oluşan 35 özellikli veri seti. Diğeri ise
aynı veri seti içinden sadece tam kan sayımı
tetkikine dahil olan değerlerden oluşturulmuş bir
alt küme olan veri setidir. Her iki veri seti %70
eğitim, %30 test olmak üzere kullanılmıştır.

setiyle en iyi doğruluk %86 olarak K-EYK ve DVM
modelleri ile elde edilmiştir.
Elde edilen deneysel sonuçlar neticesinde OSA
modelinin bizim yaptığımız testlerde daha başarılı
çıktığıdır. Literatürle kıyaslandığında ise OSA
modelinin de diğerleri kadar doğru sonuçlar
ürettiği sonucuna varılmıştır.
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Türkçe Hasta Şikayetlerinin Sınıflandırılmasında Makine
Öğrenmesi Ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması
Cemal Çağatay BUVAN1*,
1YCP

Bilgi Teknolojileri Eğitim Enerji Danışmanlık ve Sağlık Hizmetleri Ltd Şti., TÜRKİYE

Özet
Teknoloji ve bilişim dünyasında yaşanan gelişmeler sayesinde büyük miktarda veri
içerisinden, gizli kalmış, değerli, kullanılabilir bilgileri açığa çıkarmak ve stratejik kararlara
destek sağlamak amacıyla kullanılan veri madenciligi; büyük miktarda veriyle ilgili sorun
alanlarına yanıt bulması yanında sağlık verilerinin kullanımında yeni bir perspektif yaratmış
ve kullanım yaygınlığı hızla artmaya devam eden bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada
YCP Bilgi Teknolojileri Eğitim Enerji Danışmanlık ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından
geliştirilen “Sibernetik Doktor Asistanı” projesi kapsamında hastalara ait Türkçe şikayet
metinlerinin farklı makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri kullanılarak
sınıflandırılması yapılmıştır. Çalışmada Destek Vektör Sınıflandırıcı, LightGBM, Naive Bayes,
Rastgele Orman ve LSTM algoritmaları kullanılarak yapılan sınıflandırma işlemlerinde en
başarılı performansa sahip yöntemin LSTM algoritması olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Doğal Dil İşleme, Metin Sınıflandırma, Destek
Vektör Sınıflandırıcı, LightGBM, Naive Bayes, Rastgele Orman ,LSTM

Turkish Complaint Text of Patients Classification Using Machine
Learning And Deep Learning Techniques
Abstract
Thanks to the developments in the world of technology and informatics; data mining, which
is used to reveal confidential, valuable and usable information from large amounts of data,
and to support strategic decisions. In addition to finding answers to problem areas related to
large amounts of data, it has created a new perspective in the use of health data and its
prevalence has become a method that continues to increase rapidly. In this study, YCP
Information Technologies Education Energy Consulting and Health Services Ltd. Sti. within
the scope of the "Cybernetic Physician Assistant" project developed by the company, the
Turkish complaint texts of the patients were classified using different machine learning and
deep learning methods. In the study, it has been seen that the LSTM algorithm has the most
successful performance in classification processes using Support Vector Classifier, LightGBM,
Naive Bayes, Random Forest and LSTM algorithms.
Keywords: Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Proccessing, Text Classification,
Support Vector Classiffier, LightGBM, Naive Bayes, Random Forest ,LSTM

1 Giriş

formunda tutulduğu kaynakların çoğunda yapısal
ya da yapılandırılmamış formda yer alan birçok
içerik bulunmaktadır. Bu içerikler arasında uygun
kategorize işlemlerinin gerçekleştirilerek, veri
sınıflandırılmasının yapıldığı veriler olabildiği gibi,
düzenlenerek her metnin ait olduğu bir başlık ya da
sınıf
tanımlanmasının
yapılması
gerektiği
yapılandırılmamış
formda
veriler
de
olabilmektedir. Bu amaçla bir sınıflandırma
yapılmak istenildiğinde veriler hassasiyetle

Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında, büyük veri
setlerinin oluşması nedeniyle aranan veriye doğru
bir şekilde ve kısa sürede erişim oldukça önemli bir
konu haline gelmiştir [1]. İstenen bilgiye ait veri,
görüntü, video, ses ya da metin şeklinde
depolanabilmektedir.
Bu
bilgi
havuzunda
amaçlanan şekilde veriye ulaşım için literatürde
veri türüne göre kullanılan farklı algoritma ve
yöntemler
bulunmaktadır.
Verilerin
metin
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irdelenmeli ve ayrılmak istenen sınıflara göre tasnif
işlemi gerçekleştirilmelidir. Literatürde, veri
madenciliğinin alt alanı olan, metin sınıflandırması
olarak kabul gören bu işlem, bir dokümanda yer
alan verilerin özelliklerine bakılarak, verinin
önceden
tanımlanmış
olan
kategorilerden
hangisine dahil edileceğinin belirlenmesi şeklinde
ifade edilmektedir [2].

2 Yöntemler ve Materyeller
Mevcut bir metnin önceden bilinen sınıflardan
hangisine ya da hangilerine ait olduğunun
belirlendiği
metin
sınıflandırma
amacıyla
tasarlanmış farklı makine öğrenmesi yöntemleri
bulunmaktadır.
Kullanılan
yönteme
göre
sınıflandırıcı yöntemin ürettiği sınıflandırma
sonuçları ile gerçek sonuçların ne kadar benzerlik
gösterdiği belirlenerek, yöntem doğruluğu
değerlendirilmektedir.

Büyük miktarda veri içerisinden, gizli kalmış,
değerli, kullanılabilir bilgileri açığa çıkarmak ve
stratejik kararlara destek sağlamak amacıyla
kullanılan veri madenciligi; büyük miktarda veriyle
ilgili sorun alanlarına yanıt bulması yanında sağlık
verilerinin kullanımında yeni bir perspektif
yaratmış ve kullanım yaygınlığı hızla artmaya
devam eden bir yöntem haline gelmiştir.

Bu çalışmada makine öğrenmesi yöntemlerinden
olan Destek Vektör Sınıflandırıcısı (Support Vector
Classifier- SVC), Rastgele Orman (Random Forest),
Naive Bayes, LightGBM yöntemleri ile derin
öğrenme yöntemi olan Long-Short Term Memory
(LSTM) algoritması ile Türkçe hasta şikayetleri
metinlerinin sınıflandırma analizleri yapılmaktadır.

TUİK ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının
hazırlamış olduğu 2019 Sağlık Araştırma raporuna
göre ülkemizde MHRS aracılığıyla bir günde
ortalama 179 308 hasta polikliniklerde muayene
olmaktadır. Yine aynı raporda yer alan bir başka
bilgiye göre 2015-19 yılları arasında 89 000 000
kişi muayene randevusu almış ve bu muayenelerin
%78,56’i gerçekleştirilmiştir. Yani 4 yıl içerisinde
muayene olan hasta sayısının yaklaşık 70 000 000
kişidir. Geleneksel bilgi işlem yöntemleri, günde
200 000 den fazla kişiye ait verinin tasnif ve analizi
çok büyük bir iş gücü ve zaman gerektirmekte, buna
rağmen veri içerisinden sınırlı miktarda bilgiye
ulaşabilmemize imkan sağlamaktadır.

2.1 Destek Vektör Sınıflandırıcısı (Support
Vector Classifier- SVC)
Vapnik tarafından geliştirilmiş destek vektör
makinesi yönteminin alt yöntemlerinden biri olan,
Destek Vektör Sınıflandırıcıları, doğrusal olmayan
karar
sınırlarına
izin
vermesi
sebebiyle
sınıflandırma işlemlerinde tercih edilmektedir [3].
Sınıflandırma yapılırken temel amaç, sınıfları
birbirinden ayıracak olan optimal ayırma hiper
düzleminin elde edilmesidir. Bu sayede, farklı
sınıflara ait destek vektörleri arasında azami
uzaklık sağlanmaktadır [4]. Destek vektör makinesi
temelli yöntemlerin işleyiş sürecinde çekirdek
fonksiyonu seçimi ve parametre optimizasyonu
oldukça önemli bir konudur. SVC, sadece doğrusal
çekirdek
yapısını
desteklemesi
nedeniyle
sınıflandırmada daha hızlı bir yöntem olarak öne
çıkmaktadır.

Gelişen yapay zeka teknolojileriyle birlikte büyük
verinin işlenmesi, çok daha kısa zamanda, daha
kaliteli bilgiye kolaylıkla erişebilmeyi mümkün
kılmaktadır.
Bu projede, hastalara ait şikayet formu veri
madenciliği ile analiz edilmiştir. Bu analizlerle
hekimlerin hastalık teşhis ve tedavi sürecini
kolaylaştırmak amacıyla bir yazılım geliştirilmiştir.
Önce standart belge formatında bulunan hasta
şikayet formlarındaki veri alanları ön işlemeden
geçirilerek veri tablosu haline dönüştürülmüştür.
Hazırlanacak metin sorgu formuyla birlikte
hekimlerin hasta bilgi formlarında aradıkları
özellikteki hastalara da erişimlerinde kolaylık
sağlanmıştır. Bu çalışmada hastaların şikayetleri
Makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmarıyla
sınıflandırılacak ve hastalıkların teşhis/tedavisinde
öngörücü ve tanımlayıcı analiz sistemleri
geliştirilecektir.

2.2 Rastgele Orman (Random Forest)
Sınıflandırıcısı
Rastgele
Orman
(Random
Forest-RF)
Sınıflandırıcısı, birçok karar ağacının biraya
gelmesiyle oluşmakta ve ağacı meydana getiren
bireysel ağaçlar arasından doğruluğu en yüksek
olanlar tercih edilmektedir. Yapıda bulunan
ağaçların dalları veri setindeki özelliklere göre
oluşmaktadır [5]. Bir sınıflandırıcı yerine birden
çok sınıflandırıcı üreten ve sonrasında bu
sınıflandırıcıların tahminlerinden alınan oylar
ile yeni veriyi sınıflandıran öğrenme
algoritmasıdır [6]. Dallanma bu özelliklerde
karar noktalarına bağlıdır [7]. Karar ağacı
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modellerinin en önemli dezavantajı ise küçük
veri setlerinde yaşanan aşırı uyum durumudur.
RF, analiz edilen örneklem boyutu ile alt örnek
boyutunun
aynı
olduğu,
doğruluk
performansının geliştirilmesi ve aşırı uyumun
kontrol edilmesi için ortalamayı kullanan
sınıflandırıcıdır.

sütunlardan ilki hastalığın ait olduğu uzmanlık
alanını, ikinci sütun ise hasta şikayetlerinden
oluşmaktadır. Hasta şikayetleri, Kulak Burun Boğaz,
Dahiliye ve Gastroenteroloji olmak üzere 3
kategoride homojen olarak dağılmıştır.
Çalışmada, Türkçe haber metin içeriklerinin
sınıflandırılmasında; nesne yönelimli, yorumlamalı,
birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir
programlama dili olan Pyton programlama dili ve
GPU'lara açık erişim imkanı sunan, Google
Colaboratory- "Colab" platformu kullanılmıştır.

2.3 LightGBM
LightGBM, Microsoft DMTK (Distributed Machine
Learning Toolkit) projesi kapsamında 2017 yılında
geliştirilmiş histogram tabanlı çalışan bir boosting
algoritmasıdır. Sürekli değere sahip olan
değişkenleri kesikli(discrete bin) hale getirerek
hesaplama maliyetini azaltır. Karar ağaçlarının
eğitim süresi yapılan hesaplama ve dolayısıyla
bölünme sayısı ile doğru orantılıdır. Bu yöntem
sayesinde hem eğitim süresi kısalmakta hem de
kaynak kullanımı düşmektedir. Diğer boosting
algoritmaları ile karşılaştırıldığında yüksek işlem
hızı, büyük verileri işleyebilmesi, daha az
kaynak(RAM) kullanımı, yüksek tahmin oranı,
paralel öğrenme ve GPU öğrenimini desteklemesi
gibi avantajları vardır.

Uygulamada Numpy, Pandas, Matplotlib ve
Searborn Python Kütüphanelerinden ve Doğal Dil
Araç Setinden faydalanılmıştır [8].
Numpy:
(Numerical
Python)
Bilimsel
hesaplamalarda
kullanılan
temel
pakettir.
Python’daki çok boyutlu diziler ve matrisler
üzerinde yapılan işlemlerde çok sayıda kullanışlı
özellikler sunmaktadır. Matematiksel işlemlerde
kolaylık sağlayarak hesaplamaların daha hızlı bir
şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

2.4 LSTM (Long-Short Term Memory)
Uzun kısa süreli bellek derin öğrenme alanında
kullanılan yapay bir yinelemeli sinir ağı (RNN)
mimarisidir. Standart ileri beslemeli sinir ağlarının
aksine, LSTM'nin geri bildirim bağlantıları vardır.
Yalnızca anlık veriyi (resim gibi) değil, veri
dizilerini (konuşma veya video gibi) de işleyebilir.
Örneğin, LSTM bölümlenmemiş, bağlı el yazısı
tanıma , konuşma tanıma ve ağ trafiğinde anomali
veya saldırı tespiti gibi görevler için geçerlidir.
Sıradan bir LSTM ünitesi, bir hücre, bir giriş kapısı,
bir çıkış kapısı ve bir unut kapısından oluşur. Hücre,
değişken uzunlukta zaman aralıklarındaki değerleri
hatırlar ve bu üç kapı, hücreye giren ve çıkan bilgi
akışını düzenler. LSTM ağları, zaman serisi
verilerine dayanarak sınıflandırmak, işlemek ve
tahminler yapmak için çok uygundur, çünkü bir
zaman serisindeki önemli olaylar arasında
bilinmeyen süreli gecikmeler olabilir. LSTM'ler,
geleneksel RNN'leri eğitirken karşılaşılabilecek
patlayan ve yok olan gradyan problemleriyle başa
çıkmak için geliştirilmiştir.

Pandas: Etiketli ve ilişkisel verilerle basit ve sezgisel
olarak çalışmak üzere tasarlanmış Pyhon paketidir.
Hızlı ve kolay bir şekilde veri işleme, veriyi
yönetme, görselleştirme için tasarlanmış, veri
üzerinde ön işleme ve analiz gerçekleştirmek için
geliştirilmiş bir araçtır.
Natural Language Toolkit (NLTK) Doğal Dil Araç
Seti; Python programlama dilinde yazılmış
öncelikle İngilizce için sembolik ve istatistiksel
doğal dil işleme için kullanılan kütüphaneler ve
programların yer aldığı pakettir. Çalışmada analiz
edilen verilerin Türkçe olması sebebiyle, söz
konusu paketin Türkçe seti kullanılmaktadır.
Uygulamada NLTK sayesinde Türkçe durdurma
kelimeleri (stopwords) eklenilerek, gereksiz
kelimeler
listelenmiş
ve
metinlerden
ayrıştırılmıştır. Hasta şikayetlerinin bulunduğu
toplam 5650 adet cümle satırında bulunan tüm
harflerin
büyük-küçük
harf
dönüşümleri
yapılmıştır. Sonrasında metin tokenlara ayrılarak
kelime grupları elde edilmiştir. Daha sonrada sık
kullanılan ve anlam bütünlüğüne katkısı
bulunmayan gereksiz kelimeler NLTK kütüphanesi
içerisinde bulunan Türkçe Stopwords paketi ile
ayıklanmıştır. Son olarak, kelimelerin morfolojik

3 Veri Seti
Çalışmada makine öğrenmesi yöntemlerinin
analizlerinin uygulandığı veri seti, metin formda, iki
sütun ve 5650 adet cümle satırından oluşan Türkçe
haber metinlerini içermektedir. Veri setinde
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köklerinin bulunması amacıyla lemmatization
uygulanmıştır. Elde edilen kelime koleksiyonlarını
CountVectorizer sınıfını kullanılarak kelimelerin
vektör uzay içerisinde konumlandırılan matris elde
edilmiştir.

Modelleme yapılırken Scikit-Learn kütüphanesinde
bulunan LabelEncoder() fonksiyonu ile veri
etiketleri
sayısal
verilere
dönüştürülmüş,
sonrasında
Doğal
Dil
İşleme
aşamaları
uygulanmıştır. İşlenen veri 0,25 test/eğitim verisi
olacak şekilde 4237 adet eğitim ve 1413 adet test
verisi elde edilerek yapılan eğitimin ardından
0,9271 doğruluk oranı elde edilmiştir. Sonrasında
bu oran 0,3 olarak değiştirilip 3955 adet Eğitim ve
1695 adet test verisiyle yapılan eğitimde 0,9328
doğruluk oranı elde edilmiştir 0,2 ve 0,33
oranlarında bölünen eğitim ve test verileriyle
yapılan eğitimlerde dahil olmak üzere en yüksek
doğruluk payı 0.3 oranında eğitim/test verisinin
bölünmesiyle elde edilmiştir.

Tablo 1. Naive Bayes Sonuçları
F1
Precision Recall
Score

Kategori

KBB
DAHİLİYE

0.93
0.91

0.87
0.88

0.90
0.89

GASTROEN.

0.90

0.92

0.91

ORT.

0.91

0.91

0.90

Model : “sequential”
Tablo 5. LSTM Algoritması

Tablo 2. Random Forest Sonuçları
F1
Kategori
Precision Recall
Score

KBB
DAHİLİYE

0.87
0.70

0.82
0.78

0.84
0.73

GASTROEN.

0.78

0.76

0.77

ORT.

0.78

0.78

0.78

Layer (type) Output
Shape
Embedding
(None,100,16)
Bidirectional (None,128)
Dense
(None,64)
Dropout
(None,64)
Dense_1
(None,3)
Total
Params:
55 731
Trainable
Params:
55 731
Number of
Epochs:
10
Size of
Batch:
64
Accuracy of
Trainning:
98.2964 %
Accuracy of
Testing:
98.2300 %

Tablo 3. LightGBM Sonuçları

Kategori

Precision

Recall

F1
Score

KBB
DAHİLİYE

0.94
0.92

0.94
0.93

0.94
0.92

GASTROEN.

0.90

0.90

0.90

ORT.

0.93

0.93

0.93

Tablo 4. SVC Sonuçları

Precision

Recall

F1
Score

KBB
DAHİLİYE

0.93
0.92

0.93
0.90

0.93
0.91

GASTROEN.

0.91

0.92

0.91

ORT.

0.92

0.92

0.92

Kategori

Param#
5808
41472
8256
0
195

Oluşturulan model için Keras Kütüphanesi
kullanılmıştır. Keras, derin öğrenme ağlarını hızlı
bir şekilde oluşturmak için TensorFlow kullanımına
izin veren yüksek seviyeli bir Derin Sinir Ağı
Kütüphanesidir. Keras ile sıralı katmanlardan
oluşacak sinir ağı modeli oluşturulurken sıralı
katmanlardan oluşacak sinir ağ modeli için
keras.models.Sequential
sarmalayıcı
sınıfı
(wrapper class) kullanılmıştır. Bu sınıf, modeli
eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan compile(),
fit() ve evaluate() gibi yaygın methodlar ile Keras
model arayüzünü oluşturmaktadır. Keras Katman
sınıfı, tam bağlı katmanlar, maksimum havuz
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katmanları ve aktivasyon katmanları gibi çeşitli
sinir ağı katmanları için ortak bir arayüz
sağlamaktadır. Bir modele yeni bir katman eklemek
için modelin add() methodu kullanılmaktadır.[9]

4 Bulgular
Aynı veri kümesi üzerinde Random Forest, SVC,
LightGBM, Naive Bayes makine öğrenmesi
algoritmaları ve LSTM (Long-Short Term Memory)
Derin öğrenme algoritmalari ile ayrı ayrı yapılan
sınıflandırma
işlemleri
başarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Kullanılan
sınıflandırma
algoritmalarının her bir tanesi farklı başarı oranları
göstermiştir.

Diğer
makine
öğrenmesi
modelleri
ile
karşılaştırıldığında, derin sinir ağları optimizasyon
için gerekli hiper parametrelerin yanı sıra
milyonlarca öğrenilebilir parametre ile çok daha
karmaşıktır. Bu durum geleneksel makine
öğrenmesi
modellerinde
olduğu
gibi
yanlılık/varyans
ikilemini
ortaya
çıkarabilmektedir. Derin öğrenmede yüksek
yanlılık ve varyans hatalarını kontrol etmek için
aşağıdaki çözümler uygulanmaktadır:
•

•

Random Forest Algoritması dışında kullanılan diğer
algoritmalarının yeterli doğruluk oranına sahip
oldukları görülmüştür.
Elde edilen çıktılara göre LSTM derin öğrenme
algoritması 98% doğruluk oranı ile en başarılı
sınıflandırma algoritması olmuştur. Epoch sayısının
ve eğitilebilir parametre sayısının artırılması,
oluşturulan sinir ağının aşırı öğrenmesine sebep
olmaktadır.

Yanlılık Hatası: Model ile ilişkili bir
hatadır. Doğrusal olmayan bir fonksiyon
doğrusal bir model ile modellenirse,
model beklenenin altında kalır ve
yanlılık hatası yüksek olur. Yanlılık
hatası yüksek olduğunda, eğitim verisi
eksik öğrenilir. Kısaca bu durum eksik
öğrenme
(underfitting)
olarak
adlandırılır. Yüksek yanlılık hatası olan
bir ağ, eğitim seti üzerinde tahmin
çıktıları üretirken yüksek hata oranı
çıkar ve model veriyi iyi bir şekilde
öğrenemez. Yanlılık hatasını azaltmak
için yeni katmanlar ve nöronlar
ekleyerek ağ mimarisinin değiştirilmesi
gereklidir. CNN ve RNN yöntemleri bu
duruma iyi bir çözüm olabilmektedir.

Kullanılan Random Forest algoritması ise 78% F1
skoru ile en düşük başarı oranına sahip algoritma
olmuştur.
5 Tartışma ve Sonuç
Büyük miktarda veri içerisinden, gizli kalmış,
değerli, kullanılabilir bilgileri açığa çıkarmak ve
stratejik kararlara destek sağlamak amacıyla
kullanılan veri madenciligi; büyük miktarda veriyle
ilgili sorun alanlarına yanıt bulması açısından yeni
bir perspektif yaratmış ve kullanım yaygınlığı hızla
artmaya devam eden bir yöntem haline gelmiştir.
Türkçe
hasta
şikayetlerinin
analiz
ve
sınıflandırılmasının yapıldığı bu çalışmada 4 farklı
makine öğrenmesi yöntemi ile LSTM derin öğrenme
yöntemi
beraber
incelenmiştir.
Kullanılan
algoritmalardan elde edilen çıktılara göre LSTM
derin öğrenme algoritması kullanılan diğer makine
öğrenmesi algoritmalarına göre çok daha başarılı
bir sonuç vermiştir.

Varyans Hatası: Eğitim verisindeki
rassallık sebebiyle ortaya çıkan hatadır.
Eğitim
dağılımı
modelin
artık
genelleşemeyeceği
kadar
iyileştirildiğinde, yüksek varyans hatası
ortaya çıkmış olur. Bu durum aşırı
öğrenme
(overfitting)
olarak
adlandırılır. Varyans hatası yüksek olan
bir ağ, eğitim verisini çok iyi öğrenmiştir
ve veriyi ezberleme problemi ile karşı
karşıya kalmıştır. Doğrulama hatasının
eğitim hatasından ayrılarak arttığı
noktada, aşırı öğrenme problemi
oluşmaya başlar. Varyans hatasını
azaltmak için veri sayısının arttırılması,
dropout
ve
düzenlileştirme
(regularization)
tekniklerinin
uygulanması çözüm olabilmektedir.

Çalışma sonuçları yapay sinir ağları ve makine
öğrenmesi algoritmalarının kıyaslanması ve doğal
dil işleme sürecinde kullanılması adına sonraki
çalışmalar için kaynak teşkil edecektir.
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Yapay Zekâ Destekli Aşı Bilinçlendirme Sanal Asistanı
Tayfun KATILMIŞ1, Fahri SÖZER1, Dr. Öğr. Üyesi Güncel SARIMAN1*,1
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Muğla, TÜRKİYE

Özet
Son yıllarda teknolojide yaşanan devrimsel gelişmeler, teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunum
şekline ve kalitesine etkileriyle sağlıkta önemli dönüşümlere sebep olmuş, insanlara sağlık
iletişimde yeni yollar açmıştır. Teknoloji, hastalıkların önlenmesi, tedavi yöntemleri, hasta
yönetimi gibi alanlarda sektörün hizmet kalitesini arttırmıştır. 2000’li yılların başlarında
ortaya çıkan interaktif web teknolojileri ilerleyen zamanlarda mobil cihazların üretilmesiyle,
kullanıcı odaklı yazılımları yeni bir boyuta taşımıştır. Yapay Zekâ teknolojilerinin
yaygınlaşması, sosyal medya araçlarının Dünya üzerinde milyar kullanıcı seviyesine
ulaşması, geliştirilen yazılımların daha çok kullanıcı odaklı olmaya çalışması yeni çözümleri
de beraberinde getirmektedir. Kullanıcıların, her zaman diyalog kurabilecekleri bir kişinin
olması, milyon seviyeye ulaşmış e-ticaret platformlarında ve çalışma saatleri dışında da
erişilebilir olması, artan işlem hacimleriyle kaçınılmaz olmuştur. Bu noktada otomatize
edilen bir sistemin kullanıcılara cevap vermesi, müşterilerle karşılarında insan varmış gibi
sohbet edebiliyor olması teknolojik ihtiyaçları yeni bir boyuta taşımaktadır. İnsan-Makina
etkileşimini yeni bir boyuta taşıyan sohbet robotları, kullanıcıların chat ortamındaki metin
veya sesli sorularına, verisetinin eğitilmesiyle, doğruluk oranı yüksek yanıtlar
üretebilmektedir.
Bu çalışmada yapay zekâ destekli web tabanlı bir sohbet robotu uygulaması
gerçekleştirilecektir. Geliştirmekte olduğumuz projede web tabanlı sanal asistanda aşı ile
ilgili insanların kafasına takılan her türlü soruya büyük veri tabanı ve yapay zekâ desteği
sayesinde insancıl yanıt alınabilecek, sanki bir arkadaşla konuşur gibi sohbet edebilecektir.
Bu sayede aynı anda birden çok kişiye hizmet vererek yüksek kitlelere hitap edecek, insanlara
birden çok yerden sağlayacağı bilgiyi tek bir yerden sunarak zamandan tasarruf
sağlayabilecek en önemlisi ise insanları bu gibi salgın durumlarında aşı hakkında
bilinçlendirerek, karşıtlığın önüne geçip toplum sağlığının önemini hakkında bilgi sahibi
olmasını sağlayacaktır. Sohbet robotunun geliştirilmesi için, derin öğrenme ve klasik yapay
sinir ağı modellerinden yararlanılmıştır. Derin öğrenme modelleri içerisinde sohbet
robotlarını modellemek için en sık kullanılan LSTM (Kısa Uzun Süreli Bellek) modeli
kullanılmıştır. Yapılan testlerde 25 farklı kategoride sorulan sorulara LSTM modelinin Klasik
Yapay Sinir Ağı modeline göre daha doğru yanıtlar verdiği görülmüştür. Bazı kategorilerde
%70, bazı kategorilerde ise %90 lık bir doğruluk oranı bulunmuştur. Klasik sinir ağı
modelinde ise 500 adımlık bir modelde bazı kategorilerde %90 lık orana çıkılabilmiş fakat
soru sayısı arttıkça bu doğruluğun düştüğü tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ChatBot, Derin Öğrenme, Aşı, Yapay Sinir Ağı.
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Artificial Intelligence Assisted Vaccine Awareness Virtual Assistant
Abstract
In recent years, revolutionary developments in technology, with their effects on the way and
quality of diagnosis and treatment services, have caused significant transformations in health
and opened new ways for people in health communication. Technology has increased the
service quality of the sector in areas such as disease prevention, treatment methods, and
patient management. Interactive web technologies that emerged in the early 2000s have
brought user-oriented software to a new dimension with the production of mobile devices in
the future. With the spread of Artificial Intelligence technologies and social media tools
reaching the level of billion users around the world,the developed software tries to be more
user-oriented and these things, brings new solutions with it. The requirement for users to
always have a person with whom they can have a dialogue, to be accessible on e-commerce
platforms that have reached million levels and outside working hours, has become inevitable
with increasing transaction volumes. At this point, the fact that an automated system can
respond to users and chat with customers as if they are in front of them brings technological
needs to a new dimension. Chatbots, which take the human-machine interaction to a new
dimension, can produce answers with high accuracy to the text or voice questions of the users
in the chat environment by training the dataset. In this study, a web-based chatbot
application supported by artificial intelligence will be developed.
In the project we are developing, the web-based virtual assistant will be able to get humane
answers to all kinds of questions that people have about vaccines via to the large database
and artificial intelligence support, also they will be able to chat as if talking with a friend. In
this way, it will appeal to high masses by serving more than one person at the same time, and
it will save time by presenting information to people from more than one place in a single
place. Most importantly, it will make people aware of the vaccine in such epidemic situations,
preventing opposition and providing them with information about the importance of public
health. Deep learning and classical neural network models were used to develop the chatbot.
It was seen in the test that the LSTM model gave more accurate answers to the questions
asked in 25 different categories than the Classical Artificial Neural Network model. An
accuracy rate of 70% was found in some categories and 90% in others. In the 500-step
classical neural network model training, it was possible to reach 90% in some chat categories,
but it was detected that this accuracy decreased as the number of questions increased.
Keywords: ChatBot, Deep Learning, Vaccine, Neural Network

1 Giriş
Son yıllarda
beraberinde

artan

teknolojik

olmaya çalışması yeni çözümleri de beraberinde
getirmektedir. Kullanıcıların rutin olarak yapmış
olduğu tıklamalar, bilgisayar üzerinde planlanmış
çalışmalar da son yıllarda kullanıcı deneyimlerine
bakılarak otomatize edilebilmektedir. E-ticaret
uygulamalarının artması da müşteri deneyimlerini
online alışverişlerde farklı boyutlara getirmektedir.
Herhangi bir ürün hakkında öğrenilmek istenen
detaylı bilgiler her zaman e- ticaret platformlarında
olmayabilir veya kullanıcı detaylı inceleme
yapmayabilmektedir.

gelişmeler

çeşitli platformlarda yeni çözümleri ortaya
koymaktadır. İnternete bağlı cihazların her geçen
gün artması, sistemlerde üretilen verilerin de
depolanmasını sağlamaktadır. 2000’li yılların
başlarında ortaya çıkan interaktif web teknolojileri
ilerleyen
zamanlarda
mobil
cihazların
üretilmesiyle, kullanıcı odaklı yazılımları yeni bir
boyuta taşımıştır. Yapay Zekâ teknolojilerinin
yaygınlaşması, sosyal medya araçlarının Dünya
üzerinde milyar kullanıcı seviyesine ulaşması,
geliştirilen yazılımların daha çok kullanıcı odaklı

Kullanıcıların, her zaman diyalog kurabilecekleri
bir kişinin olması, milyon seviyeye ulaşmış e-ticaret
platformlarında ve çalışma saatleri dışında artık
mümkün olmamaktadır. Ayrıca yeni bir çalışanı işe
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almak gibi şirketleri zarara sokabilecek durumları
azaltmak için de otomatize edilen bir sistemin
kullanıcılara
cevap
vermesi,
müşterilerle
karşılarında insan varmış gibi sohbet edebiliyor
olması teknolojik ihtiyaçları yeni bir boyuta
taşımaktadır.

Bu çalışmada, sağlık alanında kullanılabilecek bir
sohbet aracı geliştirilecektir. İngiltere merkezli
Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) dünyanın dört bir
yanından gelen, birçok hastalığın tedavisinde
kullanılacak yeni inovatif gelişmeler için planları,
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca verilen
sağlıkta inovasyon ve inovatif ürün geliştirme
dersleri, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan aşı portalı
gibi örnekler sağlık sektöründe artan inovatif
gelişmelerin önemini vurgulamaktadır.

Sohbet botu olarak adlandırılan bu sistemler,
kullanıcılara sesli veya yazılı olarak cevap
verebilmektedir. Sohbet botları ilk olarak 1950
yılında İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi
olan Alan Turing'in Computing Machinery And
Intelligence makalesi [1] ‘nde dile getirilmiştir. Dilzekâ teknolojileri arasında, sohbet botları son
yıllarda akademik ve uygulamalı alanlarda büyük
ilgi görmektedir. Sohbet botları, kullanıcının
sorularını cevaplayabilen, insan olmayan bir sanal
konuşma robotu olarak tanımlanabilmektedir [2].

Sağlığın korunması ve sürdürülebilmesi için en
etkili yöntemlerden biri aşı uygulamalarıdır.
İnsanın doğumundan ölümüne kadar çeşitli
hastalıklarla mücadelede aşılama, sağlıklı bir
şekilde gelişim gösterilmesi için büyük önem
taşımaktadır. Kişi ve toplum sağlığı için yüksek
oranda koruma oranı sağlayan bu yöntem yıllar
boyunca birçok salgına son vermiş veya
engellemiştir [5]. Fakat zamanla aşı hakkında
yayımlanan bilimsel gerçeklerin çarpıtılması, doğru
olmayan bilgilerin büyük bir iddia ile savunulması
gibi eylemler toplumda giderek artan bir aşı
karşıtlığına sebep olmaktadır [6]. Dünyadaki aşı
reddi vakalarının son yıllarda hızla artması ve
tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine;

2000’li yılların ortalarında ise sohbet araçları ilk
olarak web sayfalarında müşteri temsilcisi adıyla
üretilen küçük pencerede bir yetkilinin, sorulan
sorulara cevap vermesi ile ortaya çıkmıştır. Fakat
bu sistemler yetkili bağımlı oldukları için otomatik
cevap üreten sistemler seviyesine erişememiştir.
Sonraki yıllarda artan veri hacmi ve yapay zeka
algoritmalarıyla, çıkarım yaparak cevap üreten
sistemler algoritmaların da güçlendirilmesiyle
gerçek sohbet botlarına dönüşmüştür. Günümüzde
birçok sistemde artan veri hacmi ile soru-cevap
sistemleri oluşturulabilmekte ve şirketlerin iş
yüklerini önemli ölçüde hafifletebilmektedirler.
Özellikle e-ticaret sitelerinde, eğitim ve sağlık
kuruluşlarında, kullanıcıların 7/24 ulaşabildikleri
bu sistemler, kullanımı yaygınlaştıkça kendilerini
eğiterek de sohbet kalitesini ve doğru cevap üretme
olasılığını arttırabilmektedirler. Sohbet robotları,
anlık
mesajlaşmada
giderek
daha
fazla
kullanılmakta ve insanların düzenli yaşamlarında,
alışveriş deneyimlerinde ve eğitim kurslarında da
uygulanmaktadır [3]. Sohbet botları, Doğal Dil
İşleme teknolojisinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca
örüntü tanıma, anlamsal web, veri madenciliği ve
bağlama duyarlı bilgisayarlar gibi bir dizi teknoloji
üzerinde çalışmaktadır. Sohbet botları, ortaya çıkan
bin
yıllık
nesil
arasında
mesajlaşma
uygulamalarının popülaritesi ve AI ile ilgili
teknolojilerin gelişmesi nedeniyle her geçen gün
popülaritesini
arttırmaktadır
[4].
Farklı
platformlarda kullanılmaya başlanan sohbet
botlarının en büyük faydası, sorulara doğrudan
cevap bulabilmektir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019’da çözüme
kavuşturmayı planladığı 10 küresel sağlık sorunun
başında “aşı karşıtlığı” na yer vermiştir [7].
Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen ailelerin
sayısı; 2011’de 183’ken, 2013’te 980, 2015’te 5 bin
400,
2016’da 12 bin düzeyine yükselmiş, aşı reddi ile
ilgili vaka sayısı 2018 yılı itibari ile yirmi üç bin
düzeyine ulaşmıştır [8].
Son yıllarda artan salgın hastalıklar, bebeklik
döneminden itibaren insanların aşılanması
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle Covid-19
pandemisiyle birlikte üretilen yeni aşılar, Dünya
çapında aşıları yeniden tartışılır hale getirmiştir.
Son dönemlerde yaşanan salgınlarda ve 2020 yılı
başlarında tespit edilen covid-19 vakalarında da
sıkça karşılaşılan aşı karşıtlığı için toplumu aşı
hakkında yanlış bilinen doğrular hakkında
bilgilendirecek ve bilinçlendirme yaparken hız
kazandıracak bir web uygulamasının geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Aşılar hakkında hali hazırda var
olan içerik ağırlıklı web sitelerinden saatlerce
makale okumak yerine, kısa sorularla gerekli bilgiyi
doğru kaynaklardan alarak kullanıcıya hızlı bir
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şekilde verilmesi
amaçlanmıştır. Bu
sistemin geliştirilmesinde ise sorulan
soruya bir makinenin yerine bir kişiyle
görüşüyormuş hissini vermek amaçlanmıştır.
Çalışmada 2 farklı yöntem denenmiştir. Yapay Sinir
Ağı modeli ve LSTM (Kısa- Uzun Süreli Bellek) Derin
Öğrenme modeli ile karşılaştırma yapılmıştır.

geliştirmişlerdir. Bu modelde derin öğrenme
algoritmalarından LSTM kullanılmıştır. Chatbot
modelinin
veriseti,
laboratuvar
kullanım
kılavuzundan elde edilmiştir. Başarım oranlarına
bakıldığında klasik sınıflandırma algoritmasına
göre doğruluk oranlarının yüksek olduğu tespit
edilmiştir. İlerleyen çalışmalarında bu algoritmayı,
bir arayüze entegre etmeyi planlamaktadırlar.

Çalışma kapsamında geliştirilecek olan yazılımda,
Sağlık Bakanlığına bağlı aşı portalından ve güvenilir
internet kaynaklarından elde edilen bilgilerle sanal
asistanın veri seti hazırlanmıştır. Bu veriseti, derin
öğrenme ve yapay sinir ağı algoritmalarıyla
eğitilerek
en
doğru
sonucun
verilmesi
planlanmaktadır. Derin Öğrenme modeli ve web
arayüzü arasındaki iletişim ise python da
geliştirilecek web api ile sağlanacaktır. Çalışmanın
2. bölümünde literatür araştırmaları, 3. Bölümünde
Materyal ve Metot, 4. Bölümünde ise Chatbotun
eğitilmesi sırasında elde edilen başarım oranları ve
web arayüzüne ait bilgiler verildikten sonra
tartışma ve sonuç bölümünde genel bir
değerlendirme yapılmıştır.

Sperlí [11] çalışmasında turist gezileri için soyut ve
somut kültürel objeleri bir veri modeline
dönüştüren derin öğrenme tabanlı bir çerçeve
geliştirmiştir. Turistlerin Seq2Seq modeline dayalı
bir konuşma aracısı aracılığıyla erişebilecekleri
çeşitli hizmetleri sağlamak için bir Mikro hizmet
mimarisi tasarlanmıştır. Çalışma GRU hücreleri
kullanılarak
LSTM
modelindeki
doğruluk
oranlarına göre ve 50 kullanıcıdan chatbot ile
etkileşim sonrasındaki geri bildirimlere göre test
edilmiştir. Sonuç olarak önerilen modelin, önceki
çalışmalardan daha iyi sonuç verdiği her iki test
yapısında da görülmüştür.
Khadija vd. [12] çalışmalarında, sağlık alanında
yapay zekâ destekli bir chatbot modeli
geliştirmişlerdir. Doğal dil anlama ve doğal dil
üretme alanlarına diyaloğu entegre eden derin
öğrenme tabanlı bir model önerilmiştir. Modelde ön
eğitilmiş veri seti kullanılmıştır. Sistemin genel
mimarisinde arayüz, nlp çerçevesi ve bağlantıyı
sağlayan API bulunmaktadır. Nlp çerçevesinde CNN,
RNN ve Transfer öğrenme yapıları entegre
edilmiştir.

2 Literatür İncelemesi
Sohbet robotları son yıllarda popülaritesini giderek
arttırmaktadır. Süreç içerisinde sistemler hakkında
merak edilenler, akla gelen sorular ve doğrudan
iletişim kurmayı gerektiren durumlarda, sohbet
robotları günlük hayatın bir parçası olmaktadır.
Zaman kaybının önüne geçilmesi, iş süreçlerinin
iyileştirilmesi anlamında da sohbet robotları
oldukça önemlidir. Son yıllarda artan sohbet robotu
çalışmaları akademik alanda da ilgiyi çekmektedir.
Zira yapay zekâ çalışmalarının bir alt dalı olan doğal
dil işleme alanı, metin ve ses verisinden istatiksel ve
bağlamsal yapılarda bilgiler üreterek, sohbet
robotlarını yönlendirmektedir. Yapılan literatür
taramalarında da 2000’ li yılların başında ortaya
çıkan sohbet robotu çalışmaları, 2015 yılından
sonra derin öğrenme algoritmalarıyla ivme
kazanmıştır. Eğitim, sağlık, e-ticaret alanları için
geliştirilen bilimsel çalışmalar bu bölümde
incelenmiştir. Deepa ve arkadaşları [9], GRIET
eğitim kurumu için pandemi sürecinde bir chatbot
geliştirmişlerdir. Kullanıcı sorgularına uygun
cevaplar
üreten
sistem
derin
öğrenme
algoritmalarından
yararlanmıştır.
Önerilen
modelde Facebook Messenger Api yerine WIT.AI
kütüphanesi kullanılarak %86 lık bir doğruluk elde
edilmiştir. Kasthuri vd. [10] bir laboratuvardaki
bilgisayarların kullanımı ile ilgili bir chatbot modeli

Mittal vd. [13], sağlık alanında çalışan web tabanlı
bir chatbot geliştirmişlerdir. Chatbot modelinde
makine öğrenmesi yaklaşımlarından gradent
descent ve doğal dil işleme algoritmalarından
yararlanılmıştır.
Sistem hastaneye yatan bir hastanın 7/24 desteğini
online bir ortamda sağlayacak şekilde verileri
toplamakta
ve
sorular
için
cevaplar
ürettirmektedir. Önerilen modelde, ses olarak
alınan veri önce metin verisine çevrilmektedir. Ön
işleme aşamalarından geçtikten sonra derin
öğrenme yöntemiyle öğrenme gerçekleştirilerek ve
en uygun sonuç ses verisine çevrilerek
kullanıcıya
gönderilmektedir.
Performansa bakıldığında, 1000 iterasyonda 393.
Adımdan
sonra
100%
doğruluk
oranı
yakalanmıştır.
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Park vd., [14], çalışmalarında 5 farklı chatbot
modelini anlatmışlardır. Chatbot modellerinde
doğal dil işleme, örüntü tanıma, anlamsal web, veri
madenciliği ve metin madenciliği tekniklerinin
chatbot modellerindeki kullanımı detaylarıyla
anlatılmıştır. Tüm kategorilerde yapılan akademik
çalışmalar özet ve sonuçlarıyla tartışılmıştır.
Detaylarda ise kullanılan teknolojiler çıkarılmıştır.
Ses tanıma, genetik algoritmalar, NLTK ve
Tensorflow teknolojileri kullanılan teknolojilerden
bazılarıdır.

öğrenme modelleriyle geliştirilen projede doğruluk
oranı %98 olarak belirlenmiştir.
Ehrenpreis vd. [17], kütüphanedeki kaynaklara
daha rahat ulaşmak adına web tabanlı yapay zekâ
mimarisine sahip bir chatbot geliştirmişlerdir.
Çalışmada üniversite kütüphanesinin yüksek
öğrenime etkisi bir dönem boyunca ölçülmüştür.
Covid-19 sürecinde de kütüphane hakkında talep
edilen bilgilerin kullanıcı deneyimleri açısından
tatmin edici düzeyde olduğu anlaşılmıştır.
Nguyen vd., [18] Chatbot yazılımlarının, web tabanlı
bilgi içeren sistemlere göre avantajlarını ve arayüz
deneyimlerinin sistemin kullanımına olan etkisini
ölçmüşlerdir.
Önerilen
modelde
chatbot
kullanımının algılanan özerklik, algılanan yeterlilik,
bilişsel yük, performans memnuniyeti ve sistem
memnuniyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Yapılan deneysel çalışmada en küçük kareler
yapısal
eşitlik
modellemesi
kullanılmıştır.
Araştırma sonuçları, sohbet robotu sistemlerinin,
menü tabanlı arayüz sistemlerine kıyasla daha
düşük düzeyde algılanan özerkliğe ve daha yüksek
bilişsel yüke yol açtığını ve bunun da daha düşük
derecede kullanıcı memnuniyeti ile sonuçlandığını
göstermektedir.

İşeri vd., [15] bir işletmenin çağrı merkezi
işlemlerini yönetebilmek adına makina öğrenimi ile
çeşitli doğal dil işleme teknikleri kullanılarak bir
chatbot tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sohbet
robotunda kullanıcı sorular sorarak girdiler
oluşturmaktadır. Bu girdilere yanıt olarak ise veri
setinde uygun alan altındaki oluşturulmuş
responses alanı cevap olarak kullanılmaktadır. Veri
setinde ise kategoriler, bu kategorilere ait olan
patern ve verilmesi gereken cevaplar bulunan bir
json dosyası oluşturulmaktadır. Veri setini
oluşturan patern ve cevaplar firmanın sıkça sorulan
sorulardan, firmanın çağrı merkezine gelen telefon
konuşmalarından ve WhatsApp müşteri hizmetleri
hattındaki verilerden oluşmaktadır. Model için Bert
dil modeli kullanılmıştır. Model 32 gün boyunca
belli saat aralıklarında canlı olarak devreye alınmış
ve chatbotun sorulan sorulara verdiği cevapların
doğruluk oranının oldukça yüksek olduğu
görülmüştür.

3 Materyal ve Metot
3.1 Veriseti
Chatbot
sistemlerinin
çalıştırılması
ve
kullanılabilmesi için öncelikle veri setinin
güçlendirilmesi
gerekmektedir.
Öğrenmeyi
sağlayan modeller ile kurgulanan günümüz chatbot
sistemlerinin tutarlı yanıt verme kalitesini veri
setleri önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada
kullanılan veriseti, aşı hakkında kabul görmüş
bilgileri
içermektedir. Bunun için
https://asi.saglik.gov.tr adresinden ve literatürdeki
makalelerden elde edilen aşı bilgilerinden veri seti
hazırlanmıştır. Verisetini oluşturan 25 kategori
birçok soruya yanıt vermektedir. Şekil 1’de örnek
veri setine ait görsel verilmiştir.

Pandey vd. [16], doğal dil işleme ve derin öğrenme
yaklaşımlarının yardımıyla zihinsel sağlıkla ilgili
sorguları olan insanlara yardımcı olmak için "Ted"
adlı yapay zekâ destekli web tabanlı bir sohbet
robotu önerilmiştir. Kullanıcının gönderdiği mesaj,
derin öğrenme modeline geçmeden önce kelime ve
köklere ayrılır ve ön işleme tabi tutulur. Daha sonra
soru kategorisini belirlemek için Softmax ile Yapay
Sinir Ağı kullanılmıştır. Ruğ sağlığı üzerine
geliştirilen sistem için veri seti kaggle, github ve
reddit platformlarından toplanmıştır. Derin
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Şekil 1. Chatbot Veri Seti
sabit hata döngüsü, çıkış aktivasyon fonksiyonu ve
gözetleme (peephole) bağlantılarına sahiptir [21].
Şekil 2 ‘de LSTM Mimarisinin Yapısı verilmiştir.

3.2 Derin Öğrenme Modeli
Derin öğrenme modeli yapay sinir ağları ve insan
beyninin işlevlerini taklit eden hesaplama
sistemidir. Derin öğrenme bir makine öğrenmesi
sınıfıdır. Derin öğrenme, özellik çıkarma ve
dönüştürme için birçok doğrusal olmayan işlem
birimi katmanını kullanır. Her ardışık katman,
önceki katmandaki çıktıyı girdi olarak alır. Derin
öğrenmede, verilerin birden fazla özellik
seviyesinin veya temsillerinin öğrenilmesine
dayanan bir yapı söz konusudur. Üst düzey
özellikler, alt düzey özelliklerden türetilerek
hiyerarşik bir temsil oluşturur. Bu temsil,
soyutlamanın farklı seviyelerine karşılık gelen
birden çok temsil seviyesini öğrenmektedir [19].
Sinir ağlarındaki katman sayısı arttıkça derin
öğrenme
modelleri
çeşitlenmektedir.
Konvolüsyonel Sinir Ağları, Tekrarlayan Sinir
Ağları, Uzun Kısa Dönemli Bellek en sık kullanılan
modellerdir.

Şekil 2. LSTM Ağı Genel Yapısı [21]
Girdi kapısı, unutma kapısı, çıktı kapısı hücre
durumu ve gizli durum değerlerini sırasıyla 𝑖𝑡, 𝑓𝑡,
𝑜𝑡, 𝑐𝑡 𝑣𝑒 ℎ𝑡 gösteriyor olsun. t zamanındaki girdi
vektörü, sigmoid aktivasyon fonksiyonu ve W, b
parametre matrisi ve vektörü olmak üzere Şekil
2’de görülen LSTM Ağı, Denklem 1 ve 2 ile
tanımlanabilmektedir.

3.2.1 Uzun Kısa Süreli Bellek (Long-Short Term
Memory)
LSTM mimarisi Tekrarlayan sinir ağlarının
iyileştirilmesiyle ortaya çıkan bir mimaridir. Girdi
verileri doğrusal zincir boyunca kolayca katmanlar
arasında geçiş sağlar. LSTM modeli katmanlar
arasında bilgi geçişlerini özel kapılar ile
gerçekleştirir. LSTM’ler daha çok girdilerle
çıktıların birlikte ve veri kaybolmadan çalışmasını
sağlayan yöntemdir. Modelde, eğer bir bilgi ağ
yapısında kullanılacaksa “giriş kapıları” ile bilgilerin
aktarımı sağlanır. Eğer bilgiler gereksizce veya
hafızada yeterli bir alan oluşturulacak ise “unutma
kapıları” kullanılır [20]. LSTM tarafından “unut ve
giriş” kapıları birleştirilecekse bu durumda
“güncelleme kapıları” kullanılır. LSTM mimarisi
giriş, unutma ve çıkış olmak üzere 3 kapı, blok girişi,

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑥𝑖𝑥𝑡 + 𝑊ℎ𝑖ℎ𝑡−1 + 𝑊𝑐𝑖𝑐𝑡−1 + 𝑏𝑖 )

(1)

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ⊙ 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑐𝑡)

(2)

3.3 Yapay Sinir Ağı Modeli
Yapay sinir ağları (YSA), insan beynini modelleyen
bir mimaridir. YSA, Öğrenme yolu ile yeni bilgiler
türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve
keşfedebilme gibi yetenekleri, herhangi bir yardım
almadan otomatik olarak gerçekleştirebilmek
amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir. YSA,
yapay sinir hücrelerinin birbirleri ile çeşitli
şekillerde bağlanmasından oluşur ve genellikle
katmanlar halinde düzenlenir [22]. Genel bir yapay
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sinir hücresinde girdiler, ağırlıklar, toplama
fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve çıktılar YSA
mimarisini oluşturmaktadır. Girdi katmanı ile dış
ortamdan gelen veriler yapay sinir ağına alınır. Bu
katman probleme etki eden parametreleri
oluşturmaktadır. Girdi katmanındaki parametreler
sinir hücresindeki etkisini belirleyen ağırlık
katsayıları ile çarpıldıktan sonra hücreye gelen net
girdi toplama fonksiyonu ile hesaplanmış olur. Daha
sonra aktivasyon fonksiyonu hücreye gelen bu net
girdiyi değerlendirip bu girdiye karşılık üretilecek
çıktıyı belirlemektedir. Aktivasyon fonksiyonu
tarafından belirlenen çıktı dış ortama ya da başka
bir YSA hücresine girdi olarak gönderilmektedir
[23]. Şekil 3’de genel bir yapay sinir ağı hücresi
bulunmaktadır.

verisetinin temizlenmesi, harf dönüşümleri,
hecelere ayırma, kelime vektör temsillerinin elde
edilmesi
gibi
ön
işlem
aşamaları
gerçekleştirilmektedir.
Ön
işleme
aşaması
tamamlanan veri seti, YSA ve Deri Öğrenme
modeline verilmektedir. Öğrenme gerçekleştikten
sonra elde edilen başarı oranına göre en doğru
model web platformuna entegre edilerek kullanıma
sunulmaktadır.

Şekil 3. Yapay Sinir Ağı Yapısı
3.4 Sohbet Botu Mimari Yapısı

Şekil 4. Sohbet Botu Genel Akış
Diyagramı

Bu çalışmada aşı çeşitleri ve aşı hakkında bilgilerin
toplandığı bir veriseti oluşturulmuştur. Bu
verisetiyle, aşı hakkında merak edilenler geliştirilen
bir web platformundaki sohbet alanından
öğrenilebilecektir. Sohbet botu mimarisi doğal dil
işleme motoru, sohbet aracını barındıran web
platformu ve arayüzle haberleşmeyi sağlayan API
den oluşmaktadır. Doğal Dil İşleme modülü yapay
sinir ağı ve uzun kısa süreli bellek (LSTM)
yapılarından oluşmaktadır. Her iki yapı içinde

Derin Öğrenme modelinde kullanıcıdan alınan
cümle, eğitilen model sonucunda en uygun cevabı
tespit ederek kullanıcıya sunar. Şekil 5’de Derin
Öğrenme modelinde uygulanan süreç , Şekil 6’da
ise yapay sinir ağı ile eğitilen modelin mimarisi
gösterilmektedir.
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Şekil 5. Derin Öğrenme Modelinin Yapısı

Şekil 6. Yapay Sinir Ağı Modelinin Yapısı
Bu model iki gizli katmana sahip, ileri beslemeli
sinir ağından yararlanılan modeldir. Kelimeleri veri
dosyamızda bulunan etiketlerden (tag) biri olarak
sınıflandırmak için eğitilir. Bu bağlamda bu etiket
gruplarından yanıt alınıp kullanıcıya iletilir. Sinir
ağları ve makine öğrenimi algoritmaları sayısal
girdi gerektirir bunun için kelime torbası (bag of
words) kullanılmaktadır. Kelime torbası bir
cümleyi,
model
kelime
dağarcığımızdaki
kelimelerin uzunluğunun bir listesiyle temsil eder
yani,
listedeki
her
pozisyon,
kelime
dağarcığımızdan bir kelimeyi temsil etmektedir.
Model oluşturulduktan sonra yanıt alma sürecinde

öncelikle kullanıcıdan girdi alınmakta, alınan
girdiler
kelime
torbasına
dönüştürülerek,
Modelden bir tahmin alınır ve en olası sınıf tespit
edilir, bulunan sınıftan yanıt kullanıcıya gönderilir.
4 Bulgular
Bu çalışmada, kullanıcıları aşı hakkında
bilgilendirmek için web tabanlı bir sistem
geliştirilmiştir. Web ortamında hazırlanan sistem,
kullanıcılara bilgiler sunarken, entegre edilen
sohbet robotu mimarisi ile sorulan sorulara en hızlı
ve doğru yanıtlar vermesi amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışmanın deneysel analizi için Visual Studio Code
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editörü kullanılmıştır. Kullanılan yazılım dili ise
Python dır. Python içerisinde metin analizi ve ön
işleme aşamaları için numpy ve pandas, derin
öğrenme modeli için tensorflow, api geliştirmek için
de flask kütüphaneleri kullanılmıştır. Verilerin ön
işlemesi ve eğitim için kullanılan bilgisayar Amd
ryzen 7 3700u işlemci, 8 gb ram ve 512 ssd
donanımlarına sahiptir. Karmaşıklık matrisinin
hesaplanmasında
kullanılan
metrikler
ise;
Duyarlılık, Özgüllük, Hassasiyet, F-skoru ve
Doğruluk tur.

LSTM ve YSA modellerinde eğitilmiştir. Eğitim
sonucunda ortaya çıkan doğruluk değerlerine göre
en doğru model response değerini kullanıcıya
göndermektedir.
Chatbotun başarısını ölçmek için sınıflandırma
problemlerinde
sıkça
kullanılan
Accuracy
(Doğruluk), F1-Score, Recall değerlerinden
yararlanılmıştır. Accuracy skoru 0 ve 1 arasındadır
ve 1’e yaklaşan skorlarda model başarılı kabul
edilmektedir. Başarıyı ölçmek için chatbot farklı
kişilere kullandırılarak 25 konu başlığı hakkında
sorular sorulması istenmiştir. Her konu başlığında
10’ar adet soru sorulmuştur. Doğru ve yanlış
cevaplar sayısal değer olarak tabloya eklenmiştir.
LSTM modeliyle 150 ve 500 adımda elde edilen
değerler Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir.

Sohbet robotu verisetinde, soruları tanımlayan
intents yapısı hazırlanmıştır. Bu yapıda etiketler ve
her bir etiket için pattern yapıları oluşturulmuştur.
Chatbot hazırlanan patterns’leri alır ve kullanıcının
sorabileceği farklı sorulara uyum sağlaması için

Şekil 7. LSTM Modeliyle 150 adımda elde edilen başarımlar

Şekil 8. LSTM Modeliyle 500 adımda elde edilen başarımlar
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Derin öğrenme modelindeki kayıp değerleri
incelediğimizde ise modelin başarılı bir şekilde
eğitildiğini görebilmekteyiz . Şekil 9’da Eğitim
sırasında elde edilen Loss (Kayıp ) değerine ait
grafik verilmiştir.

Şekil 9. Derin Öğrenme Modelinin
LOSS Grafiği
Yapay Sinir Ağı modeliyle 150 ve 500 adımda
elde edilen değerler Şekil 10 ve Şekil 11’ de
verilmiştir.

Şekil 10. YSA Modeliyle 150 adımda elde edilen başarımlar

Şekil 11. YSA Modeliyle 500 adımda elde edilen başarımlar
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Aşı hakkında toplumu bilinçlendirme amacıyla
geliştirilen Sohbet robotunun web ortamında
kullandırılması planlanmaktadır. Aynı zamanda

bilgilendirme sayfalarına
sahip
olan
sistemin sohbet arayüzü Şekil 12’de verilmiştir.

Şekil 12. Sohbet Robotu Arayüzü
başarım ölçümlerinin daha tutarlı olabileceği tahmin
edilmektedir.

5 Sonuçlar
Bu çalışmada web tabanlı sohbet robotu geliştirilmiştir.
Sohbet robotunun doğru cevap verebilme performansı
2 farklı yöntemle ölçülmüş ve metrikler
karşılaştırılmıştır. Derin Öğrenme modellerinden uzun
kısa süreli bellek (LSTM) yöntemi ve yapay sinir ağı
modeli aynı veri setine uygulanmıştır. Çalışmada 25
kategoride üretilen soru ve cevaplar kullanılmıştır. Her
iki modelde de 10’ar soru her kategoriye farklı
kullanıcılar tarafından sorulmuştur. LSTM modelinde
ayrıca kayıp fonksiyon değeri de elde edilmiştir. Tüm
sonuçlar değerlendirildiğinde eğitim sırasındaki adım
sayıları arttıkça modelin f1-score değerleri artmakta
birlikte belli bir adımdan sonra ezberleme aşamasına
geçmektedir. 150, 300 ve 500 adımlık eğitimler
doğruluk oranı giderek artan sonuçları ve dolayısıyla da
chatbotun
tutarlı
cevap
verme
olasılığını
arttırmaktadır. Klasik yapay sinir ağı ile elde edilen F1Score değerleri bazı kategorilerde doğru yanıt verirken
bazılarında LSTM modeline göre oldukça düşük
kalmaktadır. Kullanıcıların arayüz tecrübelerine göre de
LSTM modelinin daha tutarlı ve doğru yanıt verdikleri
tespit edilmiştir.
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