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        Bu çalıĢmada mühendislik ve diğer uygulama alanlarında karĢılaĢılan karmaĢık 

problemlerin çözümü için iki Yapay Zeka sistemi geliĢtirilmiĢtir. Yapay Zeka 

sistemlerinin bir alt dalı olan Yapay BağıĢıklık Sistemleri (YBS) alanında 

geliĢtirilmiĢ olan sistemler, doğrusal olmayan problemlerin çözümünde kullanılmak 

üzere tasarlanmıĢtır. YBS alanında doğrusal olmayan problemlerin çözümünde 

kullanılan karmaĢık sistemlerin var olmayıĢı, YBS sistemlerinin çoğu alanda iyi 

bilinen çözüm teknikleri arasında yer almasına engel olmuĢtur. Bu çalıĢmada 

tasarlanan sistemler ile iki farklı Ģekilde doğrusal olmayan sistem tasarımı 

gerçekleĢtirilerek YBS alanındaki bu eksikliğin giderilmesi hedeflenmiĢtir. 

         GeliĢtirilen ilk sistem Kernel_YBS sistemidir ve bu sisteme, klasik YBS 

sistemlerindeki uzaklık hesaplamalarının Kernel uzayına taĢınması ile doğrusal 

olmayan bir yapı kazandırılmıĢtır. Sistem parametrelerinin performans üzerindeki 

etkileri Two-Spirals ve Chainlink veri kümeleri kullanılarak detaylı bir Ģekilde 
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incelenmiĢtir. Bunun yanında, gerek sistemin gerçek problemlerdeki performansını 

görmek, gerekse sistemi literatürde yer alan diğer sistemlerle karĢılaĢtırmak için, 

Doppler veri kümesi ile UCI veri tabanından alınan Ġris ve Statlog Heart Disease veri 

kümeleri üzerinde uygulamar yapılmıĢtır. Sistem Ġris veri kümesi için %98.66‟lık bir 

sınıflama doğruluğu elde ederken, Statlog Heart Disease veri kümesi için %85.93‟lük 

bir sınıflama baĢarısına ulaĢmıĢtır. Sistem, 61 veriye sahip Doppler örneklerini ise 

sadece iki hafıza hücresi ile %99.09 sınıflama doğrulunda sınıflamayı baĢarmıĢtır. 

Elde edilen bu sonuçlar ile Kernel_YBS sitemi, söz konusu veri kümeleri için 

literatürde performansı en yüksek sistemler arasında yerini almıĢtır.  

         Yapı olarak gerçekleĢtirilen ikinci sistem olan YBS_Yanıtı sistemi, bağıĢıklık 

sistemindeki tanıma mekanizmasını farklı bir Ģekilde modellemiĢ ve böylece 

doğrusal olmayan bir yapıya sahip olmuĢtur. Yine sistemin parametre analizleri Two-

Spirals ve Chainlink veri kümeleri üzerinde gerçekleĢtirilmiĢ ve parametrelerin 

seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmıĢtır. Sistemin performansını 

gerçek problemlerde incelemek amacıyla yine Ġris veri kümesi ve Statlog Heart 

Disease veri kümesi kullanılmıĢtır. Ġris veri kümesinde %99.33 sınıflama doğruluğu 

elde eden sistem, Statlog veri kümesinde %90.37‟lik bir doğruluk ile litaratürdeki 

diğer yöntemlere sınıflama doğruluğu bakımından büyük bir performans farkı 

sağlamıĢtır.  

         

 

       Anahtar Kelimeler: Yapay BağıĢıklık Sistemleri, sınıflama, örüntü tanıma, 

Yapay Sinir Ağları  
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         In this study, two Artificial Intelligence system were developed for the solution 

of complex problems in the engineering and other application areas. The systems 

developed in the Artificial Immune Systems (AIS) field which is a sub-branch of 

Artificial Intelligence, were designed to be used in nonlinear problems. The non-

existence of complex systems in AIS that solve nonlinear problems has prevented 

AIS systems from being among the well-known solutions in most fields. The systems 

designed in this study aimed to compansate this deficiency by providing a nonlinear 

structure in two different ways.  

            The first of the developed systems is Kernel_YBS and a nonlinear AIS design 

was realized in this system by transfering distance calculations in the clonal selection 

models of classical AIS systems to Kernel space. The effects of system parameters 

on performance were investigated in detail by using Two-Spirals and Chainlink 

datasets. Besides, applications were conducted on Iris dataset and Statlog Heart 
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Disease Dataset taken from the UCI database and on Doppler sonograms dataset to 

see the performance of the system on real-world problems in addition to compare the 

system with other methods in literature. The system obtained a classification 

accuracy of 98.66% for Iris dataset while it achieved a 85.93% classification success 

for Statlog Heart Disease dataset. The system succeded to classify Doppler data 

having 61 data points with a classification accuracy of 99.09% by using only two 

memory cell. With these results, Kernel_YBS System has taken its place among the 

systems in literature with highest performances for related datasets.  

         The second system, named as YBS_Yanıtı, has a nonlinear structure by 

modelling the recognition mechanism different from the developed AIS systems so 

far as a more proper reflection of the recognition in immune system. Again, the 

parameter analyses of the system were conducted on Two-spirals and Chainlink 

datasets and the important points in parameter selection were emphasized. To 

investigate the performance of the system on real-world problems, Iris dataset and 

Statlog Heart Disease dataset were used again. The system, which obtained a 99.33% 

classification accuracy on Iris dataset, has shown an important performance 

superiority with regard to the classifification accuracy to other methods in literature 

by reaching 90.37% classification accuracy for the Statlog Heart Disease dataset.             

          

 

       Key  Words : Artificial Immune Systems, classification, pattern recognition, 

Artificial Neural Networks.  
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1. GĠRĠġ 

 

 

 

 

         Deneme yanılma ile kendini geliĢtirme, zamanla daha iyiye gitme, gelecekte 

daha iyi seçimler yapmak için geçmiĢ kararları ve sonuçları hatırlama ve öğrenme 

yeteneği insan zekâsının temel karakteristiğidir. Bu nedenledir ki makine 

öğrenmesinde yapay zekâ araĢtırmalarının sayısı bu denli fazladır. Makine 

öğrenmesi, karĢılaĢılan deneyimler sonucunda kendisini otomatik olarak geliĢtiren 

bilgisayar programlarının oluĢturulması olarak tanımlanabilir.  

         Daha karmaĢık sistemleri oluĢtururken doğal sistemlerdeki zekâ ve etkinlik, 

araĢtırmacıların dikkatini biyolojik sistemlere çekmiĢtir. Beyin fonksiyonlarının 

gözlemlenmesi ile ortaya çıkan basit sinir ağlarından genetik bilimine dayalı 

sistemlere, arı kolonilerinden karınca kolonilerindeki iletiĢime kadar uzanan bu 

modeller karmaĢık problemlerin çözümlenmesinde oldukça baĢarılı sonuçlar elde 

etmiĢlerdir.  

         BağıĢıklık sistemi, vücudu korumak için görev yapan ve birbirleriyle etkileĢim 

halinde olan çeĢitli elemanların karmaĢık ve güvenilir bir bütünlüğünden 

oluĢmaktadır. Sistem, vücutta dağılmıĢ halde bulunan bir seri reaksiyon ve yanıt 

üreten katmanlar içerir. Basit olarak memelilerdeki bağıĢıklık sistemi, doğumsal 

bağıĢıklık yanıtı ve adaptif bağıĢıklık yanıtı olmak üzere iki bağıĢılık yanıtı ile 

kendini gösterir. Doğumsal bağıĢıklık, savunmanın ilk aĢaması olup, gelen mikrobik 

yapıları tanıyan ve bunların parçalarını adaptif bağıĢıklık sistemine sunan hücreler ile 

sağlanır. Adaptif bağıĢıklık sistemi ise çevre ile pek çok Ģekilde etkileĢen ve yanıt 

veren dinamik bir sistemdir. BağıĢıklık sisteminin bu yanıt ve davranıĢ 

mekanizmasının pek çok yönü henüz tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Fakat anlaĢıldığı 

kadarı bile karmaĢık problemlerin çözümünde bir esin kaynağı oluĢturması 

bakımından önem arzetmektedir. Biyolojik bağıĢıklık sistemi, çeĢitli, kendi içinde 

dağıtılmıĢ, adaptif, karmaĢık, hafızaya sahip bir sistemdir. Bu özellikler yapay zeka 

sistemlerinin tasarımı bakımdan bağıĢıklık sistemini çekici kılan özelliklerden sadece 

bir kaçıdır. Son 15 yılda bağıĢıklık sisteminin bilinen özelliklerini karmaĢık problem 

çözümünde bir esin kaynağı olarak kullanan birçok çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bilgisayar güvenliğinden robotiğe, veri analizinden makine öğrenmesine kadar 
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uzanan bu çalıĢmalarda baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢ ve literatürde yer alan etkin 

sistemlere alternatif sistemler oluĢturulmuĢtur. Yapay BağıĢıklık Sistemleri (YBS) 

olarak isimlendirilen bu alan altında yer alan çalıĢmaların baĢarılı sonuçlar elde 

etmesine karĢın henüz pek çok farklı alanda literatürdeki etkin yöntemlere göre 

büyük üstünlük sağlayan özellikteki YBS‟nden söz etmek mümkün değildir. Bir 

sistemin tüm problem örneklerinde diğer sistemlere üstünlük sağlaması pek mümkün 

olmasa da YBS sistemlerinin hangi alanlarda daha etkili olarak uygulanması 

gerektiğinin belirlenmesi ve uygulandığı alanlarda mevcut bir açığı kapatması 

gerekmektedir. Bir modellemenin gerçekten baĢarılı olabilmesi için diğer 

modellemelerde olmayan özellikler içermeli ve böylelikle diğerlerine göre ayırt 

edilebilir olmalıdır. Hart ve Timmis (2005) bu noktaya dikkati çekmiĢler ve 

geliĢtirilecek olan YBS algoritmalarının uygun alanlarda uygun mekanizmaların 

modellenmesiyle oluĢturulması gerektiğinin altını çizmiĢlerdir. BağıĢıklık sisteminde 

birçok hücre, birçok mekanizma koordine bir Ģekilde vücut güvenliğini 

sağlamaktadır. BaĢarılı sonuçlar alabilmek için hangi hücre ve mekanizmaların ne 

Ģekilde modelleneceğinin uygulama alanına göre iyi belirlenmesi ve uygulanacak 

olan alanda bu yönleriyle diğer yöntemlere üstünlük sağlaması gerekmektedir.  

         Bu tez çalıĢmasında sınıflama, kümeleme, örüntü tanıma ve makine öğrenme 

uygulamalarında kullanılmak üzere iki farklı YBS algoritması geliĢtirilmiĢtir. 

GeliĢtirilen ilk sistem (Kernel-YBS), YBS sisteminde normal Ģekil uzayında 

gerçekleĢtirilen iĢlemleri kernel uzayına taĢımıĢ ve YBS sistemlerinde yararlanılan 

Ģekil uzayı kavramındaki dezavantajları bu Ģekilde yok etmeyi hedeflemiĢtir. Tez 

çalıĢmasında tasarlanan ikinci sistem (YBS_yanıtı), bağıĢıklık sisteminde Ģimdiye 

kadar modellenen bire-bir Antijen-Antikor modellemesi yerine yeni bir yaklaĢım 

getirmiĢ ve bir Antijene karĢı tek bir Antikor yerine birden çok Antikorun kollektif 

olarak bir yanıt üretmesini modellemiĢtir. Bu Antikorların gruplar halinde bir cevap 

oluĢturduğunda hangi cevabın üretileceğinin öğrenilmesi ve hafızaya alınması bu 

sistemden sonra yer verilen Yapay Sinir Ağları (YSA) yardımıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

         Öne sürülen bu algoritmaların tanıtıldığı, parametre analizlerinin yapıldığı ve 

bazı standart veri kümelerindeki performanslarının değerlendirildiği bu tez çalıĢması 

7 ana bölümden oluĢmaktadır.  
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         Bu tezde yapılan çalıĢmaların tanıtıldığı birinci bölümde, bu çalıĢmalar ile aynı 

kategoride daha önce yapılmıĢ çalıĢmaların tarihsel geliĢimine yer verilmiĢtir. Ġkinci 

bölümde, YBS‟nin model aldığı doğal bağıĢıklık sistemi hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. Üçüncü bölümde anlatılan YBS,  temel nitelikleri ve tasarım modelleri 

gibi bazı alt gruplar halinde tanıtılmıĢtır.  

         Tez çalıĢmasında geliĢtirilen Kernel-YBS ve YBS_yanıtı sistemlerinin 

performansı bazı veri kümeleri üzerinde analiz edilmiĢtir. Sistemlerin ayrıca 

parametre analizlerinin yapılması yoluna gidilmiĢ ve bunun için kullanılan veri 

kümeleri dördüncü bölümde kullanılan veri yapıları baĢlığı altında tanıtılmıĢtır.           

         Tez çalıĢmasının beĢinci bölümünde geliĢtirilen sistemler, (Kernel-YBS, 

YBS_yanıtı) sırasıyla detaylı olarak tanıtılmıĢ ve öngörülen sistemlerdeki birimlerin 

davranıĢları analiz edilmiĢtir.  

         Sistemlerin parametre analizlerinin yapıldığı altıncı bölümde ayrıca sistemlerin 

denenen veri kümelerindeki performansları analiz edilmiĢ ve sonuçlar grafik ve 

tablolar halinde sunulmuĢtur. Bunun yanında sonuçların yorumlanması ve geliĢtirilen 

sistemlerin bazı veri kümeleri için literatürdeki çalıĢmalarla karĢılaĢtırılması yine bu 

bölümde ele alınmıĢtır.  

         Tasarlanan sistemlerin literatürdeki bulgulara katkısı, elde edilen sonuçların 

önemi ve potansiyel uygulama alanları gibi yönlendirici bilimsel katkılar, pratikteki 

yorumlar ve ileride yapılacak çalıĢmalar için olası öneriler özet olarak yedinci 

bölümde verilmiĢtir.  

      

 

 

1.1. Tez Konusunun Tanıtılması 

 

 

          

         Tanıma, hafıza oluĢumu, dağıtılmıĢ mekanizma, hata toleransı gibi daha birçok 

özelliği bünyesinde barındıran BağıĢıklık Sistemleri, Yapay Zekâ uygulamalarına 

elveriĢli bir model zemini oluĢturarak YBS‟ne temel hazırlamıĢtır. BağıĢıklık 

sistemindeki pek çok özelliğin modellenmesi, birçok farklı alanda yeni YBS 

algoritmalarının oluĢturulmasına vesile olmuĢtur. Ortaya atılan YBS algoritmaları ile 

optimizasyon, robotik, hata tespiti gibi bazı alanlarda yüksek performansların elde 

edilmesine karĢın henüz beklenilen düzeyde yüksek baĢarılara ulaĢılamamıĢtır. 
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AraĢtırmacıların bu kategorideki YBS çalıĢmalarına yapabilecekleri katkılar iki 

Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Bunlardan birisi oluĢturulmuĢ mevcut algoritmaların 

eksikliklerini tespit edip, bu eksiklikleri giderici öneriler sunarak sistemlerin 

performanslarını artırmaya çalıĢmaktır. Yapılabilecek diğer katkı Ģekli de yeni 

modellerin oluĢturulması ile bağıĢıklık tabanlı yeni algoritmaların öne sürülmesidir.  

         YBS‟nde baĢarılı sonuçlara ulaĢabilmek için öncelikle söz konusu uygulama 

alanlarında mevcut algoritmaların neden diğerlerine üstünlük sağlayamadığının 

(baĢka bir değiĢle neden baĢarılı olamadığının) belirlenmesi gerekmektedir. 

Sınıflama, kümeleme, tanıma uygulamalarının yer aldığı YBS çalıĢmaları bazı 

küçümsenmeyecek baĢarılı sonuçlar elde etmesine karĢın henüz tam olarak istenilen 

düzeye ulaĢamamıĢtır. Bu kategorideki YBS sistemlerinin bir eksikliği, sistem 

birimleri arasındaki tüm etkileĢimlerin problem uzayında gerçekleĢtiriliyor olmasıdır. 

Bunun da karmaĢık problemlerde bazı sakıncaları vardır. Örneğin doğrusal olmayan 

bir yapıda olan bir veri kümesinde problem uzayında birbirine çok yakın olan iki veri 

farklı sınıflara ait olabilir. Böylesi verilerin sınıflanmasında baĢarılı sonuçlar elde 

eden diğer metotlar bu sakıncaları bertaraf etmek için değiĢik stratejiler 

geliĢtirmiĢlerdir. Örneğin YSA, verileri sınıflarken problem uzayını katmanları 

aracılığı ile farklı bir uzaya taĢır. Böylelikle doğrusal olarak ayırt edilmesi zor olan 

sınıfları katmanlar boyunca farklı uzaylara taĢıyarak nihayetinde son katman olan 

çıkıĢ katmanında doğrusal olarak ayrılabilir bir hale getirir. ĠĢte bu metodun 

baĢarısının altında yatan temel neden de budur. Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen ilk 

sistem olan Kernel-YBS çalıĢmasında, Ģimdiye kadar geliĢtirilmiĢ olan YBS 

sistemlerindeki bu eksiklik üzerinde ciddiyetle durulmuĢ ve problem uzayında 

gerçekleĢtirilen etkileĢim hesapları kernel uzayına taĢınarak baĢarılı sonuçların elde 

edilmesi planlanmıĢtır. Bu bağlamda gerçekleĢtirilen sistemde bağıĢıklık 

sistemindeki klonsal seçme mekanizması modellenmiĢ ve sistem birimleri ile giriĢ 

verileri arasındaki etkileĢimlerin hesabında kullanılan öklid uzaklığı kernel uzayında 

hesaplanmıĢtır. GeliĢtirilen sistemin parametre analizleri two-spirals ve chainlink 

yapay verileri üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Sistemin performansını literatürdeki 

algoritmalar ile karĢılaĢtırmak maksadıyla, sistem iris veri kümesi ve kalp 

hastalığının teĢhis edildiği Statlog Heart Disease veri kümesine uygulanması esas 

alınmıĢtır. Sistemin gerçek problemlerde nasıl bir performans sergileyebileceğini 
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anlamak için ayrıca, gerçek Doppler verilerinin kullanıldığı atherosclerosis 

hastalığının teĢhisi probleminde de uygulama yapılmıĢtır.   

         Literatürde geliĢtirilmiĢ olan YBS sistemlerinin bir diğer ortak noktası da 

seçilen gösterim Ģeklidir. Genellikle çoğu sistemde, sisteme sunulan veriler Antijen 

(Ag) olarak, sistem birimleri de Antikor (Ab) veya B hücresi (B_cell) olarak 

modellenmiĢtir. Sistemin öğrenebilmesi için modellenen bu Ab ya da B hücreleri ile 

Ag‟ler arasındaki etkileĢimin bir Ģekilde hesaplanması gereklidir. ġimdiye kadar 

geliĢtirilmiĢ YBS tanıma ve öğrenme sisteminin çoğu bire-bir bir etkileĢim modelini 

benimsemiĢtir (Yani, bir Ag‟e karĢılık, onu tanıyan bir B hücresinin veya Ab‟un 

belirlenmesi ya da oluĢturulması gibi). Oysaki bağıĢıklık sisteminde bir Ag değiĢik 

Ģekillerde katlanmıĢ protein yapıtaĢları olan peptid‟lerden oluĢur. Bu peptid‟lerin 

katlanıĢ Ģekilleri Ag yüzeyinde epitop adı verilen değiĢik formlarda yüzey 

algılayıcılarının (receptor) oluĢmasına neden olur. Ag‟lerin yok edilmesi bu 

epitop‟ların tanınması ve onlara karĢı bir yanıt geliĢtirilmesi ile mümkündür. 

Dolayısıyla bağıĢıklık sisteminde bir Ag‟in her epitop‟unu farklı Ab‟lar ya da B 

hücreleri tanıyabilir. Bu durumda bir Ag‟e karĢı gösterilen yanıt tek bir hücrenin 

gösterdiği yanıttan çok epitop’ları tanıyan hücrelerin bir koleksiyonunun topluca 

gösterdiği yanıttan ibarettir. ġimdiye kadar YBS sistemlerinde tercih edilen bire-bir 

tanıma mekanizması bu nedenle tam anlamıyla biyolojik karĢılığını 

yansıtmamaktadır. Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen YBS_yanıtı sistemi bu noktadan 

yola çıkılarak geliĢtirilmiĢtir. Sistemde ilkin bağıĢıklık sistemindeki humoral 

bağıĢıklık yanıtı modellenmiĢ ve hafıza hücreleri oluĢturulmuĢtur. Hangi hafıza 

hücrelerinin hangi konfigürasyonda hangi cevabı üreteceğinin bulunması da YBS 

kısmından sonra uygulanan YSA ağı ile mümkün olmuĢtur. GeliĢtirilen bu sistemin 

performansının analizi yine sistemin Ġris ve Statlog Heart Disease veri kümelerine 

uygulanması ile yapılmıĢtır.  

 

 

 

1.2. Tez ÇalıĢmasının Amacı ve Önemi 

 

 

 

         YBS alanında yapılacak olan çalıĢmaların iyi tasarlanması ve hangi alanda 

hangi mekanizmanın daha iyi sonuçlar üretebileceğinin bilinmesi baĢarılı sonuçların 
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elde edilmesi için gereklidir. BağıĢıklık sistemindeki tanıma-yanıt üretme-hafıza 

oluĢumu mekanizmaları, diğer yapay zekâ tekniklerinde olduğu gibi klasik metotlarla 

çözümü zor olan problemler için bağıĢıklık sistemini ideal kılmaktadır. Ancak, 

Ģimdiye kadar geliĢtirilmiĢ olan YBS sistemlerinin bu hedefe ulaĢtığını söylemek Ģu 

anda henüz mümkün değildir. YBS sistemlerinde baĢarı sağlayabilmek için;  

i) Diğer yöntemlerin amaçlarını gerçekleĢtirirken kullandığı temel faktörlerin 

anlaĢılıp, YBS sistemlerinin de benzer Ģekilde kendine özgü temel faktörler 

oluĢturması,  

ii) BağıĢıklık sistemindeki baĢarının YBS sistemlerinde de yakalanması için 

geliĢtirilen modellerin bağıĢıklık sistemine daha çok bağlı kalması, 

bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.  

         Bu tez çalıĢmasında yukarıda bahsedilen temel noktalar için yeterli çalıĢma 

yapılmıĢ ve geliĢtirilen sistemlerin uygulanan problemlerde baĢarılı sonuçlar ürettiği 

görülmüĢtür. GeliĢtirilen sistemlerin uygulanacakları alanlarda elde etmesi muhtemel 

olan potansiyel baĢarılar ile özgün nitelikler taĢıdığı öne sürülmektedir. Bunun 

yanında, söz konusu sistemlerin, YBS alanında mevcut olan çoğu probleme 

uyarlanabilen genel-geçer bir YBS yapısına olan ihtiyacı bir yönüyle karĢıladığı 

düĢünülmektedir. Literatürde geliĢtirilmiĢ olan diğer yapay zekâ metotlarının her 

problemde aynı üstün baĢarıyı yakalaması mümkün değildir. Verilen her problem 

için en iyi performansı sağlayan yapay zekâ yöntemi araĢtırılırken bu tez 

çalıĢmasında geliĢtirilmiĢ olan sistemlerin de önemli bir alternatif oluĢturacağına ve 

muhtemelen problemlerde en baĢarılı sonucun elde edilmesinde yeni ve etkin bir 

model olacağına inanılmaktadır.     

 

 

 

1.3. Bu Konuda Yapılan ÇalıĢmaların Tarihsel GeliĢimi 

 

 

    

         YBS alanındaki araĢtırmaların ilk yıllarında (1980‟lerin ortalarından1990‟ların 

ortalarına kadar) oldukça az sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. BağıĢıklık-tabanlı sistemlere 

özel ilk çalıĢma kurultayı 1996‟da gerçekleĢtirilmiĢ ve Y. Ishida bu alandaki 

çalıĢmaların ilk taramasını yayınlamıĢtır (Ihsıda 1996). Bu taramada bahsi geçen 33 

çalıĢmadan sadece yaklaĢık 18‟i YBS kategorisine dâhil edilebilir.  
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         YaklaĢık 1 yıl sonra, Dasgupta ve Attoh-Okine (1997) baĢka bir tarama 

yayınlamıĢlar ve bu taramada yine 18‟i YBS çalıĢması olarak nitelendirilebilen 30 

çalıĢmadan bahsetmiĢlerdir.     

         2000‟li yılların baĢlarında, de Castro ve Von Zuben (2000a) bu alanı daha 

detaylı bir Ģekilde gözden geçiren bir teknik rapor hazırlamıĢlardır. Raporda yer alan 

93 çalıĢmadan 83‟ü YBS çalıĢması olarak kabul edilebilir niteliktedir. Daha sonra 

2001 yılında Dasgupta ve arkadaĢlarının (2001) yayınlamıĢ oldukları teknik raporda 

ise bu sayı 120‟e ulaĢmıĢtır. 2000‟li yıllarda YBS‟ ye gösterilen ilgideki bu artıĢ, 

günümüze kadar devam etmekte ve gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 2002 yılından itibaren 

her yıl düzenlenmekte olan ICARIS-International Conference on Artificial Immune 

Systems konferanslarıyla ve farklı dergi ve sempozyumlarda yayınlanan bildiri & 

makalelerle araĢtırmacıların paylaĢımına sunulmaktadır. 

         YBS alanında yapılan çalıĢmaları uygulama alanlarına göre kategorize etmek 

mümkündür. Bu uygulama alanları; örüntü tanıma, bilgisayar güvenliği, aykırılık 

tespiti, optimizasyon, makine öğrenmesi, robotik, kontrol, listeleme, hata tespiti, 

Antikor kütüphaneleri, birleĢmeli (associative) hafıza, ekoloji ve diğer uygulama 

alanları olarak sıralanabilir.  

         Örüntü tanıma alanında YBS ile ilgili Ģimdiye kadar pek çok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Tarakanov ve arkadaĢları (2000), orta Asya‟da görülen veba hastalığının 

zamansan dinamiklerini anlamak ve risk analizini geliĢtirmek maksadıyla YBS‟den 

yararlanmıĢlardır. Örüntü tanıma alanında gerçekleĢtirilen çalıĢmalardan bir diğeri 

ise Carter (2000)‟in geliĢtirdiği Immunos-81 adı verilen sınıflama ve örüntü tanıma 

sistemidir. Carter, bağıĢıklık sisteminden esinlenerek geliĢtirdiği sistemde antijenleri, 

T ve B hücrelerini, klonları ve aminoasit kütüphanelerini modellemiĢtir. Carvalho ve 

Freitas (2001) yaptıkları çalıĢmalarında veri madenciliğinde kullanılan ayrık-

kuralların keĢfinde kullanılmak üzere bir bağıĢıklıksal algoritma geliĢtirmiĢlerdir. 

Önerilen sistem, YBS ve karar ağacının bir karıĢımı olarak nitelendirilebilir. Sun ve 

ark. (2003), bağıĢıklık sistemindeki APC, MHC, TH, B ve TS hücrelerini modelleyen 

hiyerarĢik bir sistem geliĢtirmiĢlerdir. Her hücre tipinin bir katmanla ifade edildiği 

sistemde katmanda bulunan hücreler arasındaki iliĢkiler ağırlıklarla ifade edilmiĢtir. 

GeliĢtirdikleri sistemi yapay veri kümeleri üzerinde deneyen yazarlar, sistemlerinin 

veri kümelerini baĢarıyla sınıflayabildiğini bulgulamıĢlardır. E-mail sınıflaması için 
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geliĢtirdikleri yapay bağıĢıklık sisteminde (AISEC) Secker ve ark. (2003), 

kullanıcılara ilginç gelmeyen e-mail içeriklerinin zamanla değiĢebileceği 

gerçeğinden yola çıkarak sürekli öğrenme mekanizmasını temel almıĢlardır. 

ÇalıĢmalarında ayrıca gen kütüphanelerinden yararlanan yazarların geliĢtirdikleri 

sistemdeki en dikkat çekici nokta ise tanıma ve test fazında uyarım için kullanılan 

eĢik seviyelerinin farklı olmasıdır. 

          YBS alanından yapılan çalıĢmaların kullanıldığı bir diğer alan da bilgisayar 

güvenliğidir. BağıĢıklık sistemi vücudun savunma mekanizması olarak görülebilir ve 

bağıĢıklık sistemindeki mekanizmalar bilgisayar güvenliği için modellenebilir. Bu 

amaçla oluĢturulmuĢ pek çok YBS çalıĢması mevcuttur. Bunlardan birinde Gu ve 

ark. (2000) Internet antijenleri olarak modelledikleri internet hacker‟leri ve 

virüslerine karĢı antikor katmanı olarak isimlendirdikleri bir tespit ve eleme sistemi 

geliĢtirmiĢlerdir. Bilgisayar güvenliği alanında sıkça yararlanılan negatif seçme 

algoritmasında genelde detektörler binary oluĢturulur. Skormin ve ark. (2001) 

yaptıkları çalıĢmada bilgisayar ağlarındaki bilginin korunmasında bilgi güvenlik 

sistemlerinin (IIS) öneminden bahsetmiĢ ve çoklu etmenli bilgi güvenlik 

sistemlerinde bağıĢıklıktaki bazı metaforların kullanımını göstermiĢlerdir. Ji ve 

Dasgupta (2004) ise ortaya attıkları çalıĢmada negatif seçme algoritmasında Gerçek-

değerli ve değiĢken büyüklükte detektörler oluĢturmuĢlardır. Detektörlerin değiĢken 

büyüklükte tanıma bölgelerine sahip olması özellikle doğrusal olmayan dağılım 

gösteren veri kümelerinde tanıma yüzdesinin artmasını sağlamıĢtır. Negatif seçme 

algoritmasının baĢarı sağlayabilmesi için detektörlerin tespit yeteneği çok önemlidir. 

Kim ve ark. (2005) gerçek dünya problemlerinde bu mekanizmadan yararlanmak 

maksadıyla bilgisayar güvenliği algoritması olarak T-hücrelerinin modellendiği bir 

yapı geliĢtirmiĢlerdir. T hücrelerinin bağıĢıklık sistemindeki iĢleyiĢ mekanizmalarını 

neredeyse bire-bir modelleyen araĢtırmacılar, sistemlerinde özellikle T-hücresi 

çoğalması, T hücresi farklılaĢması ve T hücresi modülasyonu ve etkileĢimi gibi temel 

mekanizmalar üzerinde durmuĢlardır. Bilgisayar güvenliği için YBS alanında 

denenen bir diğer sistem de doğumsal ve adaptif bağıĢıklık yanıtlarının hibrid bir 

Ģekilde kullanıldığı sistemdir. Tedesco ve ark. (2006) tarafından gerçekleĢtirilen bu 

çalıĢmada yazarlar, geliĢtirdikleri hibrid sistemle mevcut imza tabanı ile kaplanmıĢ 

saldırılardaki yeni değiĢimleri içeren paketleri tespit etmeyi hedeflemiĢlerdir ve elde 
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ettikleri ilk sonuçlarla sistemlerinin ümit vaat edici olduğunu öne sürmüĢlerdir.  

Balachandran ve ark. (2007) yaptıkları çalıĢmada detektörlerin kalitesinin artırılması 

amacıyla çoklu-Ģekilli detektörlerin geliĢtirilmesi için genel bir çalıĢma yöntemi 

ortaya atmıĢlardır. GeliĢtirdikleri detektörler hiper-dikdörtgenler, hiper-küreler ve 

hiper-elipsler olabileceği gibi gerçek-değerli negatif seçme algoritmalarında 

rahatlıkla kullanılabileceklerdir. 

         Bir sistemde yeniliklerin ya da anomalilerin (aykırılıkların) tespiti problemi, 

sistemin karakteristik davranıĢından sapması olarak görülebilir. Bu alanda da 

yapılmıĢ YBS çalıĢmaları mevcuttur. GeliĢtirdikleri sitemde Dasgupta ve ark. (2003) 

aykırılık tespiti için çok seviyeli bir öğrenme algoritması tasarlamıĢlardır. MILA-

Multilevel Immune Learning Algorithm adını verdikleri tanıma sistemleri baĢlangıç 

fazı, tanıma fazı, evrimsel faz ve yanıt fazı olmak üzere üç aĢamadan oluĢmaktadır. 

Greensmith ve ark. (2005) ise yaptıkları çalıĢmada Dentrit hücreleri kullanarak 

aykırılık tespiti için yeni bir bağıĢıklık algoritması oluĢturmuĢlardır. Dentrit hücreler 

antijeni sunmasıyla, doğumsal ve adaptif bağıĢıklık arasında ciddi bir bağ kurarlar. 

T-hücresi bağıĢıklık yanıtlarını koordine etmesiyle bilinen dentric hücreleri 

modelleyerek yazarlar geliĢtirdikleri algoritmanın kontrol mekanizmasını 

kurmuĢlardır. Gerçek değerli negatif seçme algoritması bağıĢıklık sistemindeki 

negatif seçme prensibinden esinlenilerek oluĢturulan bir aykırılık tespiti yaklaĢımıdır. 

Bu algoritma, hamming Ģekil uzayının kullanıldığı negatif seçme algoritmasındaki 

ölçeklendirme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla oluĢturulmuĢtur. Stibor ve 

ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada, yapay bir veri kümesi üzerinde gerçek değerli 

negatif seçme algoritmasının sonlandırma davranıĢını incelemiĢler ve bu algoritma 

ile gerçek-değerli pozitif seçme algoritmasını ve statiksel aykırılık tespiti 

algoritmalarını karĢılaĢtırmıĢlardır.     

         Diğer alanlarda olduğu gibi optimizasyon alanında da literatürde YBS ile ilgili 

hatırı sayılır uygulamalar görülmektedir. Mori‟nin geliĢtirdiği bağıĢıklık 

algoritmasının bir modifikasyonunu Huang (2000) gerçekleĢtirmiĢ ve dağıtılmıĢ bir 

sistemde kapasitörlerin yerleĢtirilmesi problemine uygulamıĢtır. Optimizasyonda bir 

diğer tür de zamana bağlı optimizasyondur. Bu alanda Gaspar ve Collard (2000), 

zamana bağlı optimizasyon problemleri için bir YBS algoritması geliĢtirmiĢlerdir. 

GerçekleĢtirdikleri çalıĢmada Freschi & Repetto (2005), bağıĢıklık sistemi 
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davranıĢına dayalı yeni birçok hedefli (multiobjective) optimizasyon algoritması 

ortaya atmıĢlardır. GeliĢtirdikleri algoritmayı da çok hedefli optimizasyon 

problemlerinde yaygın ve baĢarılı bir Ģekilde kullanılan NSGA2 ile 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Çok hedefli optimizasyon uygulamalarında kullanılmak üzere 

geliĢtirilen bir diğer sistem de Chen ve Mahfouf (2006) tarafından ortaya atılan 

adaptif bir popülasyon tabanlı bağıĢıklık algoritmasıdır. PAIA olarak 

isimlendirdikleri sistemlerini klonsal seçme ve bağıĢıklık ağı teorilerinden 

esinlenerek ortaya atan yazarlar, algoritmalarında popülasyon ve klon boyutlarını 

adaptif yaparak hesaplama zamanını önemli ölçüde azaltmayı baĢarmıĢlardır.    

         BağıĢıklık sistemindeki öğrenme mekanizması bağıĢıklık sistemini makine 

öğrenme uygulamaları için uygulanabilir kılmaktadır. De Castro ve Von Zuben 

(2000b) gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada, klonsal seçme mekanizmasını bir Antijen 

sunulduğunda antikor repertuarının dinamiklerini kontrol etmek için kullanmıĢlardır. 

Farmer ve arkadaĢlarının ortaya attıkları ağ modeli ve Hunt‟ın çalıĢmalarından 

esinlenerek Timmis ve Neal (2001) danıĢmansız öğrenmenin gerçekleĢtiği bir YBS 

ağı geliĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirdikleri ağda B hücrelerini modellemiĢler ve B hücreleri 

arasındaki bağlantılar sayesinde Antijenleri sınıflamıĢ ve kümelemiĢlerdir. Bu 

kapsamda yapılan çalıĢmalardan biri, takviyeli öğrenmenin yer aldığı kaynak 

sınırlamalı yapay bağıĢıklık sistemidir (AIRS) (Watkins 2001). ÇalıĢmasında 

Watkins, bağıĢıklık sistemindeki kaynak için yarıĢma, klonsal seçme ve hafıza 

hücrelerinin saklanması gibi metaforları kullanmıĢtır. AIRS‟deki uzaklık ölçütü öklid 

uzaklık ölçütü olarak alınmıĢtır. Klonsal seçme ve bağıĢıklık ağı modellerinin 

uygulamaları için önemli bir noktaya dikkati çeken Garrett (2003), çalıĢmasında 

antikorlar yüzeyindeki paratop ve epitopu aynı binary dizide modelleyerek ortaya 

attığı sistemde alternatif bir gösterim Ģekli oluĢturmuĢtur. Hamaker ve Boggess 

(2004), bu uzaklık ölçütünün yerine Manhattan, Overlap, VDM, HEOM, HVDM ve 

DVDM uzaklık ölçütlerini kullanarak UCI veritabanından elde ettikleri Iris, 

Wisconsin breast cancer, heart ve Crx veri kümeleri üzerinden bu ölçütlerin 

performanslarının karĢılaĢtırmalı analizini yapmıĢlardır. YBS sistemlerinde gösterim 

Ģekli olarak Ģekil uzayı gösterimi seçilmiĢ ve sistemdeki birimlerin etkileĢimlerini 

modellemek için genellikle uzaklık ölçütleri kullanılmıĢtır. Fakat uzaklık ölçütlerinde 

veriler arasındaki uzaklıklar hesaplanırken her özellik eĢit oranda etkiye sahiptir. 



 

 

11 

Bunun getirebileceği dezavantajlara dikkati çeken Sahan ve ark. (2004), 

geliĢtirdikleri AWAIS algoritması ile özelliklerin ağırlıklandırma ile uzaklık 

hesabında kullanılmasını sağlamıĢlardır. Sahan ve ark. (2005) yaptıkları bir diğer 

çalıĢmada geliĢtirmiĢ oldukları AWAIS sisteminin biyomedikal sınıflama 

problemlerindeki performansını analiz etmiĢlerdir. UCI veritabanından alınan Statlog 

kalp hastalığı verisi ve Pima diyabet hastalığı verisini kullanan yazarlar her iki veri 

kümesi için sırasıyla %82.59 ve %75.87 sınıflama doğruluklarına ulaĢmıĢlardır. 

Klonsal seçme algoritmaları üzerine yapılan bir diğer çalıĢma Cutello ve ark. (2005) 

tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmadır. Yazarlar çalıĢmalarında iki klonsal seçme 

algoritmasının CLONALG ve opt_IA‟nın karĢılaĢtırmalı analizini 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Polat ve ark., (2005), AIRS‟deki kaynak dağılımı 

mekanizmasını değiĢtirerek bulanık mantık kurallarıyla yeni bir kaynak dağılımı 

mekanizması tanımlamıĢlar ve bu sistemi de UCI veritabanından alınan outdoor 

görüntülerinin sınıflandırılmasında kullanmıĢlardır. Fuzzy-AIRS ile %90 sınıflama 

performansına ulaĢan yazarlar, bu sonucun AIRS‟nin performansından hem sınıflama 

zamanı bakımından hem de sınıflama doğruluğu bakımından daha iyi olduğunu da 

belirtmiĢlerdir. Polat ve ark. (2006) yaptıkları bir diğer çalıĢmada fuzzy-AIRS 

sistemini atherosclerosis hastalığının tespitinde kullanmıĢlardır. Doppler verilerinin 

kullanıldığı sınıflama uygulamasında yazarlar, fuzzy-AIRS sistemi ile %100 

sınıflama doğruluğuna ulaĢmıĢlardır. Özsen ve ark. (2007), daha önceki 

çalıĢmalarında (Sahan ve ark. 2004) geliĢtirmiĢ oldukları AWAIS sistemini doppler 

verilerine uygulayarak atherosclerosis hastalığı teĢhisinde kullanmıĢlar ve %100 

sınıflama doğruluğuna ulaĢmıĢlardır.      

         YBS alanında bir uygulama alanına yönelik çalıĢmaların yanı sıra değiĢik 

alanlarda kullanılmak üzere bağıĢıklık sistemindeki metaforlardan esinlenerek 

oluĢturulan modellemeler de yapılmıĢtır. Bu alandaki çalıĢmalardan biri Wilson ve 

Garrett (2004)‟ın bağıĢıklıksal hafıza modellemesini gerçekleĢtirdiği çalıĢmadır. 

BağıĢıklık teorisyenleri tarafından ortaya atılan 3 hafıza mekanizmasını, hafıza 

hücresi modeli, kalıntı antijen modeli ve bağıĢıklık ağı modeli, modelleyen 

araĢtırmacılar, uygulama sonucunda bu modellerin birbirlerine göre avantaj ve 

dezavantajlarını yorumlamıĢlardır. YBS algoritmalarının çoğu problemde ortaya 

çıkan eksikliklerinden bir tanesi sistemde modellenen antikorların tanıma 
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çemberleridir. Genelde küre Ģeklinde seçilen tanıma çemberleri Ģekil uzayının etkin 

olmayan bir Ģekilde kapsanmasına yol açar. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için 

öne sürülen yöntemlerden bir tanesi Hart‟ın (2005) çalıĢmasında öne sürdüğü 

alternatif Ģekilli tanıma çemberleri oluĢturmaktır. Bentley ve ark. (2005) da yaptıkları 

çalıĢmada bağıĢıklık sistemindeki bir diğer özelliği, mikropların öncelikle dokudan 

geçmesi gerektiği özelliğini, modelleyerek problem ve algoritma arasında bir geçiĢ 

ortamı oluĢturmayı hedeflemiĢlerdir. Teorisyenler tarafından bağıĢıklık sisteminde 

hafıza mekanizmasının nasıl oluĢtuğuna dair değiĢik teoriler ortaya atılmıĢtır. Bunlar 

uzun ömürlü hafıza hücresi teorisi, geliĢen hafıza teorisi, kalıntı antijen teorisi, 

bağıĢıklık ağı teorisi ve heterojen hafıza teorileri olarak bilinmektedir. Robbins ve 

Garrett (2005) yaptıkları çalıĢmada bu teorilerden hafıza hücresi teorisi, geliĢen 

hafıza teorisi ve kalıntı antijen teorisini bir simülasyon programında 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Yaptıkları çalıĢmada Wu ve Liang (2005), model kütüphanesine 

dayalı olarak kendiliğinden düzenlenen bir algoritma ortaya atmıĢlardır. 

GeliĢtirdikleri algoritma, eğitme ve test esnasında oluĢan baskıya göre çuklu-YBS 

modellerini dinamik olarak düzenleyebilmektedir. BağıĢıklık sisteminde 

modellemesi yapılabilecek bir diğer mekanizma da bağıĢıklık sisteminin kontrol 

mekanizmasıdır. Hart (2006) ise yaptığı çalıĢmada idiotypic ağların büyüme 

modelini ve genel fiziksel özelliklerini analiz etmiĢtir. BağıĢıklık sistemi 

modellemelerinden bir diğeri de Bersini‟nin (2006) gerçekleĢtirmiĢ olduğu nesneye 

yönelik (OO-object oriented) teknolojilerin bağıĢıklık sistemi modellemesinde 

kullanımıdır. Yazar, bağıĢıklık sisteminin çalıĢması, geliĢimi ve iletiĢiminde OO 

programlama dillerinden yararlanmıĢ ve modelleme sonuçlarını çalıĢmasında 

aktarmıĢtır. GeliĢtirilen YBS sistemlerinde Antikor tanıma bölgeleri olarak genellikle 

küresel tanıma çemberleri seçilmiĢtir. Stibor ve ark. (2006) yaptıkları çalıĢmada, 

YBS sistemlerinde Antikor tanıma bölgeleri olarak kullanılan hiper-küreleri analiz 

etmiĢlerdir.      

         Yaptıkları çalıĢmada Neal ve ark., (2006), robotlarda hasar, potansiyel hasar ve 

parça bozulmasına karĢı gösterilen düĢük-seviyeli yanıtların entegrasyonu için bir 

model tanımlamıĢlardır. Tanımladıkları model bağıĢıklık sistemindeki iltihaplanma 

mekanizmasını temel alarak geliĢtirilmiĢ olup, simülasyonlar gerçekleĢtirmiĢler ve 
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elde ettikleri sonuçlar ile böyle bir yaklaĢımın potansiyel yararlarını ortaya 

dökmüĢlerdir.    

         Dongmei ve ark. (2005), temel Verela bağıĢıklık ağı modelini (BVINM) 

modifiye ederek (IVINM) bir kontrol sistemi olarak ortaya atmıĢlardır. Verelanın 

modelinde antijen bulunmadığı için bu eksikliyi modifiye ettikleri sistemde gideren 

yazarlar, sistemlerini simülasyon örneklerinde denemiĢler ve analiz etmiĢler.   

         YBS alanında bir listeleme uygulaması King ve ark. (2001) tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yazarlar bağıĢıklık sistemine dayalı olarak listeleme 

uygulamalarında kullanılacak zeki elemanlar için bir biyolojik temel 

tanımlamıĢlardır. Ong ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada klonsal seçme prensibini 

temel alarak esnek listeleme problemleri için bir sistem ortaya atmıĢlardır. Listeleme 

alanında yapılan çalıĢmalardan bir diğeri de Carpaneto ve ark. (2006) tarafından 

gerçekleĢtirilen çalıĢmadır. Kompleks enerji sistemlerinde optimal listeleme için 

YBS‟nin kullanıldığı çalıĢmada YBS, doğrusal programlama ile hibrid bir Ģekilde 

kullanılmıĢ ve farklı enerji listeleme problemleri için sistem analiz edilmiĢtir. 

Sonuçları klasik MILP (Mixed Integer Doğrusal Programming) yaklaĢımıyla 

karĢılaĢtıran yazarlar, bazı teknik durumlarda YBS‟nin problemle etkin bir Ģekilde 

baĢ edebildiğini ve MILP‟ye üstünlük sağladığını bulmuĢlardır.     
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2. BAĞIġIKLIK SĠSTEMĠ 

 

 

 

          

2.1. Genel Bilgiler 

 

 

 

         BağıĢıklık sistemi, insan vücuduna dıĢ ortamdan gelen mikroorganizmaların 

vücuda zarar vermesini engellemek için gerekli iĢlemleri gerçekleĢtirerek vücudun 

savunma mekanizması olarak görev yapar. GerçekleĢtirilen bu iĢlemlerin hepsine 

birden „bağıĢıklık cevabı‟ adı verilir. BağıĢıklık cevabının sonunda vücut 

mikroorganizmayı yenmeyi baĢardıysa bu mikroorganizmaya duyarlı hücreler hafıza 

hücreleri olarak saklanır ve ileride aynı ya da benzer mikroorganizmalar tekrar 

vücuda girmek istediğinde onlara karĢı daha hızlı ve güçlü bir bağıĢıklık cevabının 

oluĢmasında kullanılırlar. Vücudun bir mikroorganizmaya karĢı “bağıĢıklık 

kazanması”, bu hafıza hücrelerinin oluĢumudur.  

 

 

 

2.2. BağıĢıklıkta rol alan temel birimler 

 

 

 

         BağıĢıklık sistemindeki hücreler temel olarak üç gruba ayrılır:  

1. Lenfositler 

2. Monositler 

3. Polimorfo nükleer granülositler 

         Bu hücre grupları içinde lenfositlerin görevi, vücuda giren yabancı maddelerin 

(Antijen) uyarımıyla farklılaĢarak bağıĢıklık cevabını oluĢturmak ve Antijenleri yok 

etmektir. Bir Antijen, bir protein gibi antijenik-determinant grupları olarak 

adlandırılan bir seri küçük kimyasal gruplar taĢır. Diğer iki gruptaki hücrelerin 

görevi ise fagositozdur (Fagositoz: Hücreleri ve mikroorganizmaları sindirme 

iĢlemi). Bu hücreler, vücuda giren Antijenik özellikteki molekülleri fagosite ettikleri 

gibi, bağıĢıklık cevabından kalan hücre artıklarını da fagositoz yoluyla temizlerler. 

         Lenfositler, bağıĢıklık cevabını oluĢturan asıl birimlerdir. Lenfositlerin 

vücuttaki diğer hücrelerle (self hücreler) ve Antijenlerle (nonself hücreler) etkileĢimi, 
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yüzeylerinde bulunan reseptörler yardımıyla olur. Bu reseptörlerin değiĢiklik arz 

etmesi üç tip lenfositi ortaya çıkarır: T tipi lenfositler (T hücreleri), B tipi lenfositler 

(B hücreleri) ve NK hücreler (Natural Killer).  

          T tipi hücrelerin bir kısmı aktivatör, bir kısmı da baskılayıcı olarak çalıĢır ve 

bu Ģekilde bağıĢıklık cevabının istenen seviyede olmasını sağlarlar. B hücreleri, 

yüzeylerinde Immunoglobin molekülleri taĢırlar (De Castro ve Von Zuben 1999). 

Immunoglobin molekülleri birbirine benzer yapıda Antikorlardan oluĢur (ġekil 2.1).  

ġekil 2.1‟de görüldüğü gibi Antikorlar, protein dizilimlerinin yer aldığı bir ağır zincir 

(Heavy Chain) bir de hafif zincir (Light Chain)‟den oluĢurlar. Antikorların V 

(Variable) bölgeleri, Antijenlerle ya da diğer Antijenik yapılarla birleĢme yerleridir 

(reseptörleri). 

         B hücreleri aktive olduklarında plazma hücrelerine dönüĢürler ve yüzeylerinde 

bulunan Immunoglobin moleküllerinden Antikor salgılarlar. Salgıladıkları bu 

Antikorlar Antijenler ile birleĢerek bir Antijen-Antikor kompleksi oluĢtururlar. Bu 

kompleksin oluĢması, çevreye bazı kimyasal sinyaller yayılmasına sebep olur ve bu 

sinyalleri algılayan öldürücü hücreler de bu kompleksi parçalayarak yok eder  (De 

Castro ve Von Zuben 1999). 

 

 

 

 
 

 

Şekil 2.1 Antikor 
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         Monositler ve polimorfo nükleer granülositler, fagositoz yapan hücrelerdir ki 

bunların temel görevleri, bağıĢıklık cevabında Antijenin yok edilmesinden sonra 

ortaya çıkan hücre artıklarını sindirmektir. 

 

 

 

2.3. BağıĢıklık sisteminin özellikleri 
 

 

 

         Mikroplara karĢı bağıĢıklığın kazanılmasında iki temel bağıĢıklık mekanizması 

rol oynar. Bunlardan ilki “Doğumsal BağıĢıklık” (innate immunity)‟tır ve 

bağıĢıklığın kazanılmasında öncelikle gözlemlenen bağıĢıklık çeĢidi budur. 

Doğumsal bağıĢıklık, mikropların çoğunda ortak olan yapıların uyarımı ile baĢlar ve 

burada rol alan hücrelerin (NK -Natural Killer- hücreleri) Antijeni tanımalarını 

sağlayan reseptörleri Antijen (Ag)-spesifik değildir. Doğumsal bağıĢıklıktan sonra 

Adaptif BağıĢıklık devreye girer. Adaptif bağıĢıklık, değiĢik mikrobik Antijenler için 

özerktir. Adaptif bağıĢıklığın oluĢumu için gereken hücreler Ģunlardır: Antijen-

spesifik lenfositler, lenfosit aktivasyonu için gerekli yardımcı hücreler ve Antijenleri 

yok etmek için efektör hücreler.  

         Vücuda giren Antijene karĢı gösterilen bağıĢıklık yanıtı Antijenin yapısına göre 

hücresel ve humoral bağıĢıklık olmak üzere ikiye ayrılır (Abbas ve ark. 1994). 

Humoral bağıĢıklık, hücre dıĢı mikroplara karĢı görülür ve bu tür bağıĢıklık yanıtında 

B hücreleri aktiftir. Hücresel bağıĢıklık ise hücre içi mikroplara karĢı olup bu 

durumda sadece T hücreleri görev alır.        

 

 B ve T lenfositlerinin temel farkları: Antijen reseptörleri ve 

fonksiyonlarıdır. 

 Antijenler, Antikorlara ya da T lenfositlerinin Antijen reseptörlerine 

bağlanırlar. Antikorlara bağlanan Antijenler; Ģekerler, lipitler, 

karbonhidratlar, proteinler ve nükleik asitleri içeren biyolojik 

moleküllerdir. T hücresi reseptörleri ise sadece peptid Antijenleri tanırlar. 

 T ve B lenfositleri, Antijen ile karĢılaĢtıklarında efektör hücrelere 

dönüĢürler ve bağıĢıklık cevabında rol oynarlar. B hücreleri, Antikor 

salgılayan plazma hücrelerine dönüĢürken; T hücreleri de sitokin 
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salgılayan yardımcı T hücresine ya da CD8
+
 salgılayan CTL‟lere 

dönüĢürler. 

 

 

 

2.4. Lenfositlerin OlgunlaĢması, Aktivasyonu ve Regülasyonu 

 

 

 

         Lenfositlerin BağıĢıklık Sisteminde görev yapabilecek iĢlevsel hücreler haline 

gelmesine olgunlaĢma (maturation) adı verilir. B ve T lenfositlerin üretimi kemik 

iliğinde baĢlar. B hücresi, olgunlaĢmasını kemik iliğinde tamamlar fakat T hücresi 

olgunlaĢma için Timus‟a geçer. Her iki hücre tipinin olgunlaĢmasında göze çarpan 

Ģey, olgunlaĢma esnasında yüksek bir mitotik aktivitenin yani bölünerek çoğalma 

iĢleminin olmasıdır. Bu da çok çeĢitli bir repertuarın oluĢmasını sağlamıĢ olur. 

Burada repertuar ile kastedilen, B ve T lenfositlerinin özerklikleridir. Fonksiyonel 

reseptör genleri, olgunlaĢmamıĢ B hücreleri için kemik iliğinde, T hücreleri için ise 

Timus‟ta üretilir. 

         Lenfositlerdeki Antijen reseptörleri, rasgele DNA rekombinasyonu ile üretilirler 

ve Antijen varlığına bağlı değildirler. Bir baĢka deyiĢle, lenfosit reseptörleri, Antijen 

ile karĢılaĢılmadan üretilirler. Olgun B hücrelerinin yabancı Antijenlere karĢı 

çoğalarak yanıt üretmesi ikincil lenfoid dokularda gerçekleĢir.  

         YaĢamları süresince her bir B hücresi klonunun üyeleri aynı V bölgesine 

sahiptirler ve aynı Antijen özerkliğinde kalırlar. Fakat Antijene karĢı yanıtlarda, 

Antikorların V bölgelerinde açık değiĢimler meydana gelir. Antijenik uyarımdan 

sonra Antijen duyarlılığı artar. Buna duyarlılık olgunlaĢması (affinity maturation) adı 

verilir ve bu, humoral bağıĢıklığın bir karakteristiğidir. Duyarlılık olgunlaĢmasında V 

bölgelerinin DNA kodlamasında mutasyonlar gerçekleĢir ve bu mutasyonları bir 

seçme iĢlemi takip eder. Böylelikle sadece yüksek duyarlılıklı hücreler hayatta kalır. 

      T hücrelerinin üretiminin kemik iliğinde baĢlamasına rağmen, T hücreleri 

olgunlaĢma için Timus‟a geçerler. T lenfositleri sadece peptid Antijenlerini tanırlar. 

Ayrıca bu peptid Antijenleri ancak MHC moleküllerine bağlı ise tanıyabilirler. MHC 

(Major Histocompatibility Complex) molekülleri, Antijen sunan hücrelerde bulunan 

ve peptid Antijenlerini kendilerine bağlayan yapılardır. Timus‟da iki çeĢit seçim 

iĢlemi gerçekleĢir; pozitif seçim ve negatif seçim. Pozitif seçimde, self peptid-self 
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MHC komplekslerine düĢük bir duyarlılıkla bağlanan olgunlaĢmamıĢ T hücreleri 

hayatta kalmaları için bir uyarım alarak seçilmiĢ olurlar. Negatif seçimde ise, self 

peptid-self MHC komplekslerine yüksek bir duyarlılıkla bağlanan olgunlaĢmamıĢ T 

lenfositleri öldürülür. Timus‟da vücutta bulunan self Antijenlerin büyük çoğunluğu 

mevcuttur. Böylelikle, pozitif ve negatif seçim iĢlemleri ile, vücut Antijenlerine 

duyarlılığı fazla olan ve vücutta sirkülasyona katılması halinde de vücuttaki self 

Antijenlere karĢı bağıĢıklık yanıtının oluĢmasında rol üstlenebilecek T lenfositlerinin 

yok edilmesi gerçeği ile karĢılaĢılır (Abbas ve ark. 1994). 

         Vücutta lenf sıvısı aracılığı ile sirkülasyon halinde bulunan ve herhangi bir 

Antijen ile uyarılmamıĢ T hücrelerine „naive T lenfositleri‟ adı verilir. Naive T 

lenfositlerinin Antijeni tanıması bir dizi olayın gerçekleĢmesine neden olur. Örneğin, 

Antijeni tanıyan T lenfositleri çoğalır ve farklılaĢarak efektör T lenfositlerine 

dönüĢürler. Efektör T lenfositlerinin, yine aynı ortam içinde bulunan Antijenleri 

tanımaları (peptid-MHC kompleksi Ģeklinde), bu hücrelerin efektör fonksiyonlarını 

yerine getirebilmesinin birincil sebebidir (ġekil 2.2).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4 Naive ve efektör T hücrelerinin Antijen ile aktivasyonu 
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         Protein Antijenleri vücuda girdiğinde, ikincil (peripheral) lenfoid organlara 

götürülürler. Burada bu Antijenler, Antijen sunan hücreler (APC-Antigen Presenting 

Cells) tarafından iĢlenir ve MHC‟ye bağlı peptidler Ģeklinde bu hücrelerin 

yüzeylerine taĢınırlar. Aynı organlarda hareket etmekte olan naive T lenfositleri, bu 

MHC-peptid kompleksleri ile karĢılaĢır ve uyarılırlar. Bu uyarım sonunda aktive 

olarak çoğalıp (clonal expansion) efektör ya da hafıza hücrelerine dönüĢürler. 

Efektör hücrelere dönüĢen T hücreleri sirkülasyona katılır ve MHC-peptid 

komplekslerini tanıyarak aktive olup efektör fonksiyonlarını yerine getirirler. 

         T Lenfositlerinin aktivasyonu için iki olay gerçekleĢmelidir: T hücresi 

reseptörlerinin (TCR‟ler), MHC-peptid komplekslerini tanımaları ve T hücrelerinin 

yardımcı molekülleri ile Antijen sunan hücreler üzerindeki ligand‟ların etkileĢmesi 

(costimulator) gerekmektedir. Co-stimulatörler, T hücresi aktivasyonu için “ikincil 

sinyaller” i sağlarlar. Co-stimülatörler yoksa Antijen ile karĢılaĢan T hücreleri ya 

apoptosis ile ölür ya da anergy adı verilen yanıtsızlık durumuna geçerler. Dolayısıyla 

co-stimülatörler sayesinde T Lenfositlerinin yanıtları doğru zaman ve doğru yerde 

baĢlatılmıĢ olur. 

        Naive T hücrelerinin çoğalmasına clonal expansion denir ve bunun sonucunda 

Antijeni elemek için gerek duyulan Antijen-spesifik hücrelerden oluĢan bir 

popülasyon meydana gelir. Olgun T hücrelerinin farklılaĢması, naive T lenfositlerinin 

efektör hücrelere dönüĢmesi iĢlemidir. Bu iĢlem, hem T hücresinin Antijen ile 

indüklenen aktivasyonunu hem de diğer uyarımları gerektirir. Burada bahsedilen 

diğer uyarımlar, genelde Antijen tanınma tarafında üretilen interlökin 2 (IL-2) adı 

verilen salgılardır (Baysal 2001).  

 

 

 

2.5. B Hücresi Aktivasyonu ve Antikor (Ab) Üretimi 

 

 

 

         B hücrelerinin aktif olarak rol oynadığı humoral bağıĢıklık, Antikorlar 

tarafından kontrol edilir. Protein Antijenlerine karĢı gösterilen Antikor yanıtları hem 

B hücrelerini hem de T hücrelerini gerekli kılar. Bu nedenle protein Antijenleri T-

bağımlı Antijenler olarak sınıflandırılır. B hücrelerinin yanıtında rol alan T hücreleri, 

B hücrelerinin çoğalmasını ve farklılaĢmasını sağlayan yardımcı T hücreleridir. 
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Polisakkarit, lipid gibi nonprotein Antijenlerde T hücrelerine gerek duyulmaz. Bu tür 

Antijenlere de T-bağımsız (TI:Thymus Independent) Antijenler denir. Yardımcı T 

hücrelerinin yer aldığı bağıĢıklık yanıtında spesifiklik çok fazladır. Bu tür yanıtlarda, 

protein Antijenlerini tanıyan yardımcı T hücreleri, B hücrelerinin yüksek duyarlılıklı 

Antikorlar üretebilmesi için gerekli sinyalleri sağlarlar. TI Antijenlerine karĢı 

gösterilen bağıĢıklık yanıtı ise oldukça basittir ve çoğunlukla düĢük duyarlılıklı 

Antikorlardan oluĢur  (Abbas ve ark. 1994).  

         Humoral bağıĢıklık yanıtları ikincil lenfoid organlarda baĢlarlar. Bu tür 

bağıĢıklık yanıtları çoğunlukla kalıcı Antikor üretimi ve hafıza oluĢumuna neden 

olurlar (ġekil 2.3).  

 

 

 

 
 

 

Şekil 2.3 Birincil ve ikincil humoral yanıtın kinetikleri 

 

 

 

         Tanıma fazı, Antijenler ile her Antijene özel küçük bir sayıda olgun IgM ve 

IgD‟lere sahip B hücrelerinin etkileĢmesi ile baĢlar. Antijenin belirli B hücrelerindeki 
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IgM ve IgD moleküllerine bağlanması, aktivasyon fazını baĢlatır. B hücresinin 

Antijen reseptörleri B hücresi aktivasyonunda iki anahtar rolü oynar: Birincisi, B 

hücrelerine kimyasal sinyaller dağıtarak aktivasyon iĢlemini baĢlatırlar. Ġkincisi, bu 

reseptörler Antijenlere bağlanarak Antijenleri endosomal vesicle‟lara dönüĢtürürler. 

Eğer Antijen bir protein ise, B hücresi reseptörleri onu peptidlere parçalarlar ki bu 

peptidler yardımcı T hücrelerine sunulmak üzere B hücrelerinin yüzeyine taĢınırlar. 

Buradan anlaĢılmaktadır ki, protein Antijenlerine karĢı T-bağımlı bağıĢıklık 

cevabında Antijen sunan hücreler (APC) B hücreleridir.  

 

 

 

2.5.1. Protein Antijenlerine karĢı gösterilen T-bağımlı B hücresi yanıtı 

 

 

 

         Protein Antijenlerine karĢı gösterilen B hücresi yanıtları, Antijenin yardımcı T 

hücreleri tarafından tanınması ve Antijen spesifik B lenfositleri ile T lenfositlerinin 

ortak çalıĢmasını gerektirir.  

         Vücuda giren protein Antijeni B hücrelerinin reseptörleri tarafından tanınır. 

Antijeni tanıyan B hücrelerinin reseptörleri bu Antijeni peptidlere parçalar. 

Parçalanan peptidler de B hücrelerinin yüzeylerine taĢınarak ilgili T hücrelerine 

sunulurlar. Antijenin yüzey reseptörlerine bağlanması aynı zamanda bir takım co-

stimülatörlerin salgılanmasına da neden olurlar. Bu co-stimülatörler, B hücresinin 

yardımcı T hücrelerini aktive etme olasılığını artırırlar. Burada görev alan B 

hücreleri, T hücrelerine Antijen sunan APC‟ler olarak çalıĢır (hücresel bağıĢıklıkta bu 

görevi makrofajlar üstlenir). Yardımcı T hücreleri B hücrelerinin yüzeyinde sunulan 

peptidleri tanıyarak aktive olurlar. Aktivasyon ile T hücreleri tarafından salgılanan 

moleküller (sitokinler) yine ilgili B hücrelerini aktive etmek için kullanılır. B ve T 

hücreleri arasında gerçekleĢen bu etkileĢimin sonucunda ise B hücreleri uyarılmıĢ 

olur. Buradaki sitokinler çok önemlidir çünkü bu uyarım sayesindedir ki B hücreleri 

çoğalır ve Antikor salgılayan plazma hücrelerine dönüĢürler. Antijenin vücuda 

giriĢinden 3 ila 7 gün sonra, aktive olmuĢ T hücrelerinin çok yakınında Antikor 

üreten B hücreleri görülür. T hücresi-B hücresi etkileĢiminin temel bir özelliği, 

etkileĢen lenfositlerin Antijen ile uyarılmıĢ lenfositler olmalarıdır. Bu da, Antijen-

spesifik yanıtın oluĢmasını garanti eder (Abbas ve ark. 1994).         
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2.5.2. Germinal center reaksiyonları 

 

 

 

         T hücresine bağımlı B hücresi yanıtlarında gerçekleĢen son olaylar duyarlılık 

olgunlaĢması ve hafıza B hücrelerinin üretilmesidir. Bu olaylar lenfoid foliküllerin 

Germinal Center adı verilen bölgelerinde gerçekleĢir.  

         Antijen ile karĢılaĢmadan sonraki 4 ila 7 gün içinde, aktive olmuĢ B 

hücrelerinin bir kısmı foliküllerin derinliklerine gider ve orada hızlı bir Ģekilde 

çoğalırlar. Çoğalma mitotik bir Ģekilde gerçekleĢir ve buradaki B hücrelerinin ikiye 

katlanma süresi yaklaĢık 6-12 saat olarak hesaplanmıĢtır. Dolayısıyla bir Lenfosit, 5 

gün sonra 5000 adet döl (progeny) oluĢturabilir. Çoğalma sonucunda Germinal 

Center‟larda oluĢmuĢ olan hücrelerin hepsi, tek bir ya da birkaç Antijen-spesifik B 

klonlarından oluĢmuĢlardır. Çoğalmadan sonra Germinal Center‟larda meydana 

gelen döller çok küçük hücrelerdir. Bu döller daha sonra farklılaĢma ve seçim 

iĢlemlerine tabi tutulurlar (Abbas ve ark. 1994).  

         Duyarlılık olgunlaĢması, Germinal Center‟larda gerçekleĢen ve Ig genlerinin 

somatik mutasyonu ile takibinde yüksek duyarlılıklı B hücrelerinin seçimini 

kapsayan bir iĢlemdir. Duyarlılık olgunlaĢması iĢlemi sadece yardımcı T hücresine 

bağımlı B hücresi yanıtlarında gerçekleĢir. Duyarlılık olgunlaĢması iĢleminde 

gerçekleĢen ilk olay somatik mutasyon olayıdır. Yine Germinal Center‟larda 

gerçekleĢen mutasyon sırasında B hücrelerinin Ig genlerinde mutasyonlar gerçekleĢir. 

Bu esnada T-bağımlı protein Antijenlerinden gelen kalıcı ve tekrar eden uyarımlar, Ig 

genlerindeki mutasyon sayısını artırırlar. Bu mutasyonların bazıları iĢe yarar fakat 

çoğu kullanıĢsız B hücrelerinin oluĢumu ile sonuçlanır. ĠĢe yarayan B hücreleri, bir 

sonraki aĢamada gerçekleĢecek olan seçim iĢlemi ile varlıklarını sürdürebilirler. 

         Seçme işlemi: vücuda giren Antijenlerin bir kısmı Germinal Center‟lara 

giderler. Germinal Center‟larda bulunan foliküler dentrik hücreler bu Antijenleri B 

hücrelerine sunarlar. Sunulan Antijenlere yüksek duyarlılıkla bağlanan B hücreleri 

hayatta kalmak için seçilirler, diğerleri de apoptosis ile ölürler. B hücresi yanıtı 

geliĢtikçe daha çok Antijen yok edilir ve Germinal Center‟lara daha az Antijen gider. 

Bu nedenle, buradaki Antijenlere bağlanabilecek olan B hücreleri birbirleri ile daha 

çok yarıĢırlar ve hayatta kalabilmek için daha yüksek bir duyarlılığa sahip olmaları 

gerekir. Bunun sonucunda da seçme iĢlemi bittikten ve Antijen vücuttan atıldıktan 
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sonra, Antijen için ilk baĢta olduğundan daha çok duyarlılıklı Antikorlara sahip bir B 

hücresi popülasyonu hayatta kalır. Bu popülasyonda bulunan B hücrelerinin bir kısmı 

hafıza hücresi olarak saklanır ve uzun süreler hayatta kalırlar. Antijenin her vücuda 

giriĢi bir duyarlılık olgunlaĢması iĢlemine vesile olacağı için, hafıza hücrelerinin 

duyarlılıkları her seferinde artar. Antijenin vücuda sonraki giriĢlerinde üretilen 

bağıĢıklık yanıtına “Ġkincil BağıĢıklık” yanıtı adı verilir. 

 

 

 

2.5.3. T-hücresi bağımsız Antijenlere B hücresi yanıtları 

 

 

 

         Polisakkaritler ve lipidler gibi non-protein Antijenlerinin çoğu, yardımcı T 

hücrelerine gerek duymadan Antikor üretimi için B hücrelerini uyarırlar. Bu tür 

yanıtlarda, çoğunlukla IgM ve bazı IgG alt tiplerinin oluĢturduğu düĢük duyarlıklı 

Antikorlar üretilir. Bu non-protein Antijenlerine karĢı oluĢturulan yanıtlarda hafıza B 

hücrelerinin üretilip üretilmediği bilinmemekle beraber, duyarlılık olgunlaĢması 

olayı gerçekleĢmemektedir (Abbas ve ark. 1994).            

         BağıĢıklık sistemi; içerisinde rol alan dokular, hücrelerin ve salgıların çeĢitliliği 

nedeniyle vücuda giren mikroplara karĢı uygun olan en iyi yanıtı vermektedir. 

BağıĢıklık sisteminde bir hücre bir Antijene, diğer birimlerden o hücreye ulaĢan salgı 

miktarı az olduğunda bir çeĢit yanıt üretirken, salgı miktarı farklı olduğunda farklı bir 

çeĢit yanıt üretmektedir. Dolayısıyla, bir hücrenin bile bir antijene bu denli farklı 

Ģekillerde yanıt verebilmesi, bağıĢıklık sistemindeki karmaĢık tanıma & aktivasyon 

& yanıt üretme mekanizmalarını problem çözme tekniği olarak ideal kılmaktadır. 

Fakat sistemin karmaĢıklığı ve çeĢitliliği asıl yanıt üretme mekanizmalarının 

oluĢumunun anlaĢılmasını zorlaĢtırır. Bu nedenle, bir problem çözümünde 

kullanılabilecek bir yapay bağıĢıklık sisteminin geliĢtirilmesi için öncelikle 

bağıĢıklık sistemindeki bu karmaĢıklığın ve çeĢitliliğin iyi bir Ģekilde anlaĢılmasını 

gerektirir. Bu bölümde bahsedilen bilgiler haricinde bağıĢıklık sistemi hakkında daha 

detaylı bilgi için (Abbas ve ark. 1994)‟a bakılabilir.             
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3. YAPAY BAĞIġIKLIK SĠSTEMLERĠ 

 

 

 

 

         Günümüzde problemler karmaĢıklaĢmakta ve problem çözümünde kısa sürede 

elde edilen çözümlere olan ihtiyaç artmaktadır. KarmaĢıklaĢan ve çeĢitlenen bu 

problemlere karĢı bilinen yöntemler yetersiz kalmaya baĢladıkça yeni çözüm 

yollarına gidilmektedir. Bu gereksinmeler doğrultusunda ortaya çıkan Yapay Zekâ 

Sistemleri, doğadaki iĢleyiĢten esinlenerek geliĢtirdiği çözüm yöntemleri ile pek çok 

alanda büyük baĢarılar elde etmekte ve yaygın bir Ģekilde klasik metotlara alternatif 

bir çözüm yolu olarak kullanılmaktadır. Yapay BağıĢıklık Sistemleri (YBS), bu 

Yapay Zekâ yöntemlerinin yeni ortaya çıkmıĢ bir dalıdır ve karmaĢık problemlerin 

çözümünde kullanılmak üzere birçok potansiyel barındırması açısından umut 

vadeden bir alan olarak belirginleĢmektedir. 

         Yapay BağıĢıklık Sistemleri, geliĢimini doğal bağıĢıklık sistemindeki iĢleyiĢin 

anlaĢılması için geliĢtirilen modellere borçludur. Bazı araĢtırmacıların bu 

modellerdeki olası problem çözme kapasitelerini fark etmesiyle YBS alanındaki ilk 

çalıĢmalar 1980‟li yıllarda kendini göstermeye bağlamıĢtır. 1990‟lı yıllarda ise 

yapılan çalıĢmaların sayısı hızlı bir artıĢ göstermiĢ ve YBS algoritmaları yavaĢ yavaĢ 

pratik problemlere uygulanmaya baĢlamıĢtır. 2000‟li yıllardan bu yana geliĢtirilmiĢ 

ve geliĢtirilmekte olan yeni sistemler, performans bağlamında bazı problemlerde 

diğer yöntemlere üstünlük sağlayarak bu alandaki çalıĢmaların önünü iyice açmıĢtır.  

         Yapay BağıĢıklık Sistemlerinin uygulama alanları Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

Robotik, kontrol, optimizasyon, sınıflama, kümeleme, Yapay Sinir Ağı yaklaĢımları, 

anormallik tespiti, etmen tabanlı yaklaĢımlar, öğrenme, indüktif problem çözme, 

örüntü tanıma, bilgisayar modelleri, diğer yaklaĢımlar (Açık Web sunucusu 

koordinasyonu, listeleme, veri madenciliği, sınıflama sistemleri, sensör tabanlı teĢhis, 

gen kütüphanelerinin geliĢimi, self-tanıma iĢlemi). Kısaca, diğer yapay zekâ 

yöntemlerinin kullanıldığı çoğu alanda kullanılması mümkündür. Fakat bu uygulama 

alanları arasında en fazla payı sınıflama & kümeleme algoritmaları, aykırılık tespiti, 

bilgisayar güvenliği ve optimizasyon uygulamaları almaktadır. Her ne kadar bu 

uygulama alanlarında dikkate değer baĢarılar sağlandıysa da YBS‟den çok üstün bir 

problem çözme aracı olarak söz etmek henüz mümkün değildir. YBS‟nin diğer 
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yöntemlere üstünlük sağlayabilmesi için mevcut yöntemlerde olmayan özellikler 

barındırması ve bu özellikler sayesinde söz konusu yöntemlerin yetersiz kaldığı 

uygulamalarda alternatif bir çözüm yolu olarak kendini göstermesi gerekmektedir.      

         BağıĢıklık sistemindeki etkileĢimlerin sistem bazında ifade edilerek bir Yapay 

BağıĢıklık Sistemi oluĢturulması için aĢağıdakilere ihtiyaç duyulur (ġekil 3.1): 

 

 Sistemi oluĢturan birimlerin gösterimi. 

 Sistemdeki birimlerin birbirleri ve çevre ile olan etkileĢimlerini hesaplamak 

için bir mekanizma. 

 Bazı adaptasyon prosedürleri. 

 

         Bir YBS tasarımında öncelikle sistemi oluĢturan birimlerin BağıĢıklık 

Sisteminin hangi elemanlarının modellenmesinden ortaya çıkacağının belirlenmesi 

gereklidir. Sonrasında bu birimlerin sistemdeki diğer birimlerle ve çevre ile olan 

etkileĢimlerinin türü ve boyutunun hesaplanmasında kullanılacak bazı duyarlılık 

ölçütleri oluĢturulmalı ya da kullanılmalıdır. Son olarak ta sistem birimlerinin 

fonksiyonlarını belirleyen ve sistem birimlerinin hangi durumlarda nasıl davranması 

gerektiğini karakterize eden bir takım adaptasyon prosedürleri kullanılmalıdır.   

 

 

 

  
 

 

Şekil 3.1 Yapay Bağışıklık Sisteminin katmanlı yapısı 

 

 

 

 

BağıĢıklık Algoritmaları 

Duyarlılık Ölçütleri 

Gösterim 

Uygulama Alanı 

Çözüm 

YBS 
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         Yapay BağıĢıklık Sistemleri alanında oluĢturulacak her sistemin temeli 

uygulama alanına dayanır. Uygulama alanının karakteristiğine uygun bir gösterim 

seçilmeli, duyarlılık ölçütleri de bu gösterimler temel alınarak oluĢturulmalıdır. 

Gösterim Ģekli ve duyarlılık ölçütleri belirlendikten sonra ortaya çıkacak bağıĢıklık 

algoritmaları yukarıda da bahsedildiği gibi sistem birimlerinin fonksiyonlarını 

belirler. Örneğin bir tasarımcı optimizasyon problemi için bir YBS sistemi 

oluĢturmak istemektedir. Bunun için tasarımcı öncelikle bir gösterim Ģekli 

belirlemelidir. Bu amaçla, bağıĢıklık sistemindeki Antikorları sistem birimleri olarak 

ifade etmeyi seçebilir ve bu Antikorların her birini binary diziler yardımıyla ifade 

edebilir. Bu durumda tasarımcının seçmiĢ olduğu gösterim Ģekli binary dizilerdir ve 

duyarlılık ölçütlerini bu gösterim Ģeklini dikkate alarak belirlemesi gerekir. 

Tasarımcının belirleyeceği duyarlılık ölçütü binary diziler söz konusu olduğu için 

“Hamming” uzaklık ölçütü olarak seçilebilir. Son ve en önemli aĢama olan bağıĢıklık 

algoritmasının oluĢturulmasında ise tasarımcı bağıĢıklık sistemindeki bazı 

mekanizmaları seçmiĢ olduğu gösterim Ģekli ve duyarlılık ölçütünü dikkate alarak 

modelleyebilir. Bu modellemeler, bire-bir bağıĢıklıktaki bazı mekanizmaları 

kullanabileceği gibi bu mekanizmalardan esinlenilerek oluĢturulmuĢ (ve sırf 

bağıĢıklık metaforlarından oluĢmayan) modellemeleri de kullanabilir. Örneğin 

bağıĢıklık sistemindeki duyarlılık olgunlaĢması mekanizmasından yola çıkılarak bir 

bağıĢıklık algoritması oluĢturulabilir.   

         Yapay BağıĢıklık Sistemleri alanında, yukarıda bahsedilen iĢlemlerin her biri 

için çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Sistemi oluĢturan birimlerin gösterimi için 

Perelson ve Oster‟in 1979 yılında ortaya attıkları Ģekil-uzayı yaklaĢımı, en çok kabul 

gören ve kullanılan yaklaĢımdır (Perelson ve Oster 1979). Antikor ve Antijen 

arasındaki etkileĢimler de duyarlılık ölçütünün kullanılması aĢamasında en çok tercih 

edilen modellemelerden birisidir. BağıĢıklık algoritmalarının oluĢturulması 

aĢamasında da klonsal seçme algoritması (Ada ve Nossal 1987), negatif seçim 

algoritması, bağıĢıklık ağları, değiĢik uygulama alanları için oluĢturulmuĢ ve oldukça 

çok kullanılan yöntemlerdir. 
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3.1. ġekil Uzayı Gösterimi 

 

 

 

         Antijen tanıma için gerekli olan tüm hücrelerin oluĢturduğu sete, Bağışıklık 

repertuarı denir. Vücudumuzun tüm Antijenlerden korunabilmesi için bu repertuarın 

tam olması gereklidir. Vücut, herhangi bir Antijeni tanıyabilecek reseptör 

molekülerini oluĢturacak protein genlerine sahiptir ve bu genlerin farklı 

kombinasyonlarda dizilimi ile doğada bulunan hemen hemen tüm Antijenleri 

tanıyabilir. Bir baĢka ifade ile, vücudumuzun BağıĢıklık repertuarı tam dır.  

         ġekil uzayı yaklaĢımı, Lenfositler ve Antijenler arasındaki etkileĢimleri 

niceliksel olarak modellemek için 1979 yılında Perelson ve Oster tarafından ortaya 

atılmıĢtır.  

         BağıĢıklık sisteminde iki hücrenin algılayıcıları arasındaki etkileĢim sırasında 

birçok fizikokimyasal olay meydana gelir. BağıĢıklıktaki bu iki hücre algılayıcısı N 

boyutlu bir Ģekil uzayında iki nokta olarak gösterilebilir. Söz konusu N boyutlu Ģekil 

uzayında N tane eksen vardır ve her bir eksen, iki algılayıcı arasında gerçekleĢen 

fizikokimyasal etkileĢimlerden birini temsil eder. BağıĢıklık sisteminde bir 

etkileĢimin gerçekleĢmesinde tamamlayıcılık esastır. Örneğin, bir Antijenin 

algılayıcısı (epitop) ile bir Antikorun algılayıcısının (paratop) Ģekilleri birbirlerini 

tamamlar nitelikte ise etkileĢim en fazladır (ġekil 3.2). 

 

 

 

 
 

 

Şekil 3.2 Bağışıklık sisteminde tamamlayıcılık 
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         BağıĢıklıktaki tamamlayıcılık özelliği, Ģekil uzayında uzaklık kavramı ile 

modellenmiĢtir. ġekil uzayında BağıĢıklık Sistemindeki iki algılayıcıyı temsil eden 

iki nokta birbirinden ne kadar uzak ise bu iki algılayıcı arasındaki tamamlayıcılık o 

kadar fazladır. Yapay BağıĢıklık Sistemi algoritmalarının çoğunda Antijen 

algılayıcısı Antijenle eĢdeğer sayılmıĢ ve Ģekil uzayı gösterimi ile algılayıcı yerine 

Antijen modellenmiĢtir. Benzer Ģekilde Antikor algılayıcı yerine Antikor 

modellenmiĢtir. Örneğin, bir A Antijeni ile bir B Antikoru arasında iki çeĢit 

fizikokimyasal etkileĢim gerçekleĢebilir kabulü yapılsın. Bu durumda her bir 

fizikokimyasal etkileĢiminin temsilinde 2 eksen kullanılacağı için iki boyutlu bir 

Ģekil uzayı, A Antijeni ile B Antikorunu göstermek için kullanılabilir (ġekil 3.3). 

         ġekil 3.3‟de A Antijeni, B ve C Antikoru gösterilmektedir. A Antijeni ile C 

Antikoru arasındaki uzaklık, B Antikorundan fazla olduğu için, A Antijeni ile C 

Antikoru arasındaki etkileĢimin Ģiddeti, A Antijeni ile B Antikoru arasındaki 

etkileĢimin Ģiddetinden daha fazladır.  

 

 

 

 
 

 

Şekil 3.3 Şekil uzayı gösterimi 

 

 

 

         ġekil uzayı gösteriminde çoğunlukla Antijenler, gerçek konumunun 

koordinatları ile değil, bu koordinatların tersleri alınarak gösterilirler. Örneğin 
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yukarıdaki örnekte A Antijeni (2,4) noktasında değil, (-2,-4) noktasında gösterilir  

(ġekil 3.4). 

         Bu durumda “maksimum etkileĢim için maksimum uzaklık” teoremi yerini 

“maksimum etkileĢim için minimum uzaklık” teoremine bırakır. Yeni teoreme bağlı 

olarak yukarıdaki örnek Ģu Ģekilde sonuçlandırılabilir: A Antijeni ile C Antikoru 

arasındaki uzaklık, B Antikorundan daha az olduğu için A Antijeni ile C Antikoru 

arasındaki etkileĢimin Ģiddeti A Antijeni ile B Antikoru arasındaki etkileĢimin 

Ģiddetinden daha fazladır.  

         BağıĢıklık sisteminde B ve T lenfositlerinin Antijenik yapıları tanıyabilmeleri 

için bu Antijenik yapılardan gelen uyarımların belirli bir eĢik seviyesini aĢması 

gerekmektedir. Bu özellik ise Ģekil uzayında tanıma çemberi (ya da tanıma topu) adı 

verilen modelleme ile ifade edilmiĢtir. 

 

 

 

 
 

 

Şekil 3.4 Şekil uzayında complement gösterim 

 

          

 

         ġekil uzayında gösterilen her bir self hücrenin (B ve ya T hücresi) yarıçapı bir 

eĢik seviyesi ile belirlenen bir tanıma çemberi vardır. Her bir self hücre sadece bu 

çemberin içinde kalan Antijenleri tanıyabilir. ġekil 3.5‟de tanıma çemberi kavramı ve 

Ģekil uzayında repertuar tamlığı gösterilmektedir.  
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Şekil 3.5 Tanıma çemberi kavramı ve repertuar tamlığı 

 

 

 

         ġekil 3.5‟de üç tane self hücre ve Antijenler iki boyutlu bir Ģekil uzayında 

gösterilmiĢlerdir. Her bir hücrenin tanıma çemberi “e” eĢik seviyesi ile belirlenen Ve 

çemberidir. ġekilde H1 tanıma çemberi içinde kalan iki Antijeni, H3 ise sadece bir 

Antijeni tanır. H2‟nin tanıma çemberinde herhangi bir Antijen olmadığı için H2 

Antijen tanımamaktadır. Doğada mevcut olabilecek Antijen türleri, protein 

dizilimleri ile belirlendiği için belirli bir çeĢitlilikte bulunabilirler. ġekil 3.5‟deki iki 

boyutlu Ģekil uzayında bulunabilecek tüm Antijen türleri bir V hacmi ile ifade 

edilmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle bulunabilecek tüm Antijenler mutlaka bu hacim 

içerisinde gösterilirler. Yine aynı Ģekil uzayında bulunan her bir Antikorun bir Ve 

tanıma hacmi olduğuna göre, Ģekil uzayında V hacmi içerisinde tüm noktaları 

kapsayacak biçimde bir Antikor popülasyonu olduğunda bu Antikor popülasyonu tüm 

Antijenleri tanıyabilir. Bu durumda bu Antikor popülasyonunda repertuar 

tamlığından söz edilebilir. 

         ġekil uzayı yaklaĢımı Ģimdiye kadar geliĢtirilmiĢ olan YBS algoritmalarının 

çoğunda kullanılmıĢ olsa da pratik problemlere uygulandığında bazı sorunlar ortaya 

çıkarmaktadır. Örneğin özellik sayısı arttıkça antikorlar etrafındaki tanıma 

çemberinin hacmi küçülür. Özellikle 15‟den yüksek özellik sayısı için hacim giderek 

0‟a yaklaĢır. Bu da eĢik seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun tanıma çemberi içine 
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düĢecek Antijen sayısını azaltır ve sistem genelleĢtirme kapasitesini kaybederek çok 

özel bir sistem haline dönüĢür.  

         ġekil uzayı kavramının bir diğer dezavantajı ise tamamlayıcılık hesaplanırken 

kullanılan benzerlik & uzaklık fonksiyonlarında tüm özelliklerin eĢit ölçüde 

benzerlik & uzaklık hesabına katılmasıdır. Bu prosedürün her ne kadar bağıĢıklık 

sisteminde bir karĢılığı olsa da pratik problemlerde bazı özelliklerin daha fazla etken, 

bazılarının da daha az etken olacağı durumlar mevcuttur ve bu durum sistem 

performansını önemli ölçüde etkiler.      

 

 

 

3.2. Antijen-Antikor Gösterimleri ve Duyarlılıklar 

 

 

 

         ġekil uzayı kavramında belirtildiği gibi Antijen-self hücre etkileĢimlerinin 

derecelerinin belirlenmesi için bir ölçüt olarak “uzaklık ölçütü” kullanılır. Ortaya 

atılan modellerin çoğunda self hücre yerine Antikor kullanıldığı için bundan sonra 

bahsedilecek etkileĢimler Antijen-Antikor etkileĢimleri olarak isimlendirilecektir. 

Matematiksel olarak bir Antikor ya da Antijen molekülü, L boyutlu bir Ģekil uzayında 

bir nokta olarak ifade edilir ki bu noktanın koordinatları m=<m1, m2, m3, ……mL> 

vektörü ile tanımlanır. Bu vektör (ya da dizi) içindeki her bir eleman, Ģekil 

uzayındaki bir eksene ait koordinat değeridir ve Antikor-Antijen arasındaki 

fizikokimyasal etkileĢimlerden birini temsil eder. Antijen ile Antikor arasındaki 

uzaklıklar çeĢitli yöntemlerle hesaplanabilir. Eğer Antijeni ve Antikoru simgeleyen 

vektörler gerçel değerli vektörler ise bu durumda Öklid ya da Manhattan uzaklık 

ölçütleri kullanılabilir. Literatüre bakıldığında uzaklık ölçütü olarak çoğunlukla 

Öklid uzaklık ölçütü kullanılmıĢtır (De Castro ve Von Zuben 1999).  

 

Antikor : Ab=<Ab1, Ab2,……, AbL> 

Antijen :  Ag=<Ag1, Ag2,……, AgL> 

olması durumunda, 

Ab ve Ag arasındaki Öklid uzaklığı: 
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D= 



L

i

ii AgAb
1

2)(        (3.1) 

ve Ab ve Ag arasındaki Manhattan uzaklığı: 

D= 



L

i

ii AgAb
1

       (3.2) 

formunda ifade edilebilir. Antijenler ve Antikorlar gerçel değerli vektörler yerine 

binary sembollerle ifade edilirlerse farklı bir uzaklık ölçütü (Hamming uzaklık 

ölçütü) kullanılır. Bu durumda Antijen ve Antikorların gösterildiği vektör elemanları 

gerçel değerli sayılardan değil, binary sembollerden oluĢur. Kullanılan Hamming 

uzaklık ölçütünün formülasyonu Ģu Ģekildedir; 

D=


L

i 1

 ,      δ=
1 ,

0

i iAb Ag

diğer





     (3.3) 

         Antikorların Antijenlere yanıt üretebilmeleri için onları tanımaları 

gerekmektedir. Tanıma iĢlemi için ise Antikorların Antijene olan duyarlılıklarının 

belirli bir eĢik seviyesini (ε) aĢması gereklidir ki bu duyarlılıklar da uzaklık ölçütleri 

kullanılarak hesaplanır. Antikor ve Antijenler binary olarak ifade edildiğinde 

duyarlılık hesabı aĢağıdaki örnekte olduğu gibi gerçekleĢtirilir.  

 

         Antikor:Ab=[0 0 1 1 0 0 1 1]; 

         Antijen:Ag=[1 1 1 0 1 1 0 1]; 

         etkileĢim: 

 

        Ab:        0         0        1       1       0        0        1        1 

        Ag:        1         1        1       0       1        1        0        1 

 

                    XOR:     1         1        0      1       1        1       1        0 

Duyarlılık (eşleşme skoru)=6 
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         Söz konusu binary vektörler için uzaklık, Hamming uzaklık ölçütü kullanılarak 

hesaplandığında (XOR iĢlemi ile) 6 olarak bulunur. Farklı bir ifade ile, bu iki 

vektörün 6 tane elemanı birbirini tamamlar nitelikte olduğu için aralarındaki uzaklık 

6 dır. 

         Antijen-Antikor etkileĢimlerinde kullanılan bir diğer kavram bağlanma 

değeri‟dir. Bağlanma değeri, moleküllerin bağlanıp bağlanmadığını ya da baĢka bir 

deyiĢle Antikorların Antijeni tanıyıp tanımadıklarını ifade eder. Ġki molekül 

arasındaki bağlanma değerini belirlemek için eĢik fonksiyonu ya da sigmoid 

fonksiyon gibi çeĢitli aktivasyon fonksiyonları kullanılabilir (ġekil 3.6). 

         ġekil 3.6 (a)‟daki eĢik fonksiyonu aktivasyonu söz konusu olduğunda, ancak 

eĢleĢme skoru (L-ε)‟den büyükse iki molekül arasında bağ kurulur. ġekil 3.6‟da L=7 

ve ε=2 olduğu için eĢleĢme skoru 5‟den büyük olduğu zaman bir bağlanmadan söz 

edilebilir. Sigmoid aktivasyon için durum yine aynıdır fakat burada bağlanmama ve 

bağlanma arasında keskin bir geçiĢ yoktur. EĢleĢme skoru 5‟den büyük iken yüksek 

bir bağlanma değeri, 5‟den küçük iken düĢük bir bağlanma değerinden bahsedilebilir. 

4‟den düĢük eĢleĢme skorları da bağlanmamayı ifade eden 0 değerine neden olurlar. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6 Aktivasyon fonksiyonları; (a) Eşik fonksiyonu   (b) Sigmoid fonksiyonu 
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3.3. Yapay BağıĢıklık Algoritmaları 

 

 

 

         Bir Yapay BağıĢıklık sistemi tasarımında uygulama alanının yapısına uygun 

olarak seçilen gösterim Ģekli ve duyarlılık ölçütleri belirlendikten sonra sistemin 

çatısını oluĢturacak olan bağıĢıklık mekanizmalarının modellendiği adaptasyon 

prosedürleri (baĢka bir ifade ile Yapay BağıĢıklık Algoritmaları) oluĢturulmalıdır. 

Literatürde geliĢtirilen bu algoritmaları, uygulama alanlarına ve yapılarına göre 

aĢağıda açıklandığı gibi kategorize etmek mümkündür. 

         ġekil 3.7‟de de görüldüğü gibi geliĢtirilen YBS algoritmaları 2 temel 

kategoride toplanmaktadırlar: Popülasyon tabanlı ve ağ tabanlı YBS algoritmaları. 

Popülasyon tabanlı algoritmalar da kendi içerisinde Klonsal seçim tabanlı, Bone 

Marrow modelleri ve Negatif seçim tabanlı olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar. 

Klonsal seçim tabanlı algoritmalar adaptif bağıĢıklık yanıtının Antijenleri nasıl yok 

edebildiğini modellemeye çalıĢmıĢtır. Modellenen mekanizma çoğunlukla duyarlılık 

olgunlaĢması mekanizmasıdır. Özellikle optimizasyon problemlerinde kullanılan 

klonsal seçim tabanlı modellerden tanıma, fonksiyon yaklaĢımı gibi uygulamalarda 

da yararlanılmaktadır. Bone Marrow modelleri ise Yapay BağıĢıklık Sistemlerindeki 

bağıĢıklık hücreleri ile algılayıcılarının oluĢturulmasından sorumlu modellerdir. 

 

 

 
 

 

Şekil 3.7 YBS algoritmalarının kategorileri 

 

 

YBS Algoritmaları 

Popülasyon Tabanlı Ağ (Network) Tabanlı 

Klonsal seçim tabanlı  

Negatif Seçim Tabanlı 
(Thymus modelleri) 

Sürekli (continuous) modeller 

Ayrık (Discrete) modeller Bone Marrow modelleri 
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         BağıĢıklık sisteminde bağıĢıklık hücrelerinin üretilmesindeki mekanizmaları 

modelleyen Bone Marrow modelleri repertuar oluĢumunda sistem birimlerinin 

çeĢitlendirilmesinde oldukça yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadırlar. Popülasyon 

tabanlı algoritmalar arasında oldukça yoğun bir ilgi toplayan modelleme Negatif 

Seçim algoritması olmuĢtur. BağıĢıklık Sisteminin birimlerinin vücudun self 

hücrelerini dıĢarıdan gelen non-self hücrelerden ayırabilmesi bu modellerin esin 

kaynağıdır. Bu alanda pozitif seçim ve/veya negatif seçim adı altında birçok 

algoritma oluĢturulmuĢ ve oluĢturulan bu algoritmalar sergiledikleri performanslarla 

çoğu araĢtırmacının bu alt alanda yoğun bir Ģekilde çalıĢmasına katkı sağlamıĢtır. Ağ 

güvenliği, hata tespiti, virüs tespiti, bilgisayar güvenliği gibi birçok güncel 

problemde uygulanabilen seçim algoritmaları günümüzde de geliĢimine hala hızla 

devam etmektedir.  

         YBS alanında süregelen çalıĢmaların yürütüldüğü diğer kategori ise Ağ tabanlı 

sistemlerin oluĢturulduğu gruptur. BağıĢıklık sistemi oldukça karmaĢık bir yapı 

sergiler ve sahip olduğu dağıtılmıĢ mekanizma bu karmaĢık sistemdeki her bir 

birimin görevini net olarak belirler. Bu sayededir ki bağıĢıklık sistemi oldukça zor 

görünen çoğu görevi iĢbölümü aracılığı ile yerine getirebilir. BağıĢıklık ağ 

modellerinin temel aldığı özellik iĢte bu dağıtılmıĢ mekanizmadır. BağıĢıklık ağ 

modellerinde sistem belirli görevleri yerine getirmekle sorumlu birçok birimden 

oluĢur. Bu birimlerin yoğunlukları, ağ içerisindeki yerleĢimleri, birbirleri ile olan 

etkileĢimleri, zaman içerisindeki değiĢimleri ağın yapısını, dinamiklerini, meta 

dinamiklerini belirler. Genel olarak çoğu ağ modelinin yapısı Ģu Ģekilde 

tanımlanabilir: 

 

Popülasyon 

değiĢiminin 

oranı 

= 
Ağ 

uyarımı 
- 

Ağ 

baskılaması 
+ 

Yeni 

eleman 

geliĢi 

- 

Uyarılmayan 

elemanların 

ölümü 
(3.4) 

 

         Ağ tabanlı YBS algoritmaları sürekli modeller ve ayrık modeller olarak kendi 

içerisinde iki ana grupta incelenebilirler. Sürekli modeller diferansiyel denklemlere 

dayalıdırlar ve otomatik navigasyon, optimizasyon ve otomatik kontrol gibi bir çok 

karmaĢık problemlere uygulanarak oldukça iyi sonuçlar elde etmiĢlerdir. Bu 

modellerde sistem birimlerinin zaman içerisindeki konsantrasyonları, birbirleri ile 



 

 

36 

olan etkileĢimleri, uygun diferansiyel denklemlerle modellenmeye çalıĢılmıĢtır.  Ağ 

tabanlı YBS algoritmalarından sürekli modeller sıradan diferansiyel denklemlere 

dayalıdırlar ve temelde BağıĢıklık Sisteminin simülasyonu amacıyla 

oluĢturulmuĢlardır. Ayrık modeller ise fark denklemleri ve ağın davranıĢını oluĢturan 

iteratif adaptasyon prosedürlerine dayalıdırlar. Yapay BağıĢıklık Sistemleri adı 

altında geliĢtirilen bu modeller ise problem çözme amaçlı olarak ortaya atılmıĢlardır. 

Ayrık ağ modelleri sadece sistem birimlerinin sayısı bağlamında değil aynı zamanda 

bu birimlerin yapıları bakımından da adaptiflik özelliği taĢırlar. BaĢka bir ifade ile 

ayrık ağ modellerindeki hücreler ve moleküller sayı olarak artıp azalabildikleri gibi 

duyarlılıklarını artırmak için Ģekil uzayındaki Ģekillerini de değiĢtirebilirler.  Ayrık 

ağ modellerinin uygulandığı problem spektrumu oldukça geniĢtir ve örüntü tanıma, 

sınıflama, veri sıkıĢtırma gibi uygulamalardan robotik, optimizasyon, kontrol gibi 

uygulama alanlarına uzanabilmektedir. Ayrık ağ modellerin hemen hepsinde Ģekil 

uzayı gösterimi kullanılmıĢtır.  
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4. TEZ ÇALIġMASINDA KULLANILAN VERĠ YAPILARI 

 

 

 

 

4.1. Two-Spirals Veri Kümesi  

 

 

 

         Tez çalıĢmasında geliĢtirilen algoritmalar iki aĢamada incelenmiĢtir. Birinci 

aĢamada, algoritmalardaki parametrelerin performansa etkisini ve giriĢ 

parametrelerinin kullanıcı tarafından nasıl belirlenmesi gerektiğini tespit etmek 

maksadıyla algoritmaların parametre analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġkinci aĢamada 

ise algoritmaların gerçel dünya problemlerindeki performanslarının değerlendirilmesi 

ve literatürde yaygın olarak kullanılan diğer metotlar ile karĢılaĢtırılması amacıyla 

geliĢtirilen algoritmalar bazı gerçel-problemlere uygulanmıĢ ve uygulama sonuçları 

karĢılaĢtırmalı olarak yorumlanmıĢtır. Algoritmaların parametre analizlerini 

gerçekleĢtirmek için yapay olarak üretilmiĢ “Two-Spirals Veri Kümesi” ve 

“Chainlink Veri Kümesi” olmak üzere iki veri kümesi kullanılmıĢtır. Bunlardan Two 

spirals veri kümesi iki özelliğe sahip toplam 190 veriden oluĢmaktadır (ġekil 4.1).  
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Şekil 4.1 Two-Spirals Veri Kümesi 
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Söz konusu verilerin 95 adedi bir sınıfa (bir sarmala), kalan 95 adedi de baĢka bir 

sınıfa (diğer sarmala) aittir. Dolayısıyla Two-Spirals veri kümesi iki özelliğe sahip ve 

iki farklı sınıfa ait toplam 190 adet veriden oluĢmaktadır. Veri kümesindeki sınıflar 

birbirinden doğrusal bir ayırım çizgisi veya düzlemiyle ayrılabilir olmadığı için Two-

Spirals veri kümesi doğrusal olmayan bir veri kümesidir.  

 

 

 

4.2. Chainlink Veri Kümesi 

 

 

 

         GeliĢtirilen algoritmaların parametre analizinde kullanılan bir diğer yapay veri 

kümesi ise Chainlink veri kümesidir. Yine, iki farklı sınıfa ait verilerin oluĢturduğu 

bu veri kümesindeki veriler üç özelliğe sahip olup, veri kümesi, 500‟ü bir sınıfa 

kalan 500‟ü diğer sınıfa ait olmak üzere toplam 1000 veriden oluĢmaktadır (ġekil 

4.2).  
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Şekil 4.2 Chainlink Veri Kümesi 

 

Yine, sınıfların doğrusal bir karar çizgisi ya da düzlemi ile ayrılabilir olmaması 

nedeniyle Chainlink veri kümesi de doğrusal olmayan bir veri kümesidir.  
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4.3. Ġris Veri Kümesi  

 

 

 

         Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen algoritmaların gerçek problemlerdeki 

performanslarını tahmin etmek ve algoritmaları literatürdeki diğerleri ile 

karĢılaĢtırabilmek amacıyla yararlanılan veri kümelerinden biri de iris veri 

kümesidir
1
.  

         Ġris veri kümesi, geliĢtirilen sistemleri literatürdeki diğer sistemlerle 

karĢılaĢtırmak amacıyla yaygın olarak kullanılan veri kümeleri arasındadır. Veri 

kümesi, iris çiçeğinin yaprak tipine göre değiĢik iris çiçeği sınıflarına ait verilerden 

oluĢmaktadır. Veri kümesinde toplam 150 veri bulunmak üzere farklı üç sınıfın her 

birindeki 50‟Ģer veri, toplam veriyi oluĢturmaktadır. Söz konusu sınıflar iris 

çiçeğinin türünü belirtmekte olup bunlar, Ġris Setosa, Ġris Versicolour ve Ġris 

Virginica olarak sıralanabilir. Her veri toplam 4 özelliğe sahiptir. Bu özellikler 

sırasıyla,  

1. çanak yaprağı uzunluğu (cm) 

2. çanak yaprağı geniĢliği (cm) 

3. çiçek yaprağı uzunluğu (cm) 

4. çiçek yaprağı geniĢliği (cm) 

olarak belirtilebilir. Özelliklerin sahip olduğu maksimum, minimum değerleri ile 

ortalama ve standart sapma değerleri ise aĢağıda listelenmiĢtir;: 

 

 Maksimum 

değer 

Minimum 

değer 

Ortalama 

değer 

Standart 

sapma 

1. özellik 7.9 4.3 5.84 0.83 

2. özellik 4.4 2.0 3.05 0.43 

3. özellik 6.9 1.0 3.76 1.76 

4. özellik 2.5 0.1 1.20 0.76 

          

 

 

1
 Ġris veri kümesi UCI veri tabanından alınmıĢtır: http://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-

learning-databases 
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         Ġris veri kümesinde toplam 4 özellik bulunduğu için bu veri kümesini 4 özellikli 

olarak görselleĢtirmek mümkün değildir. Fakat, aĢağıda ġekil 4.3‟de veri kümesinin 

özellikleri 3‟erli kombinasyonlarda birleĢtirilerek kümedeki sınıflar çizdirilmiĢtir. 

ġekil 4.3‟den de görüldüğü gibi 1.sınıfa ait veriler her türlü özellik kombinasyonunda 

diğer iki sınıftan kolaylıkla ayırt edilebilir niteliktedir. Ancak, ikinci ve üçüncü sınıfa 

ait veriler özellikle a ve b‟deki özellik kombinasyonlarında birbirlerinin içine 

karıĢmıĢ durumdadırlar. Bu da iris veri kümesindeki sınıfların doğrusal karar 

çizgileri ya da düzlemleri ile ayırt edilebilmesini zorlaĢtırmaktadır. Dolayısıyla, Ġris 

veri kümesindeki verilerin sınıflanması da doğrusal olmayan bir sınıflama problemi 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

4.4. Statlog Heart Disease Veri Kümesi 

 

 

 

         Tez çalıĢmasında geliĢtirilen sistemlerin hem gerçek problemlerdeki 

performansını tahmin etmek hem de bu sistemleri literatürde geliĢtirilmiĢ olan diğer 

sistemlerle karĢılaĢtırmak için kullanılan veri kümelerinden bir diğeri de yine 

doğrusal olmayan bir yapıya sahip olan Statlog Heart Disease veri kümesidir
1
.   

         Bu veri kümesi, kalp rahatsızlığı olan hastalardan ve sağlıklı kiĢilerden alınan 

toplam 270 veriden oluĢmuĢtur. Bu verilerin 150 adedi hastalara ait, kalan 120 tanesi 

de sağlıklı kiĢilere aittir. Her veri aĢağıdaki 13 özellikten oluĢmakta, sınıf bilgisi de 

veri dizilerinin 14.cü özelliği olarak 1-2 Ģeklinde (sağlıklı-hasta) saklanmaktadır. 

Verilerin sahip oldukları özellikler, 

1. YaĢ bilgisi (tam sayı). 

2. Cinsiyet bilgisi (iki değer: 0,1). 

3. Göğüs ağrısı tipi (toplam 4 değer: 1,2,3,4 ). 

 

 

 

1
 Statlog Heart Disease veri kümesi UCI veri tabanından alınmıĢtır: 

http://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases 
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(d) 

 

 

Şekil 4.3 (a) iris veri kümesi; 1.ci, 2.ci ve 3. özellikler, (b) iris veri kümesi; 1.ci, 2.ci 

ve 4.cü özellikler, (c) iris veri kümesi; 1.ci, 3.cü ve 4.cü özellikler, (d) iris veri 

kümesi; 2.ci, 3.cü ve 4.cü özellikler 

 

 

  

4. Dinlenme halinde kan basıncı (maksimum=200, minimum=94). 

5. Serum kolesterol (mg/dl) (maksimum=564,minimum=126). 

6. Açlık kan Ģekeri (iki değer:0,1). 

7. Dinlenme halinde EKG sonuçları (toplam 3 değer: 0,1,2). 

8. UlaĢılan maksimum kalp atıĢ oranı (maksimum=202, minimum=71). 

9. Egzersizin neden olduğu anjin (iki değer: 0,1). 
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10. Oldpeak: ST (maksimum=6.2, minimum=0). 

11. Peak egzersizsin ST parçasının eğimi (toplam 3 değer: 1,2,3). 

12. Flourosopy ile boyanmıĢ ana damarların sayısı (toplam 4 değer: 0,1,2,3). 

13. Thal; 3 = normal; 6 = fixed defect; 7 = reversable defect (toplam 3 değer).  

14. Sınıf bilgisi (toplam iki değer: 1,2). 

 

olarak listelenebilir.  

 

 

 

4.5. Atherosclerosis Rahatsızlığının Tespiti Ġçin Doppler Verileri 

 

 

 

         Atherosclerosis hastalığı, atardamarların duvarlarında plague olarak 

adlandırılan yağ tabakalarının oluĢmasıdır. Bu tabakalar, kanın damarlardan geçiĢini 

zorlaĢtıracak derecede büyük olabilirler. Bir atardamar bu tabakalar nedeniyle 

giderek darlaĢır ve bu damardan daha az kan geçer. Atherosclerosis, bir grup 

kardiyovasküler hastalığın ana nedenidir (Özsen ve ark. 2007). Vasküler hastalıkların 

tespitinde kan testleri, EKG, anjiyografi, ultrason, tomografi gibi bir seri testler 

yapılır. Bu testler arasında anjiyografi, testinde bazı cihazlarla damarların içerisine 

bakılır. Bu yöntem, hastalığın varlığının tespitinde kullanılan en güvenilir yoldur 

fakat bunun yanısıra oldukça acı verici ve pahalı bir uygulamadır. Bunun yerine 

acısız bir test tekniği olan Doppler sonografi tekniği genellikle önerilir. Doppler 

görüntüleme tekniğindeki son yenilikler, dolaĢım sisteminin belli bölgelerindeki 

zamansal ve konumsal akıĢ karakteristiklerinin değerlendirilmesine imkan 

tanımaktadır. Doppler sinyallerinin dalga Ģekillerinin analizi sayesinde fizyoloji ve 

patoloji ile ilgili bir çok bilgi edinmek mümkündür.  Bir hastalığın derecesinin 

belirlenmesinde genellikle Doppler sinyallerin spektrumu analiz edilir. Spektrum 

analizi ile belirlenen frekans kaymaları sayesinde kan akıĢ hızının ölçülebilmesinin 

yanı sıra akıĢtaki düzensizlikler de tespit edilebilir. Doppler sonogramları, bir zaman 

serisindeki gücün frekansla ne Ģekilde bozulduğunu tanımlar ve bu Ģekilde Doppler 

sinyalinin frekans analizi damardaki hız dağılımı hakkında bilgi verir. Bir 

sonogramda yatay eksen zamanı (t), düĢey eksen de frekansı gösterir (f). 

Sonogramdaki grilik seviyesi, bir frekansın her bir zaman noktasındaki güç 
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seviyesini belirler. Sonogramın renk tonu koyulaĢtıkça güç seviyesi artar, renk 

açıklaĢtıkça da güç seviyesi düĢer.  

 Bu tez çalıĢmasında Atherosclerosis hastalığının sınıflandırılması için 60 

hasta ve 54 sağlıklı kiĢiye ait olmak üzere toplam 114 kiĢiden elde edilen Doppler 

sonogramları geliĢtirilen algoritmalara giriĢ verisi olarak kullanılmıĢtır
1
.  

Verilerin elde edilmesinde Prof. Dr. Sadık KARA ve ekibi tarafından, Erciyes 

Üniversitesi Hastanesinin Radyoloji bölümünde Toshiba PowerVision 6000 Doppler 

Ultrasound Unit kullanılmıĢtır (Kara ve Dirgenali, 2007). Darbeli ultrason 

sinyallerini damara iletmek için 10 Mhz‟lik bir doğrusal ultrason probu 

kullanılmıĢtır. Carotid damarlarındaki Doppler yanıtlarını elde etmek için ultrason 

cihazındaki audio çıkıĢ portu kullanılmıĢtır. Ultrason biriminden çıkan audio 

sinyaller 44100 Hz‟de öreneklenerek bir IO kartı ile kiĢisel bir bilgisayara 

gönderilmiĢtir. Verilerin bilgisayara aktarılmasından sonra, bu doppler verileri 

üzerinde spektral analiz iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen Doppler 

sinyallerinin güç spektrumunu tahmin etmek için Welch metodu kullanılmıĢtır. 

Welch metodu FFT (Fast Fourier Transform)‟ye dayalı spektrum tahmini 

gerçekleĢtiren klasik yöntemlerden biridir.  Elde edilen Doppler verileri 512 veri 

noktasından oluĢan veri grupları haline getirilmiĢ ve Welch metodu bu gruplara 

uygulanmıĢtır (Kara ve Dirgenali, 2007). Bunun sonucunda elde edilen sağlıklı bir 

kiĢiye ait bir Doppler sonogramı ile hasta bir kiĢiye ait Doğğler sonogramı           

ġekil 4.4‟de görülmektedir (ġekil 4.4(a) ve ġekil 4.4(b)). ġekil 4.4‟den de görüldüğü 

gibi uygulanan spektrum tahmini metodu ile her bir frekansın x ekseninde bulunan 

zaman noktalarındaki güç spektral yoğunlukları sonogramlarda çizilmiĢtir. Elde 

edilen bu sonogramlar üzerinde uygulanan yumuĢatma ve eğri-uydurma iĢlemleri ile 

sonogramların maksimum frekans zarfı çıkartılmıĢtır. ġekil 4.4‟deki sonogramların 

maksimum frekans zarfları ġekil 4.5‟de görülmektedir.   

Sağlıklı ve hasta deneklerden alınan sonogramların bir periyodu toplam 61 

veriden oluĢmaktadır. Bu 61 veri, tez çalıĢmasında geliĢtirilen algoritmaların giriĢine 

sınıflandırılmak üzere sunulmuĢtur.   

 

 

 
1
 Kullanılan Doppler sonogramları Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sadık KARA ve ekibi tarafından kaydedilmiĢ ve 
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iĢlenmiĢtir.  

      

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4.4 (a) Sağlıklı bir kişiden Welch metodu ile elde edilen Doppler Sonogramı, 

(b) Hasta bir kişiden Welch metodu ile elde edilen Doppler Sonogramı 
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(a) 

 

(b) 

 

Şekil 4.5 (a) Sağlıklı bir kişiye ait Doppler sonogramının maksimum frekans zarfı, 

(b) Hasta bir kişiye ait Doppler sonogramının maksimum frekans zarfı  
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5. TEZ ÇALIġMASINDA GELĠġTĠRĠLEN ALGORĠTMALAR 

 

 

 

 

         Birinci bölümde de vurgulandığı gibi YBS alanında yapılan çalıĢmalar özellikle 

son yıllarda geliĢtirilen sistemlerle belirli bir aĢama kaydetmiĢtir. Ancak, YBS‟nin 

belirgin özellikleriyle diğer sistemlere göre öne çıktığını iddia etmek Ģu anda henüz 

mümkün değildir. BağıĢıklık sisteminin pek çok potansiyeli içerisinde 

barındırmasına rağmen değiĢik alanlarda göz ardı edilemeyecek düzeyde baĢarı 

sağlayan YBS sistemlerinin beklenen üst düzeydeki böylesi bir baĢarıyı henüz 

yakalayamamasının bazı belirgin nedenleri vardır.  

         Bunlardan birincisi, bağıĢıklık sisteminin karmaĢık ve kolektif yapısıdır. 

BağıĢıklık sisteminin asıl amacı, vücudun sağlıklı halinin devamlılığını sağlamaktır. 

Bu amaç için, diğer sistemlerle (sinir sistemi ve endokrin sistemi) ortak bir Ģekilde 

çalıĢan doku, hücre ve salgılarla birebir iliĢki içindedir. BağıĢıklık sisteminin 

iĢleyiĢinde sinir sisteminde olduğu gibi tek tip bir veri alıĢveriĢi söz konusu değildir, 

ayrıca bağıĢıklık sisteminde görev alan hücreler de tek tip bir hücre tipinden 

oluĢmamaktadır. DeğiĢik zamanlarda değiĢik fonksiyonları gerçekleĢtiren hücre 

tipleri olduğu gibi, değiĢik sinyallerin karĢılığında değiĢik tipte hareket eden aynı tip 

hücreler de bağıĢıklık sisteminin temel unsurları içinde yer alır. BağıĢıklık sisteminin 

iĢleyiĢi tek bir mekanizmaya bağlı kalmaktan çok, vücuttaki tehdidin boyutuna göre 

rol oynayan aĢamalı bir savunma sistemine endekslidir. Vücuda giren mikrobun 

miktarı ve zararlılığı önemli olduğu kadar vücuda giriĢ yeri de bağıĢıklık sisteminde 

savunmayı üstlenecek mekanizmayı etkiler. Bahsedilen bu özellikler bağıĢıklık 

sisteminin karmaĢıklığını gösteren sadece birkaç örnektir. BağıĢıklık sistemindeki bu 

karmaĢıklık, bağıĢıklık sisteminin problem çözümünde komple bir sistem olarak 

modellenmesini bir hayli zorlaĢtırmıĢ ve bunun yerine problemin yapısına uygun 

olarak bağıĢıklık sistemindeki mekanizmalar bir problem çözme aracı olarak 

kullanılmıĢtır. Örneğin, örüntü tanıma problemlerinde bağıĢıklık sistemindeki 

humoral bağıĢıklık yanıtı, klonsal seçme ve negatif seçme mekanizmalarından 

yararlanılmıĢ ve farklı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Diğer taraftan, seçilen mekanizmaların 

çeĢitliliğinin yanı sıra, bu mekanizmalarda yararlanılan hücre tiplerinin çeĢitliliği ile 

ne Ģekilde modelleneceği konusunda da tek bir seçenek mevcut değildir. Bir 
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mekanizmayı modelleyen bir sistemde sadece B hücreleri modellenirken baĢka bir 

sistemde bunların yanı sıra T hücreleri de modellenebilmektedir. Bu da, değiĢik 

performanslar elde eden, probleme dayalı sistemlerin geliĢtirilmesine yol açar.        

         BağıĢıklık sisteminin birçok uygulama alanındaki problemlerin çözümüne 

uygun mekanizmalar barındırdığı bilinmektedir. Fakat bu noktada uygulama 

yapılacak alanda böylesi bir potansiyelin diğer yöntemlere göre üstünlüğünün olup 

olmadığı sorgulanmalıdır. BağıĢıklık sisteminin söz konusu uygulama alanında, diğer 

yöntemlerde var olmayan bir özellik ya da yenilik içermesi esastır, ancak bu Ģekilde 

geliĢtirilen YBS sistemleri diğer yöntemlere göre avantajlı konuma geçer.   

         YBS sistemlerindeki bir diğer önemli nokta, yapılan çalıĢmalarda seçilen 

gösterim Ģekilleridir. Bir modelin geliĢtirilmesinde en önemli noktalardan biri, model 

alınan birimlerin sistemde ne Ģekilde modelleneceğinin belirlenmesidir. GeliĢtirilen 

YBS sistemlerinin çoğunda B hücreleri ya da Antikorlar sistem birimleri olarak 

modellenmiĢtir. Bu modellemelerde gösterim Ģekilleri olarak çoğunlukla Ģekil-uzayı 

yöntemi (Perelson ve Oster 1979) kullanılmıĢtır. ġekil-uzayı yöntemi ve buna bağlı 

olarak bağıĢıklık sistemi birimlerinin modellenmesi, geliĢtirilen sistemlerin bazı 

dezavantajlardan kurtulamamasına neden olmaktadır. Bu noktada alternatif gösterim 

Ģekilleri seçilmeli ve sistem birimleri arasındaki etkileĢimler de alternatif yöntemlerle 

hesaplanmalıdır. 

         Yukarıda belirtilen noktalar göz önünde tutularak YBS alanında kayda değer 

baĢarıların sağlanabilmesi için bu tez çalıĢmasında Kernel-YBS ve YBS_Yanıtı 

adında iki yeni sistem geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢ ve baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir.  

 

 

 

5.1. Tez ÇalıĢmasında GeliĢtirilen Kernel-YBS Sistemi 

 

 

 

         Günümüzde çoğu alanda karĢılaĢılan karmaĢık problemlerin doğrusal 

fonksiyonlardan daha karmaĢık hipotez uzaylarında çözümü mümkündür. Böylesi 

problemlerde elde edilmesi gereken hedef değer, özelliklerin basit bir doğrusal 

bileĢkesi ile ifade edilemez. Böylesi problemlerde çözüm üretmek üzere değiĢik 

doğrusal olmayan yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Bunun yanı sıra Kernel gösterimleri de 

bu tarz problemlerin çözümü için kullanılabilecek önemli bir dönüĢüm metodur. 
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Kernel gösterimleri veriyi daha yüksek boyutlu özellik uzayına aktararak doğrusal 

yaklaĢımların hesaplanmasına yönelik etkinliği artırır. Bu sayede doğrusal 

yaklaĢımların karmaĢık problemlerde etkili bir Ģekilde kullanılabilmesinin yolu 

açılmıĢ olunur.  

         YBS alanında geliĢtirilen sistemlerin çoğunluğu sistem birimleri ve giriĢler 

arasındaki etkileĢimlerin hesaplamalarını giriĢ özellik uzayında gerçekleĢtirir. Bunun 

yanı sıra sistemde doğrusal olmamayı sağlayan herhangi bir katmansal yapı veya 

fonksiyon da bulunmamaktadır. Bu yönüyle geliĢtirilen algoritmaların çoğunluğu 

doğrusal çözüm metodu olarak görülebilir. BaĢarı sağlanabilmesi için ya sistemin 

içyapısında doğrusal olmamayı sağlayan fonksiyonlarla veya katmansal yapılarla 

doğrusal olmayan bir sistem tasarlanmalı; ya da uygun dönüĢümlerle (Kernel 

dönüĢümleri benzeri olabilir), geliĢtirilen sistemlerin doğrusal yapısına bağlı olarak 

ortaya çıkan dezavantajlar yok edilmelidir.  

         Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen sistemlerin biri Kernel-YBS sistemidir. 

GeliĢtirilen sistemde bağıĢıklık sistemindeki klonsal seçme algoritması modellenmiĢ 

ve sistemde gerçekleĢtirilen tüm etkileĢimler Kernel uzayında yapılmıĢtır.  

 

 

 

5.1.1 Kernel dönüĢümleri 

 

 

 

         Çoğu doğrusal yöntemlerde hesaplama yaparken örneklerin iç çarpımları 

kullanılır. Bu iç çarpımlar uygun bir „Kernel‟ fonksiyonu ile değiĢtirildiğinde, daha 

yüksek boyutlu özellik uzayına doğrusal olmayan bir haritalama yapılmıĢ olunur.  

         Öğrenilecek hedef fonksiyonun karmaĢıklığı bu fonksiyonun gösterim Ģekline 

dayalıdır. Ġdeal olarak, söz konusu öğrenme probleminde problemin özelliklerine 

cevap veren bir gösterim Ģekli seçilmelidir. Makine öğrenme problemlerinde yaygın 

olarak kullanılan öniĢleme stratejilerinden biri, aĢağıda görüldüğü gibi verinin 

gösterim Ģeklini değiĢtirmektir (Cristianini ve ark. 2000):  

  

x = (x1,… ,xn) → Ø(x) = (Ø1(x),…, ØN(x)). 
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Bu adım X giriĢ uzayının yeni bir F uzayına haritalanması ile eĢdeğerdir 

(F={Ø(x)|xX}). Verinin baĢka bir uzaya haritalanması makine öğrenme 

uygulamalarında uzun süredir bilinen ve uygulanan bir yöntem olup, verinin en 

uygun gösterimini seçmek için bazı tekniklerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. En 

uygun gösterimin seçimi iĢlemi özellik seçme olarak bilinmektedir. Burada X giriĢ 

uzayını, F = {Ø(x)|x X } de özellik uzayını temsil eder. Özellik seçmede giriĢ 

uzayının daha düĢük kademeli bir uzaya haritalandığı yöntemler mevcut olduğu gibi 

giriĢ uzayını daha yüksek dereceli uzaylara dönüĢtüren yöntemler de mevcuttur. 

Ġkinci kategorideki yöntemler özellikle doğrusal olmayan problemlerde doğrusal 

öğrenme makinelerinin kullanılmasını sağlayan yöntemler olarak göze çarpmaktadır 

(Cristianini ve ark. 2000).   

         Doğrusal bir öğrenme makinesi ile doğrusal olmayan iliĢkileri öğrenmek için 

bir doğrusal olmayan özellik seti seçilmeli ve giriĢ verileri bu yeni gösterimlerle 

yeniden ifade edilmelidir. Bu durumda ele alınacak hipotez çözümler aĢağıdakine 

benzer fonksiyonlardan oluĢacaktır: 
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( ) ( )
N
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i

f w b


 x x                             (5.1)  

 

Burada  i: X → F , i.ci veri için giriĢ uzayından özellik uzayına yapılan bir 

haritalamadır. Bu durumda doğrusal öğrenme makinelerinden doğrusal olmayan 

öğrenme makinesini elde etme iĢlemi iki adımda gerçekleĢir: birinci adımda giriĢ 

verisi belirli bir haritalama ile yeni bir özellik uzayına dönüĢtürülür. Ġkinci adımda da 

bu yeni özellik uzayında ifade edilen veriler doğrusal öğrenme makinesi ile iĢlenir ve 

sonuca ulaĢılır (Cristianini ve ark. 2000).   

         Doğrusal makinelerin bilinen önemli bir özelliği çifte gösterimle ifade 

edilebilmeleridir. Yani hipotez çözümlerinin eğitme verilerinin doğrusal bir bileĢkesi 

ile ifade edilebilmesidir. Bu Ģekilde karar kuralı eğitme verileri ile test verileri 

arasındaki iç çarpımlar kullanılarak aĢağıdaki gibi hesaplanabilir: 
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   x x x                           (5.2) 
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         Eğer özellik uzayındaki ( ) ( )i x x  iç çarpımının gerçek giriĢ noktalarının 

bir çarpımı olarak hesaplamanın bir yolu bulunabilirse, doğrusal olmayan öğrenme 

makinesinin oluĢumunda yukarıda bahsedilen iki adım birleĢtirilmiĢ olunur. ĠĢte 

bahsedilen bu direk hesaplama metodu Kernel Fonksiyonu olarak adlandırılır 

(Cristianini ve ark. 2000).  

 

Tanım: tüm x,z X için bir K Kernel fonksiyonu,  

  

 K(x,z)= ( ) ( ) x z ,                              (5.3) 

 

Ģeklinde tanımlanır. Burada  , X giriĢ uzayından F (iç çarpım) özellik uzayına 

yapılan bir haritalamadır (Cristianini ve ark. 2000).  

         Kernel fonksiyonlarının kullanımı sayesinde söz konusu dönüĢümlerin yapısı 

bilinmek zorunda değildir. Yapılması gereken sadece karar fonksiyonlarını giriĢ 

verilerinin iç çarpımları Ģeklinde ifade etmek ve söz konusu iç çarpımları giriĢ uzayı 

yerine Kernel fonksiyonları ile Kernel uzayında hesaplamaktır. Literatürde 

geliĢtirilmiĢ birçok Kernel Fonksiyonu mevcuttur. Bunlar arasında aĢağıdaki Kernel 

fonksiyonları en yaygın kullanılanlar arasında yer almaktadır (Müler ve ark. 2001):  

 

Gaussian RBF Kernel Fonksiyonu: 

 

2

( ) exp ; c RK
c

 
 

x y
x, y                           (5.4) 

 

Polinom Kernel Fonksiyonu:  

 

( ) (( ) ) ;  d N, R dK      x, y x y                          (5.5) 

 

Sigmoid Kernel Fonksiyonu: 

 

( , ) tanh( ( ) );  , RK       x y x y                           (5.6) 
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Ters Multiquadratic Kernel Fonksiyonu: 
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                          (5.7) 

 

 

 

5.1.2. Tez çalıĢmasında geliĢtirilen Kernel-YBS sisteminin yapısı 

 

 

 

         GeliĢtirilen Kernel-YBS sisteminde bağıĢıklık sistemindeki klonsal seçme 

mekanizması modellenmiĢ ve buna dayalı olarak hesaplamaların Kernel uzayında 

gerçekleĢtirildiği bir sınıflama sistemi tasarlanmıĢtır. Tasarlanan sistemin akıĢ Ģeması 

ġekil 5.1‟de görülmektedir. ġekil 5.1‟den de izlenebileceği gibi, sistem oldukça basit 

bir YBS algoritması olup bağıĢıklık sistemindeki temel klonsal seçme mekanizmasını 

modellemiĢtir. Sistemde giriĢ verileri Ag‟leri, sistem birimleri de Ab‟ları temsil 

etmektedir. Sunulan her Ag‟e (giriĢ verisine) karĢılık sistemde o Ag‟i en iyi tanıyan 

bir hafıza Ab‟u üretilir ve bu hafıza Ab‟unun sınıfı, sunulan Ag‟in sınıfı olur. 

Sistemde kullanılan gösterim Ģekli ise, Ģekil uzayı gösterim Ģeklidir (Perelson & 

Oster 1979). Sistemde giriĢ verileri olarak modellenen Ag‟ler L adet özellikten 

oluĢan vektörler olarak modellenmektedir:  

 

 Ag = [özellik1, özellik2,…, özellikL]
T
, 

 

Sistem birimleri olarak modellenen Ab‟lar ise yine L boyutlu vektörlerden 

oluĢmaktadır:   

 

 Ab = [ab_özellik1, ab_özellik2,…, ab_özellikL]
T
, 

 

Sistemde Ag‟ler ve Ab‟lar arasındaki etkileĢimlerde uzaklık hesabı kullanılmıĢtır. 

Fakat, uzaklık hesabı giriĢ uzayı yerine Kernel uzayında yapılmıĢ ve doğrusal 

olmayan problemler için sistemin doğrusallığına böylece bir hesapsal avantaj 

kazandırılmıĢtır. 
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Şekil 5.1 Geliştirilen Kernel-YBS sisteminin akış  şeması 

 

 

 

         Algoritmanın baĢlangıcında içlerinden hafıza Ab‟u üretilecek bir Ab 

popülasyonu rasgele oluĢturulur. Daha sonra her Ag için hafıza Ab‟u oluĢturma 

iĢlemi gerçekleĢtirilir:  Ab popülasyondaki her Ab‟un Ag‟e olan uzaklıkları 

hesaplanır. Uzaklığı en az olan K adet Ab klonlama ve mutasyon için seçilir. Seçilen 
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Ab‟lar duyarlılıklarına göre klonlama ve mutasyon iĢlemine tabi tutulur. Sonuçta 

oluĢan Ab‟ların sunulan Ag‟e olan uzaklıkları yine hesaplanır ve uzaklığı en düĢük 

olan Ab, aday hafıza hücresi (Ab_cand) olarak belirlenir. Eğer aday hafıza hücresinin 

uzaklığı bir supp eĢik seviyesinden düĢük ise döngü sonlanır. Aksi takdirde aday 

hafıza hücresi oluĢturma döngüsü devam eder. Döngü bittiğinde belirlenen Ab_cand, 

hafıza popülasyonuna eklenir (hafıza popülasyonunda benzer Ab yoksa) ve bu Ab‟un 

sınıfı sunulan Ag‟in sınıfı olarak belirlenir. Aday hafıza hücresi belirlenmesi 

döngüsü, uzaklığı en az olan Ab‟un uzaklığı supp parametresinden düĢük olana kadar 

devam eder. Fakat bu iĢlem ayrıca maksimum bir döngü sayısı (itnum) boyunca 

devam eder. Eğer bu sayı ile belirlenen döngüler boyunca supp parametresinin altına 

inilememiĢse uzaklığı en az olan Ab aday hafıza hücresi olarak belirlenir. Temel 

olarak yukarıdaki iĢlemlerin gerçekleĢtirildiği sistemin algoritmik yapısı Ģu 

Ģekildedir: 

 

Notasyon: 

GiriĢler: 

Ag_data :NxL boyutunda giriĢ verisi matrisi (N: Ag sayısı, L: özellik sayısı) 

supp :Aday hafıza hücrelerinin hafıza popülasyonuna eklenip 

eklenemeyeceğini belirleyen eĢik seviyesi. 

itnum :Aday hafıza hücresi belirlenirken gerçekleĢen maksimum döngü 

sayısı. 

K : Klonlama ve mutasyon için ayrılacak B hücrelerinin sayısı.  

 

ÇıkıĢlar: 

Mem_Abs  :OluĢan hafıza hücrelerinin saklandığı popülasyon (MxL boyutunda, 

                          M: oluĢan hafıza hücresi sayısı). 

Sinif_Abs :OluĢturulan hafıza Ab‟larının hangi sınıfa ait olduklarını gösteren dizi 

(1xM boyutunda). 
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Algoritma: 

(1) Rasgele bir Ab popülasyonu oluĢtur.   

(2) Her bir Agi Antijeni için(i:1,….N); 

      (2.1) Agi Antijeni için hafıza Antikoru oluĢtur: 

 her iterasyonda Ģunları yap: 

(2.1.1) Ab popülasyonundaki her bir Antikorun Agi Antijenine olan 

uzaklığını hesapla (Kernel uzayında).  

(2.1.2) Agi Antijenine en yakın K tane hafıza Antikorunu seç; bu 

Antikorları klonla ve mutasyona uğrat (Ab_mutate). 

(2.1.3) Ab_mutate popülasyonu içinde Agi Antijenine en yakın Antikoru 

Ab_cand aday hafıza Antikoru olarak belirle ve eğer Ab_cand 

Antikorunun Agi Antijenine olan uzaklığı supp parametresinden 

düĢük ise iterasyonları bitir. Değil ise rasgele bir Ab popülasyonu 

oluĢtur ve adım (2.1.1)‟e geri dön (eğer maksimum iterasyon 

sayısına ulaĢılmadı ise). 

(2.1.4) Ab_cand Antikoru ile hafıza matrisindeki Mem_Abs hafıza Ab‟ları 

arasındaki uzaklıkları hesapla. Eğer bu Ab‟lardan herhangi birinin 

Ab_cand‟e olan uzaklığı supp parametresinden düĢük ise 

Ab_cand‟i hafıza popülasyonuna ekleme. Aksi takdirde Ab_cand‟i 

hafıza popülasyonuna ekle ve eklenen Ab‟un sınıf bilgisini sunulan 

Ag‟in sınıfı olarak Sinif_Abs dizisinde sakla ve sonraki Ag için 

adım (2.1)‟e geri dön.  

         (2.2) Eğitmeyi bitir. 

 

         GeliĢtirilen algoritmada ilk olarak rasgele bir Ab popülasyonu oluĢturulur 

(Adım 1). Daha sonra her Ag için hafıza Ab‟u oluĢturma iĢlemi adım 2‟deki 

iĢlemlerle gerçekleĢtirilir. Ġlk olarak adım 2.1.1‟de Ab popülasyonundaki her Ab‟un 

sunulan Ag‟e olan uzaklığı Kernel uzayında hesaplanır (aĢağıda anlatılmıĢtır). Adım 

2.1.2‟de bu Ab‟lardan sunulan Ag‟e en yakın K adet Ab klonlama ve mutasyon için 

seçilir. Çoğu YBS algoritmasında olduğu gibi bu sistemde de kullanılan klonlama ve 

mutasyon iĢlemleri aĢağıdaki gibi gerçekleĢtirilir: 
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Klonlama: 

 

-Abm: Klonlanacak Ab popülasyonu,  

-affk=1-dist(Abk,Agi), k=1,.....m: Abm popülasyonundaki her bir Abk Antikoru ile 

sunulan Agi Antijeni arasındaki duyarlılık, 

-cloncarp: Her bir Abk‟dan kaç tane klon oluĢacağını etkileyen klon çarpanı, 

olmak üzere; 

 Her bir Abk Antikoru için: 

-Abk_clonnum: affk*cloncarp; 

-Ab_clon=[Ab_clon ; [Abk Abk .......] Abk_clonnum]; 

 

dır. Sonuçta oluĢan Ab_clon matrisi her bir Abm elemanından belli sayıda klon içerir. 

Bu klonların sayısı duyarlılıklar ile doğru orantılıdır. Buradaki amaç Agi‟ye olan 

duyarlılıkları yüksek olan Antikorlara yarıĢmaları için daha çok Ģans vermektir. 

Klonlama iĢleminde her bir Antikordan kaç tane klon oluĢacağını ve sonuçta oluĢan 

Ab_clon popülasyonunun büyüklüğünü belirleyen bir diğer parametre de cloncarp 

parametresidir. Programda Antikorların Agi‟ye olan uzaklıkları 0-1 arasında 

normalize edilir. Dolayısıyla duyarlılıklar da 0-1 aralığında olacaktır. Belirlenecek 

cloncarp parametresi buna göre belirlenmelidir.  

 

Mutasyon: 

 

-Abclon: Mutasyona uğrayacak Ab popülasyonu,  

-affk=1-dist(Abk,Agi), k=1,.....Abclon_num: Abclon popülasyonundaki her bir Abk 

Antikoru ile sunulan Agi Antijeni arasındaki duyarlılık, 

-mper: L boyutlu Antikorların özelliklerinden yüzde kaçının mutasyon iĢlemine tabi 

tutulacağını belirleyen bir parametre, 

olmak üzere (default  değeri:1); 

 Her bir Abk Antikoru için: 

-mutasyon oranını (mr) belirle: mr=1-affk 

-Abk Antikorunu mutasyona uğrat: 

 Abk=Abkmr*Abk 
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olacaktır. Yukarıda da görüldüğü gibi mutasyon oranı duyarlılık ile ters orantılı 

olarak değiĢmektedir. Agi Antijenine olan duyarlılıkları yüksek olan Antikorlar daha 

az mutasyona uğrarken, duyarlılıkları düĢük olan Antikorlar da daha fazla mutasyona 

uğrarlar. ‘Hipermutasyon’ adı verilen ve çoğu YBS algoritmasında gerçekleĢtirilen 

bu mutasyon iĢleminden amaç, duyarlılıkları düĢük olan Antikorlara daha fazla Ģans 

vererek tüm popülasyonun en iyi bireyler tarafından istila edilmesini engellemektir. 

Mutasyondan sonra oluĢan popülasyondaki (Ab_mutate) her Ab‟un sunulan Ag‟e olan 

uzaklıkları belirlenir ve uzaklığı en az olan Ab, aday hafıza Ab‟u olarak tespit edilir: 

Ab_cand. Bu Antikorun uzaklığı eğer supp parametresinden düĢük ise veya döngü 

sayısı maksimum iterasyon sayısına ulaĢmıĢsa, söz konusu Ag için hafıza Ab‟u 

belirleme döngüsü sonlanır ve bir sonraki adıma geçilir. Aksi takdirde yeni bir Ab 

popülasyonu yine rasgele oluĢturularak adım 2.1.1‟den döngüye devam edilir. Hafıza 

Ab‟u belirleme döngüsü sonlandığında adım 2.1.4‟de Ab_cand ile hafıza Ab‟ları 

arasındaki uzaklıklar hesaplanır. Eğer hesaplanan bu uzaklıklar arasından bir 

tanesinin bile uzaklığı supp parametresinden düĢük ise bu hafıza popülasyonunda 

aday hafıza hücresine benzer bir Ab‟un varlığına iĢaret eder ve aday hafıza Ab‟u, 

Ab_cand, hafıza popülasyonu olan Mem_Abs‟e eklenmez. Diğer durumda Ab_cand 

yeni bir hafıza Ab‟u olarak Mem_Abs popülasyonuna eklenir ve eklenen Ab‟un sınıf 

bilgisi (sunulan Ag‟in sınıfı ile aynı) Sinif_Abs dizisinde saklanır.  

         Eğitme iĢlemi ile algoritma hafıza Ab‟larını ve bu Ab‟ların ait oldukları sınıfları 

çıkıĢ olarak üretir. Algoritmaya herhangi bir anda sunulan bir giriĢ verisinin (Ag) 

sınıflanması test aĢamasında bu hafıza Ab‟ları ile gerçekleĢir. Test verileri ile 

sınıflama iĢlemi Ģu Ģekilde yapılır; 

 

(1) Her bir Agt test Antijeni için (t=1,…..Nt, Nt:test verisi sayısı): 

(1.1) Agt test Antijeni ile hafıza matrisinde bulunan tüm Ab Antikorları 

arasındaki uzaklığı hesapla.  

(1.2) Hesaplanan uzaklıklar arasında Agt Antijenine en yakın hafıza 

Antikorunun ait olduğu sınıfı Agt Antijeninin ait olduğu sınıf olarak 

belirle→s_test(t). 
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         Yukarıdaki sınıflama iĢlemi ile her bir test verisinin (Antijeninin) ait olduğu 

sınıf belirlenir (s_test). Algoritmanın sınıflama doğruluğu da belirlenen bu sınıflar 

kullanılarak aĢağıdaki gibi hesaplanır: 

 

         Sınıflama doğruluğu = 
t

tN

i

N

isdogru
1

)(_

  (5.8) 

 

         dogru_s(i) = 


 

diger

isitests

0

)()(_1
 (5.9) 

 

 

Burada; 

         s_test(i): Agi test Antijeninin algoritma tarafından belirlenen sınıfı, 

         Nt: test setindeki toplam veri (Antijen) sayısı, 

         s(i): Agi test Antijeninin gerçek sınıfı, 

dır. 

 

         GeliĢtirilen sistem uzaklık hesabını giriĢ uzayında yapması nedeniyle normal 

bir uzaklık ölçütü kullanıldığında doğrusal bir sistemdir. Eğer gerçekleĢtirilen 

uzaklık hesaplamaları giriĢ uzayı yerine Kernel uzayında yapılırsa sistem doğrusal 

olmayan bir yapıya sahip olur ve karmaĢık doğrusal olmayan problemlerin 

çözümünde daha etkin bir Ģekilde kullanılabilir. Sistemdeki uzaklık hesaplamalarının 

Kernel uzayında yapılabilmesi için giriĢ uzayındaki uzaklık hesabının verilerin 

çarpımları Ģeklinde ifade edilebilmesi ve bu çarpımların daha sonra Kernel 

fonksiyonları ile hesaplanması gerekmektedir.  

         YBS sistemlerinin birçoğunda uzaklık ölçütü olarak hem ikili hem de gerçek 

sayılarda kullanılabilmesi bakımından genellikle aĢağıda ifade edilen öklid uzaklık 

ölçütü tercih edilmektedir: 

 

2

1

1
( , ) ( )

N

i i

i

d x y
N 

 x y               (5.10) 
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Burada d, x ve y vektörleri arasındaki öklid uzaklığı, N de x ve y vektörlerine ait 

özellik sayısıdır. (5.10) eĢitliğindeki toplama iĢlemi açılacak olursa; 

 

2 2 2

1 1 2 2

1
( , ) ( ) ( ) ... ( )N Nd x y x y x y

N
      x y             (5.11) 

 

2 2 2 2 2 2
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1
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N
         x y

                  (5.12) 

 

2 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 1 2 2

1
( , ) ( ... ) ( ... ) 2( ... )N N N Nd x x x y y y x y x y x y

N
        x y

                                (5.13) 
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Burada 1 1 2 2... N Nx y x y x y  x y  eĢitliğinden yararlanılmıĢtır. Denklem 5.14‟deki 

ilk iki toplam da; 

 

2

1 1 2 2

1

...
N
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i
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     x x              (5.15) 

ve 

2

1 1 2 2

1

...
N

i N N

i

y y y y y y y


     y y             (5.16) 

 

ifadeleri ile gösterilebilir. Dolayısıyla; 

 

1
( , ) ( 2 )d

N
     x y x x y y x y              (5.17) 

dır. Böylelikle, giriĢ uzayında yararlanılan öklid uzaklığı vektörlerin çarpımı Ģeklinde 

ifade edilmiĢ demektir. Bu noktada hesaplamaları Kernel uzayına taĢımak için 

yapılacak tek Ģey, Kernel uzayında Kernel fonksiyonlarını kullanarak bu çarpımları 
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gerçekleĢtirmektir. Kernel uzayında yararlanılacak uzaklık hesabının denklemi ise, 

bu durumda; 

 

 
1

( , ) ( , ) ( , ) 2 ( , )d k k k
N

  x y x x y y x y             (5.18) 

 

olacaktır. Buradaki k(x,x), k(y,y) ve k(x,y) Kernelleri olarak, Literatürde geliĢtirilmiĢ 

herhangi bir Kernel fonksiyonu kullanılabilir.  

         GeliĢtirilen Kernel_YBS sisteminde sistemin giriĢ uzayında ve Kernel 

uzayındaki performansını karĢılaĢtırmak için sistemde öklid uzaklık ölçütü (giriĢ 

uzayında) ve Kernel uzaklık ölçütleri kullanılmıĢtır. Seçilen Kernel Fonksiyonları ise 

“Gaussian RBF Kernel Fonksiyonu” ve “Ters Multiquadratic Kernel Fonksiyonu” 

dur.    

 

 

 

5.2. Tez ÇalıĢmasında GeliĢtirilen YBS_Yanıtı Sistemi 

 

 

 

         Literatürde geliĢtirilmiĢ olan YBS sistemlerinin ortak bir noktası seçilen 

gösterim Ģeklidir. Genellikle çoğu sistemde sisteme sunulan veriler Antijen (Ag) 

olarak, sistem birimleri de Antikor (Ab) veya B hücresi (B_cell) olarak 

modellenmiĢtir. Sistemin öğrenebilmesi için modellenen bu Ab ya da B hücreleri ile 

Ag‟ler arasındaki etkileĢimin bir Ģekilde hesaplanması gerekir. ġimdiye kadar 

geliĢtirilmiĢ YBS tanıma ve öğrenme sisteminin çoğu bire-bir bir etkileĢim modelini 

seçmiĢtir (Yani, bir Ag‟e karĢılık onu tanıyan bir B hücresinin veya Ab‟un 

belirlenmesi yada oluĢturulması gibi). Oysaki, bağıĢıklık sisteminde bir Ag değiĢik 

Ģekillerde katlanmıĢ protein yapıtaĢları olan peptid‟lerden oluĢur. Bu peptid‟lerin 

katlanıĢ Ģekilleri Ag yüzeyinde epitop adı verilen değiĢik formlarda yüzey 

algılayıcılarının (receptor) oluĢmasına neden olur. Ag‟lerin yok edilmesi bu 

epitop‟ların tanınması ve onlara karĢı bir yanıt geliĢtirilmesi ile mümkündür. 

Dolayısıyla, bağıĢıklık sisteminde bir Ag‟in her epitop‟unu farklı Ab‟lar ya da B 

hücreleri tanıyabilir. Bu durumda bir Ag‟e karĢı gösterilen yanıt tek bir hücrenin 

gösterdiği yanıttan çok epitop’ları tanıyan hücrelerin bir koleksiyonunun topluca 
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gösterdiği yanıttan ibarettir. Bu nedenle, Ģimdiye kadar YBS sistemlerinde tercih 

edilen bire-bir tanıma mekanizması tam anlamıyla biyolojik karĢılığını 

yansıtmamaktadır. Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen YBS_yanıtı sistemi bu noktadan 

yola çıkarak temellendirilmiĢtir. Sistemde bağıĢıklık sistemindeki humoral bağıĢıklık 

yanıtı modellenmiĢ ve hafıza hücreleri oluĢturulmuĢtur. Hangi hafıza hücrelerinin 

hangi konfigürasyonda hangi cevabı üreteceğinin bulunması da YBS kısmından 

sonra uygulanan YSA ağı ile mümkün olmuĢtur.  

         YBS sistemi tasarlanırken, bağıĢıklık sisteminin yapısının anlaĢılması önemli 

olduğu kadar, bağıĢıklık sistemine giren mikropların yapısının anlaĢılması da 

modelleme bakımından önem taĢımaktadır. BağıĢıklık terminolojisinde vücuda 

dıĢarıdan giren yabancı organizmalar Antijen (Ag) olarak isimlendirilirler. Bir Ag, 

Antijenik-determinant-grupları ya da epitop olarak adlandırılan bir seri küçük 

kimyasal gruplar taĢır. Ag‟ler aminoasit dizilimlerinin oluĢturduğu peptidlerden 

oluĢan moleküller olarak algılanabilir. Epitoplar da bu moleküller üzerinde yer alan 

yapılardır ve Ag‟in zararlılığı bu epitopların molekül üzerindeki konumsal dağılımına 

ve bu epitop içindeki aminoasit dizilimlerinin Ģekline göre değiĢir. Epitopların 

molekül üzerindeki konumları, bu epitoplara Antikor (Ab) bağlanmasını etkiler. 

Örneğin, birbirine çok yakın olmayan iki epitopa iki farklı Ab birbirini etkilemeden 

bağlanabilir. BağıĢıklık sisteminde bir Ag vücuda girdiğinde bu Ag‟in epitoplarını 

tanıyan Ab‟lar oluĢur ve değiĢik duyarlılıklarda epitoplara bağlanırlar. Bağlanma 

sonucunda bazı sinyaller aracılığı ile oluĢan epitop-Ab kompleksleri yok edilir. Ag‟e 

karĢı gösterilen yanıt tüm Ag molekülüne karĢı gösterilen bir yanıttan çok bu 

molekülün taĢıdığı epitoplara karĢı gösterilen yanıtların bir bileĢkesinden ibarettir. 

Bu nedenle bir Ag‟e karĢı gösterilen yanıt Ģekli tek değil, epitopları tanıyan Ab‟lara 

göre bir yanıt spektrumudur.  

         ġekil 5.2(a)‟da bir Ag ve epitopları sembolik olarak gösterilmiĢtir.               

ġekil 5.2(b)‟de ise bu Ag‟in 1 ve 2 numaralı epitoplarını tanıyabilen Ab‟lar 

görülmektedir. epitop-1‟i en iyi Ab1 olmak üzere Ab2 ve Ab3 de değiĢik 

duyarlılıklarda tanıyabilir. Benzer Ģekilde, epitop-2‟yi de en iyi Ab5 olmak üzere Ab4 

ve Ab6 da değiĢik duyarlılıklarda tanıyabilir. Bu durumda, Ag‟e gösterilen yanıt Ab1-

Ab4, Ab1-Ab5 ile Ab2-Ab6 Ģeklinde 6 Ab‟un değiĢik konfigürasyonlarından 
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oluĢabilir. Bunun yanında, her yanıt konfigürasyonunda da değiĢik duyarlılıklarda 

tanıma söz konusu olduğu için, yanıtların etkinliğinde farklılıklar ortaya çıkacaktır.    

 

 

 

 

Ab1          Ab2        Ab3 

epitop-3  

 epitop-1 
 epitop-2 

Ag 

  Ab4       Ab5          Ab6 

 
(a)                                   (b) 

 

 

Şekil 5.2 (a) Ag’in yapısı  (b) epitop-1 ve epitop-2’yi tanıyabilen Ab’lar 

 

 

 

         ġimdiye kadar geliĢtirilen çoğu bağıĢıklık modelinde vücuda giren Ag‟ler bir 

bütün olarak kabul edilmiĢ ve bir Ag‟i değiĢik duyarlılıklarda tanıyan Ab‟ların 

üretilmesi sistemde gerçekleĢtirilmiĢtir. Burada bir Ag‟i tanıyan Ab‟ların oluĢturduğu 

bir yanıt yelpazesi yerine o Ag‟i en iyi tanıyan Ab‟un bulunması esas alınmıĢtır. Bu 

da gösterilecek yanıtın esnekliği ve çeĢitliliğini ortadan kaldırmakta birebir bir 

tanıma modelini kullanıcıya empoze etmektedir. GeliĢtirilen sistemde bu yaklaĢımın 

aksine, ilkin bağıĢıklık sistemindeki tanıma mekanizması modellenmiĢtir. BaĢka bir 

ifade ile vücuda giren Ag‟in epitopları belirlenmiĢ ve bu epitopları tanıyan Ab‟lar 

oluĢturulmuĢtur. Tanıma da bire-bir Ag-Ab modelinden çok, Ag ve epitoplarını 

tanıyan Ab‟lar temelinde ortaya çıkmıĢtır.          

         Sistemde modellenen bağıĢıklık mekanizması ise çoğu örüntü tanıma 

sisteminde modellenen humoral bağıĢıklık yanıtıdır. Humoral bağıĢıklık yanıtı Ģu 

Ģekilde özetlenebilir. Vücuda giren bir Ag, vücutta dolaĢım halinde bulunan Antijen 

Sunan Hücreler (Antigen Presenting Cells- APC) tarafından yakalanır ve burada 

peptidlere ayrılır ve APC‟lerin yüzeyinde yardımcı T hücrelerine sunulurlar. Aynı 

zamanda, eğer B hücreleri de Ag yüzeyindeki epitopları tanırsa ve T hücrelerinden 

gelen uyarıcı kimyasal sinyaller de mevcutsa aktive olurlar. Aktive olan B hücreleri 
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klonlanır ve çoğalırlar. Daha sonra B hücrelerinin bir kısmı plasma hücrelerine 

dönüĢür ve yüzeylerinde bulunan Ab‟ları salgılarlar. Salgılanan bu Ab‟lar epitoplara 

bağlanıp onların yok olması için gerekli sinyalleri gönderirler ve ortamda bulunan 

epitoplar elenir. B hücrelerinin bir kısmı da mutasyon döngüsüne girerler ve 

mutasyondan çıkan bu B hücreleri ile aktive olan B hücrelerinden bazıları seçilerek 

bir B hücresi havuzu oluĢur. Eğer ortamda bulunan epitoplar yok olmadıysa bu 

havuzdaki B hücreleri yine plasma hücrelerine dönüĢmeye ve mutasyon döngüsüne 

girmeye devam ederler. Her seferinde havuza alınacak olan B hücresi sayısı ortamda 

bulunan epitop sayısına göre değiĢir. Örneğin, ortamda bulunan epitop sayısı B 

hücresi sayısından fazla ise havuza daha fazla B hücresi alınırken, bunun tersi 

durumda (yani ortamdaki epitoplar B hücrelerinden az ise) havuza alınan B hücresi 

sayısı azalır.  Bu döngü ortamdaki tüm epitoplar elenene kadar devam eder ve en son 

havuzda kalan B hücreleri duyarlılıkları en yüksek B hücreleridir. Bu B hücreleri 

hafıza hücreleri olarak saklanırlar. GeliĢtirilen sistemde bu yanıt büyük oranda 

modellenmiĢtir. Sadece Ag‟lerin peptidlere ayrılarak yardımcı T hücrelerine 

sunulması iĢlemi modellemede kullanılmamıĢtır.   

 

 

 

5.2.2. Tez çalıĢmasında geliĢtirilen YBS_Yanıtı sisteminin yapısı 

 

 

 

         Tasarlanan YBS_Yanıtı sistemi bağıĢıklık sistemindeki humoral bağıĢıklık 

yanıtının kısmen modellenmesiyle oluĢturulmuĢ bir tanıma sistemidir. Sistem iki ana 

kısımdan oluĢmaktadır (ġekil 5.3).  

 

 

 

 
Humoral 

yanıt    YSA Ag 
Hafıza hücreleri 

Yanıt 

 
 

 

Şekil 5.3 Geliştirilen YBS_Yanıtı sisteminin ana yapısı  
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         Birinci aĢamada sunulan Ag‟lerin epitoplarını tanıyan hafıza hücreleri (B 

hücreleri) üretilir. Üretilen bu hafıza hücreleri bir hafıza dizisinde tutulur. Ġkinci 

aĢamada ise hafıza hücrelerinin hangi konfigürasyonlarda hangi cevabı üretecekleri 

belirlenir. Bunun için YSA mimarisinden yararlanılmıĢtır. Kullanılan mimarinin 

giriĢine her Ag‟in epitoplarını en iyi tanıyan hafıza hücreleri verilir ve bu Ag‟lere 

karĢı üretilmesi gereken cevap çıkıĢta yer alır. Bu Ģekilde YSA mimarisindeki 

ağırlıklar geri yayılım algoritması ile bulunarak bağıĢıklık kademesinde üretilen 

hafıza hücreleri arasındaki iliĢki belirlenmiĢ olur. Sistemin çalıĢma prensibi bir örnek 

üzerinde Ģu Ģekilde daha detaylı bir Ģekilde açıklanabilir:  

        Sisteme giriĢ olarak sunulan 3 Ag ve bu Ag‟lere karĢılık alınması gereken 

yanıtların Ģu Ģekilde olduğu varsayılsın, 

 

Ag-1=[0.3 0.2 0.1], yanıt-1=2,  

Ag-2=[0.4 0.5 0.9], yanıt-2=3, 

Ag-3=[0.1 0.4 0.3], yanıt-3=5, 

 

Bu durumda söz konusu Ag‟lerin epitopları Ag vektörlerinin özellik değerleri olur 

(0.3, 0.2,…gibi). Ag‟ler sistemin humoral yanıt kısmına sunulduğunda bu epitopları 

tanıyan hafıza hücreleri oluĢturulur. Ortaya çıkan hafıza hücreleri bu durumda;  

 

B-1=[0.31],  

B-2=[0.23], 

B-3=[0.09], 

B-4=[0.39], 

B-5=[0.52], 

B-6=[0.87], 

 

olsun. Sistemin ilk aĢamasında belirlenen bu hafıza hücreleri arasındaki iliĢkilerin 

bulunması için öncelikle Ag‟lerin, dolayısıyla da epitopların sırasıyla hangi hafıza 

hücreleri tarafından tanındığının belirlenmesi gerekir. Uzaklık hesabından 

yararlanılarak her bir epitopa en yakın hafıza hücresi belirlenir ve Ag‟leri tanıyan 

hafıza hücreleri; 
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Ag-1: {B-1 B-2 B-3}; 

Ag-2: {B-4 B-5 B-6}; 

Ag-3: {B-3 B-4 B-1}; 

 

Ģeklinde belirlenir. Her bir konfigürasyona karĢılık gösterilmesi gereken yanıt ta bu 

durumda:  

{B-1 B-2 B-3} → yanıt-1 

{B-4 B-5 B-6} → yanıt-2 

{B-3 B-4 B-1} → yanıt-3 

 

Ģeklinde olur. Bu noktada yapılması gereken iĢlem, YSA sistemine bu 

konfigürasyonlardaki B değerlerini giriĢ olarak sunmak ve elde edilmesi gereken 

yanıtlar ile YSA mimarisindeki ağırlıkları eğitmektir. YSA‟ya sunulacak olan giriĢler 

ve elde edilmesi gereken çıkıĢlar bu durumda Ģu Ģekilde olacaktır: 

 

[0.31 0.23 0.09] → 2  

[0.39 0.52 0.87] → 3 

[0.09 0.39 0.31] → 5 

 

Tasarlanan sistemin eğitme aĢaması bu Ģekilde tamamlandıktan sonra sistem 

herhangi bir Ag‟e karĢılık bir yanıt üretmeye hazır hale gelir. Herhangi bir Ag 

sisteme sunulduğunda öncelikle hafıza hücreleri arasından bu Ag‟in epitoplarını en 

iyi tanıyan hücreler belirlenir ve bu hücrelerin değerleri eğitilmiĢ YSA mimarisine 

sunulur. YSA kademesinden elde edilen yanıt, bu Ag‟e karĢılık tasarlanan sistemin 

ürettiği yanıttır.   

 

 

 

5.2.3. Gösterim Ģekilleri 

 

 

 

         Tasarlanan sistemde; sisteme giriĢ olarak verilen veriler Ag olarak, bu giriĢ 

verilerine karĢılık oluĢan sistem birimleri olarak ta B hücreleri ve Ab‟lar 
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modellenmiĢtir. Ag‟ler, 0-1 aralığında reel bir değer alabilen özelliklere sahip 

vektörler olarak sisteme sunulur; 

 

 Ag=[1.özellik   2.özellik  3. özellik   …]1xL    ,   L: özellik sayısı 

 

Burada bahsi geçen özellikler bağıĢıklık sistemindeki epitoplara karĢılık gelmektedir. 

Bu durumda bir Ag vektörü,  

 Ag=[1.epitop   2.epitop   3.epitop …]1xL    , L: epitop sayısı 

 

Ģeklinde modellenmektedir. BaĢka bir ifade ile sisteme sunulan giriĢ vektörlerinin her 

bir özelliği bir epitopu temsil etmektedir. Sistem birimleri olarak modellenen B 

hücreleri ve Ab‟lar ise 0-1 aralığında bir değere sahip 1x1 boyutunda bir vektör 

olarak aĢağıdaki gibi modellenmiĢtir: 

 

 B=[B_değeri]1x1, Ab=[Ab_değeri]1x1 

 

BağıĢıklık sisteminde B hücreleri yüzeylerinde bulundurdukları Ab‟lar ile ayırt 

edilirler ve yüzeylerinde bulunan bu Ab‟lar ile salgılanmıĢ haldeki Ab‟lararasında bir 

fark yoktur. Bu nedenle sistemde modellenen B hücreleri ile bir B hücresinin 

salgıladığı Ab aynı değere sahip olacak Ģekilde modellenmiĢtir.  

 

 

 

5.2.3. Humoral yanıt ve hafıza Ab’larının oluĢumu 

 

 

 

         Tasarlanan sistem 3 giriĢe ihtiyaç duymaktadır: Birincisi sisteme sunulacak 

olan giriĢ verileri ya da baĢka bir ifade ile Ag‟ler, ikincisi sunulan Ag‟lerin epitop 

sayıları ve üçüncüsü de sunulan Ag‟lere karĢılık üretilmesi gereken yanıtdır. Sisteme 

sunulan her Ag‟e karĢılık bu Ag‟in epitop sayıları sıfırlanıncaya kadar sistem yanıt 

üretir. Üretilen yanıtın sonucunda hafıza hücreleri oluĢur. Sistemin akıĢ Ģeması ġekil 

5.4‟de görülmektedir.  

         BağıĢıklık sisteminde vücuda bir Ag girdiğinde, bu Ag vücutta çoğalır. 

Dolaysıyla, bağıĢıklık sistemi tek bir Ag‟e karĢı değil de, bu Ag‟in bir kolonisini 
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vücuttan atmaya çalıĢır. BağıĢıklık yanıtı ancak Ag‟lerin hepsi elendiğinde sonlanır. 

Sistemde bunu modelleyebilmek için Ag‟lerin epitoplarının sayısını gösteren bir sayı 

belirlenmiĢtir. Her Ag için bu sayının değeri Num_peptides adlı bir dizide saklanır. 

Dizinin uzunluğu sisteme sunulacak olan Ag‟lerin sayısı ile aynı olup dizinin 

elemanları sisteme sunulan her bir Ag için epitop sayısını verir.  

         ġekil 5.4‟de görüldüğü gibi sistemde ilk olarak her bir epitop için rasgele bir B 

hücresi popülasyonu oluĢturulur, Ag‟in epitopları (özellikleri) belirlenir ve her epitop 

sayısı ilgili Ag için verilen epitop sayısına eĢit olacak Ģekilde sistemdeki toplam 

epitop sayısı bulunur. Daha sonra, sunulan Ag‟in her bir epitopunun sayısı sistemde 

sıfırlanıncaya kadar her epitop için bağıĢıklık yanıtı döngüsü gerçekleĢtirilir.Bu 

döngünün ilk iĢlemi, ilgili epitop için hazırlanan B hücresi popülasyonu içinden 

aktive olan B hücrelerinin ve bu B hücrelerinin duyarlılıklarının belirlenmesi 

iĢlemidir. Sonraki adımda aktive olan bu B hücreleri duyarlılıkları ile doğru orantılı 

olarak klonlanır. Klonlanan popülasyonda bulunan B hücreleri bir sonraki adımda 

ikiye ayrılır. Bu B hücrelerinin bir kısmı plasma hücreleri olarak ayrılarak Ab 

salgılar. Her plasma hücresi sadece bir Ab salgılayabilir. Dolayısıyla salgılanan Ab 

miktarı plasma hücreleri için ayrılan B hücrelerinin sayısı ile eĢdeğerdir. Salgılanan 

Ab sayısına eĢdeğer olarak ilgili epitopun sayısı azaltılır. Diğer taraftan ikiye ayrılan 

B hücrelerinin diğer kısmı da duyarlılıkları ile ters orantılı olarak mutasyona girerler. 

Bu noktada sistemde kalan epitop sayısı kontrol edilir. Eğer ilgili epitop için epitop 

sayısı sıfırlanmıĢ ise yani sistemde yok edilecek bir epitop kalmamıĢ ise o epitop için 

bağıĢıklık yanıtı döngüsü sonlanır. Aksi halde döngü devam eder ve bir sonraki 

döngüye girecek olan B hücrelerinin popülasyonu oluĢturulur. Bu popülasyon, 

mutasyona girmiĢ B hücrelerinden ve aktive olmuĢ B hücrelerinden oluĢur. Sistemin 

popülasyon dinamiklerini sınırlamak için sonraki döngüye girecek B hücresinin 

sayısı, bağıĢıklık sisteminde olduğu gibi ortamda bulunan epitop sayısına ve Ab 

sayısına göre ayarlanır. Eğer ortamdaki epitop sayısı Ab sayısından fazla ise bu B 

hücrelerinin daha fazla üretilmesi gerektiği anlamına geldiği için sonraki döngüye 

girecek B hücresi sayısı artırılır. Öte yandan eğer Ab sayısı epitop sayısını aĢarsa 

sistemde epitopların artık düĢme eğilimi gösterdiği ve buna bağlı olarak ta Ab 

sayınsının da düĢme eğilimi göstermesi gerektiği anlaĢılır ve sonraki döngüye 
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girecek B hücresi sayısı azaltılır. Her bir epitop için epitop sayısı sıfırlandığında                

                   epitop  

 Ag             sayısı 

Rasgele B hücreleri oluĢtur 

(her epitop için), 

Ag‟i epitoplara ayır, 

Toplam epitop sayısını bul 

Her bir epitop için 

Aktive olan B hücrelerini 

ve duyarlılıklarını belirle 

Aktive olan B hücrelerinin 

klonlanması 

Klonlanan populasyondaki B 

hücrelerini ikiye ayır 

Plasma hücrelerinin 

Ab salgılaması ve 
epitop sayısının 

azalması 

Seçilen B 
hücrelerinin 

duyarlılıklarına bağlı 

olarak mutasyonu 

 epitop sayısı 

         =0 ? 

En iyi B hücresinin 
hafıza populasyonuna 

eklenmesi 

 

evet 

hayır 
Sonraki döngüye 

girecek B 
populasyonunun 

hazırlanması 

 

 

Şekil 5.7 Geliştirilen sistemde humoral yanıt aşamasının blok şeması 
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B hücreleri arasından o epitopa olan duyarlılığı en yüksek olan B hücresi aday hafıza 

hücresi olarak belirlenir. Bu noktada aday hafıza hücresi ile hafıza popülasyonundaki 

B hücreleri arasındaki duyarlılık hesaplanır ve hesaplanan duyarlılıklar arasından her 

hangi biri belli bir eĢik seviyesinden (Thres_Mem) yüksekse bu hafıza 

popülasyonunda aday hafıza hücresine benzer bir hafıza hücresinin bulunduğu 

anlamına gelir ve dolayısıyla aday hafıza hücresinin hafıza popülasyonuna 

eklenmesine gerek kalmaz. Aksi halde, aday hafıza hücresinin hafıza popülasyonuna 

eklenmesi iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

 

         Temel olarak yukarıdaki iĢlemlerin gerçekleĢtirildiği sistemin algoritmik yapısı 

Ģu Ģekildedir: 

 

Notasyon: 

GiriĢler: 

Ag_data   : NxL boyutunda giriĢ verisi matrisi (N: Ag sayısı, L: özellik sayısı) 

Num_peptides : 1xN boyutunda epitop sayısı dizisi (N: Ag sayısı).  Elemanları her 

Ag   için epitop sayısını gösterir.  

Thres_B  : B hücrelerinin aktive olması için aĢılması gereken eĢik seviyesi. 

Thres_Mem      : Aday hafıza hücresinin hafıza popülasyonuna eklenmesi için  

                              aĢılması gereken eĢik seviyesi. 

M                       : Mutasyon için ayrılacak B hücrelerinin yüzdesel oranı.  

 

ÇıkıĢlar: 

Mem_Bcells   : OluĢan hafıza hücrelerinin saklandığı popülasyon. 

rec_cells          : Sunulan Ag‟lerin epitoplarını tanıyan hafıza hücrelerini içeren  

                              matris (NxL boyutunda, N: Ag sayısı, L: epitop sayısı). 

 

Algoritma: 

(1) Her Ag için (ag=1:N) 

(1.1) Her epitop için B hücrelerinden oluĢan baĢlangıç popülasyonları 

oluĢtur. 

(1.2) Her epitop için ilgili epitop sayısını hesapla: 
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Peptid_sayısı(ep)=Num_peptides(ag) 

(1.3) Her bir epitop için (ep=1:L):  

(1.3.1) ilgili epitopu al 

(1.3.2) o epitop için hazırlanan baĢlangıç popülasyonunu çağır: 

Bpop_pep‟de sakla. 

(1.3.3) Bpop_pep popülasyonundaki B hücrelerinin ilgili epitopa olan 

duyarlılıklarını hesapla. Duyarlılığı Thres_B eĢik seviyesinden 

yüksek olan B hücrelerini aktive olan B hücresi popülasyonuna 

ekle: activated_Bcells 

(1.3.4) activated_Bcells popülasyonundaki B hücrelerini duyarlılıkları 

ile doğru orantılı olacak Ģekilde klonla: Bcell_clon 

(1.3.5) Bcell_clon popülasyonu içerisinden rasgele %M tanesini 

mutasyon için ayır: select_for_mutate 

(1.3.6) Bcell_clon popülasyonunda seçimden sonra kalan B hücrelerini 

plasma hücreleri olarak ayır: select_for_plasma 

(1.3.7) mutasyon için seçilen B hücrelerini duyarlılıkları ile ters   

orantılı bir Ģekilde mutasyona uğrat: mutated_Bcells 

(1.3.8) seçilen plasma hücrelerinden Ab salgılansın: Abs 

(1.3.9) ilgili epitopa ait epitop sayısını Abs popülasyonunun 

büyüklüğü kadar azalt 

(1.3.10) sonraki döngüye girecek B popülasyonunu oluĢtur. Epitop    

sayısı sıfırlanmamıĢ ise adım 1.3.3‟e geri dön. 

(1.3.11) epitop sayısı sıfırlanmıĢ ise ilgili epitopu en iyi tanıyan B 

hücresini belirle: cand_B 

(1.3.12) cand_B aday hafıza hücresini bazı koĢullar altında hafıza 

popülasyonuna ekle ve sonraki epitop için adım 1.3‟e git   

(1.4) Sonraki Ag için adım 1‟e git 

 

(2) Her Ag‟nin epitoplarını tanıyan hafıza hücrelerini belirle  

(2.1) Her Ag için (ag=1:N): 

         (2.1.1) Her epitop için (ep=1:L) 

   (2.1.1.1) ilgili epitopu al 
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(2.1.1.2) hafıza popülasyonundaki (Mem_Bcells) her hafıza 

hücresinin o epitopa uzaklığını belirle 

(2.1.1.3) uzaklığı en az olan hafıza hücresini, ilgili Ag‟in ilgili 

epitopunu tanıyan hafıza hücresi olarak tanıma 

matrisine ekle: rec_cells(ag,ep)=belirlenen hafıza 

hücresi 

(2.1.1.4) sonraki epitop için adım 2.1.1‟e geri dön 

  (2.1.2) sonraki Ag için adım 2.1‟e geri dön 

          

Söz konusu eğitme algoritmasında adım 1.3.1 ile 1.3.2 arasındaki iĢlemler her epitop 

için gerçekleĢtirilir. Adım 1.3.3‟de gerçekleĢtirilen duyarlılık hesabı Ģu Ģekilde 

yapılır:  

 

affB = 1 - |B-epitop|               (5.19) 

 

Burada, affB, B hücresi ile epitop arasındaki duyarlılıktır. Adım 1.3.4‟deki klonlama 

iĢleminde ise bir klonlama parametresi (clon_param) klonlanacak hücrenin 

duyarlılığı ile çarpılır ve B hücresi elde edilen çarpım sonucundaki rakam kadar klon 

oluĢturur. Adım 1.3.7‟de gerçekleĢtirilen mutasyon iĢleminde ise duyarlılıkla ters 

orantılı bir mutasyon iĢlemi gerçekleĢtirilir. mr olarak simgelenen mutasyon oranı    

1-aff değerini alır ve mutasyon iĢlemi: 

 

 Bcell' = Bcel l ± mr*Bcell              (5.20) 

 

Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Burada Bcell' mutasyona giren B hücresinin yeni değeri, 

Bcell de mutasyona giren B hücresinin eski değeridir. Duyarlılıkla ters orantılı bir 

mutasyon iĢlemindeki amaç, duyarlılıkları az olan B hücrelerine daha fazla değiĢme 

Ģansı tanımaktır. Adım 1.3.8‟de gerçekleĢtirilen Ab salgılama iĢleminde ise seçilen 

plasma hücrelerinin sayısı kadar bir Abs popülasyonu oluĢturulur. Bu 

popülasyondaki Ab‟lar plasma hücreleri ile aynıdır ve salgılanan Ab‟ları temsil 

ederler. Bir sonraki adımda söz konusu epitop için epitop sayısı salgılanan Ab sayısı 

kadar azaltılır.  
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         Adım 1.3.10‟da sonraki döngüye girecek B popülasyonu hazırlanır. Burada iki 

önemli noktaya dikkat edilmelidir. Seçilecek B hücrelerinin kaç tane olacağı ve 

sonraki döngüye girecek olan B hücrelerinin hangi B hücrelerinden oluĢacağı. 

Öncelikle seçilecek B hücresi sayısı bağıĢıklık sisteminde olduğu gibi dinamik bir 

yapıda olmalıdır. Yani, ortamda bulunan epitop sayısına göre ayarlanmalıdır. 

BağıĢıklık sisteminde vücutta Ag sayısı salgılanan Ab sayısından fazla olduğunda bu 

daha fazla Ab salgılanması gerektiğini gösterir ve B popülasyonunun büyüklüğü 

artar. Salgılanan Ab sayısı ortamdaki Ag sayısını aĢtığında artık ortamda bir tehlike 

söz konusu olmadığı için, salgılanan Ab sayısı Ag sayısına göre yavaĢ yavaĢ 

azaltılmalıdır. Tasarlanan sistemde de bağıĢıklık sistemindeki bu iĢleyiĢ, model 

olarak alınmıĢ ve sonraki döngüye girecek B hücresi sayısı ortamda bulunan epitop 

sayısı ve Ab sayısına göre aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir: 

 

B_num_next=B_num+fark/5                        (5.21) 

 

Burada, B_num, ortamda ilgili döngüde bulunan B hücresi sayısı, fark ise;  

  

 fark= epitop sayısı – Ab sayısı             (5.22)  

 

Ģeklindedir. Yukarıdaki eĢitlikteki epitop sayısı, Ab salgılanıp epitopların 

elenmesinden sonra kalan epitop sayısıdır. Eğer, ortamda bulunan epitop sayısı Ab 

sayısından büyük olursa fark pozitif bir değer olacak ve sonraki döngüye girecek B 

hücresi sayısı artacaktır. Ab sayısı epitop sayısını aĢtığında ise fark negatif bir değer 

alacak ve sonraki döngüde yer alacak B hücresi sayısı azalacaktır. Bu Ģekilde 

popülasyonun kontrolü yapılarak, bağıĢıklık sisteminde olduğu gibi kademeli bir 

yanıt üretilmesi sağlanmıĢtır. Sonraki döngüye girecek popülasyonun hangi B 

hücrelerinden oluĢacağının belirlenmesinde de yine bağıĢıklık sisteminden 

yararlanılmıĢ ve sonraki döngüye girecek elemanlar için bir B hücresi havuzu 

oluĢturulmuĢtur. Bu havuzda mutasyona uğramıĢ B hücreleri, aktive olan B hücreleri 

ve rasgele oluĢturulan B hücreleri yer alır. Havuzdaki B hücreleri arasından 

duyarlılığı en yüksekten baĢlamak üzere sayısı yukarıda bahsedildiği gibi belirlenen 

B hücreleri sonraki döngüye aktarılacak popülasyonda yer alırlar.  
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         Her epitop için gerçekleĢen döngüden (adım 1.3.3-adım 1.3.10) sonra ortamda 

bulunan epitop sayısı sıfırlanır ve bir sonraki döngüye girmesi için hazırlanan B 

popülasyonu arasından duyarlılığı en yüksek B hücresi o epitopu en iyi tanıyan B 

hücresini temsil ettiği için aday hafıza hücresi olarak belirlenir. Adım 1.3.12‟de aday 

hafıza hücresi ile hafıza popülasyonundaki hafıza hücreleri arasındaki duyarlılıklar 

hesaplanır. Eğer, hafıza popülasyonunda aday hafıza hücresine olan duyarlılığı 

Thres_Mem eĢik seviyesinden yüksek olan bir hafıza hücresi dahi bulunsa, aday 

hafıza hücresi hafıza popülasyonuna (Mem_Bcells) giremez. Bunun nedeni de hafıza 

popülasyonunda aday hafıza hücresine benzer bir hafıza hücresinin bulunmasıdır. 

Böylelikle hafıza popülasyonunun fazla kalabalık olmaması ve sisteme aĢırı yük 

getirmemesi sağlanmıĢ olur.  

         Her Ag‟in her bir epitopu için bağıĢıklık yanıtı iĢlemleri gerçekleĢtikten ve 

hafıza popülasyonu oluĢturulduktan sonra adım 2‟deki iĢlemlerle Ag‟lerin 

epitoplarını tanıyan hafıza hücreleri belirlenir. Bunun için de ilgili Ag‟in ilgili 

epitopu ile hafıza hücreleri arasındaki uzaklıklar hesaplanır: 

 

distep,B=|epitop-B|                         (5.23) 

 

ve uzaklığı en az olan hafıza hücresinin değeri hangi Ag‟in hangi epitopunu hangi 

hafıza hücresinin tanıdığını gösteren rec_cells matrisine yerleĢtirilir. Bu matrisin 

boyutu Ag_data giriĢ matrisinin boyutu ile aynı olup satırlarda Ag‟ler, sütunlarda da 

epitoplar için ilgili hafıza hücresinin değerini barındırır.  

         Tasarlanan YBS_yanıtı sisteminin çıkıĢında elde edilen hafıza hücreleri 

arasındaki iliĢkinin anlaĢılması için, yukarıda detaylı bir Ģekilde anlatılan humoral 

bağıĢıklık yanıtı kısmından elde edilen rec_cells matrisi sistemin ikinci kısmında 

kullanılan YSA mimarisi için giriĢ verilerini oluĢturur.  

 

 

 

5.2.4. YSA ile yanıt oluĢturma  

 

 

 

         Sistemin birinci aĢamasında oluĢturulan B hücrelerinin arasındaki iliĢkinin 

bulunması için sistemin ikinci aĢamasında YSA mimarisinden yararlanılmıĢtır. 
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Kullanılan YSA mimarisindeki giriĢ ve çıkıĢ düğümlerinin sayısı probleme bağlı 

olarak belirlenirken, gizli katmandaki veya katmanlardaki düğüm sayısı ise 

kullanıcının isteğine bağlı olarak değiĢebilmektedir. Seçilen mimarinin yanı sıra 

kullanılan öğrenme algoritması da sistem performansı üzerinde önemli derecede 

etkilidir.  

         Seçilen mimarideki ağırlıkların eğitilmesi aĢamasında sisteme sunulan giriĢler 

bir önceki aĢamada oluĢturulmuĢ olan B hücrelerinin yer aldığı rec_cells matrisidir. 

Sisteme sunulan her bir Ag‟e karĢılık sistemin birinci aĢamasında o Ag‟in epitoplarını 

tanıyan hafıza hücreleri belirlenir. Bu hafıza hücreleri da YSA mimarisine giriĢ 

olarak verilir ve ilgili Ag için olması gereken hedef yanıta yakın bir yanıt elde 

edilinceye kadar YSA mimarisindeki ağırlıklar eğitilir. Sistemin bu aĢamasındaki 

eğitme iĢlemi Ģu Ģekilde örneklenebilir: 

 

Eğitme Ag‟leri (eğitme verileri) ve bu Ag‟ler için üretilmesi gereken yanıtlar: 

 

Ag-1=[0.1 0.3 0.5], yanıt-1=2, 

Ag-2=[0.2 0.4 0.6], yanıt-2=2, 

Ag-3=[0.7 0.3 0.5], yanıt-3=2, 

Ag-4=[0.9 0.6 0.5], yanıt-4=2, 

Ag-5=[0.8 0.7 0.1], yanıt-5=1, 

Ag-6=[0.1 0.9 0.1], yanıt-6=1, 

Ag-7=[0.1 0.8 0.1], yanıt-7=1, 

 

olsun. Bu durumda sisteme sunulacak olan giriĢ matrisi: 

Ag_data=

0.1 0.3 0.5

0.2 0.4 0.6

0.7 0.3 0.5

0.9 0.6 0.5

0.8 0.7 0.1

0.1 0.9 0.1

0.1 0.8 0.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ģeklinde, üretilmesi gereken yanıt vektörü de, 
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yanıt = [2 2 2 2 1 1 1]
T 

 

Ģeklinde olur. Bu eğitme Ag‟leri, tasarlanan sistemin birinci kısmını oluĢturan 

humoral yanıt kısmına giriĢ verisi olarak sunulduğunda bu kısımda sunulan Ag‟lerin 

epitoplarını tanıyan B hücreleri üretilir. Sistem çıkıĢ olarak; üretilen bu B hücrelerini 

ve sunulan Ag‟lerin epitoplarını hangi B hücrelerinin tanıdığını gösteren rec_cells 

matrisini verir. Sistemde üretilmiĢ olan B hücrelerinin ve rec_cells matrisinin 

sırasıyla, 

 

Mem_Bcells=[0.11 0.23 0.29 0.42 0.51 0.6 0.69 0.74 0.83 0.88], 

 

rec_cells=

0.11 0.29 0.51

0.23 0.42 0.60

0.74 0.29 0.51

0.88 0.60 0.51

0.83 0.4 0.11

0.11 0.88 0.11

0.11 0.83 0.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ģeklinde olduğu varsayılsın. Bu durumda, sistemin YSA kademesine verilecek olan 

giriĢ verileri rec_cells matrisinin her satırında yer alan veriler olacak, her satırdaki 

veriye karĢılık YSA mimarisinin üretmesi gereken yanıt da, yanıt vektöründe o satıra 

karĢılık gelen yanıt değeri olacaktır. YSA mimarisindeki ağırlıklar, yanıt 

vektöründeki değerlere oldukça yakın değerler elde ettiğinde tüm sistemin eğitme 

iĢlemi sonlanmıĢ olacaktır.  

         Eğitme aĢamasında sistem giriĢ verilerine karĢılık hafıza hücrelerini ve bu 

hafıza hücreleri arasındaki iliĢkiyi belirleyen YSA mimarisindeki ağırlıkları 

öğrenmiĢ olur. Sistem artık herhangi bir veri (Ag) sunulduğunda bu verinin 

epitoplarını tanıyan hafıza hücrelerini bulur, bu hafıza hücreleri arasındaki iliĢkiyi 

hesaplayıp gereken çıkıĢı verebilme yeteneğine kavuĢur.  
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6. GELĠġTĠRĠLEN YÖNTEMLERĠN PARAMETRE ANALĠZLERĠ VE ELDE 

EDĠLEN UYGULAMA SONUÇLARI 

 

 

 

 

         Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen sistemlerin analizi iki aĢamada yapılmıĢtır. Ġlk 

aĢamada, söz konusu sistemlerdeki parametrelerin performans üzerindeki etkilerini 

araĢtırmak için, parametre analizleri yapılmıĢtır. Parametre analizlerinde iki yapay 

doğrusal olmayan veri kümesi, “Two-Spirals Veri Kümesi” ve “Chainlink Veri 

Kümesi” kullanılmıĢtır. Ġkinci aĢamada ise, geliĢtirilen sistemlerin gerçek 

problemlerde nasıl bir performans sergileyeceklerini tahmin etmek ve sistemleri 

literatürde yer alan diğer metotlarla karĢılaĢtırmak için üç gerçek problem üzerinde 

uygulamalar yapılmıĢtır. Söz konusu problemler doğrusal olmayan sınıflama 

problemi olup, kullanılan veri kümeleri sırasıyla “Ġris Veri Kümesi”, “Statlog Heart 

Disease Veri Kümesi” ve “Doppler Sonogramları”dır.  

         Bu bölümde ilk olarak geliĢtirilen sistemlerden Kernel_YBS sisteminin 

parametre analizleri ve gerçek problemlerdeki uygulama sonuçlarına yer verilecektir. 

Takip eden Bölüm 6.2‟de ise, geliĢtirilen sistemlerden ikincisi olan YBS_yanıtı 

sisteminin parametre analizleri ve performans sonuçlarına yer verilecektir.  

 

 

 

6.1 Kernel_YBS Sisteminin Uygulama Sonuçları 

 

 

 

         Yukarıda da bahsedildiği gibi Kernel_YBS sisteminin analizinde ilk olarak 

parametrelerin etkileri incelenmiĢ, performans sonuçlarının elde edilmesinde ise 

gerçek problemlerden yararlanılmıĢtır.  

 

 

 

6.1.1. Kernel_YBS sisteminin parametre analizleri    

 

 

 

         Kernel_YBS sisteminde parametre analizleri yapılırken yararlanılan Kernel 

fonksiyonları Gaussian Kernel Fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel 
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Fonksiyonu olmuĢtur. Söz konusu Kernel fonksiyonlarının matematiksel ifadelerini 

tekrar hatırlamak gerekirse, 

 

Gaussian RBF Kernel Fonksiyonu: 

 

2

( ) exp ; c RK
c

 
 

x y
x, y                  

 

Ters Multiquadratic Kernel Fonksiyonu: 

 

2 2

1
( , ) ;  K c R

c
 

 
x y

x y

                     

 

Ģeklindedir. Sistemde, gerek programın eğitme aĢamasında kullanılan birincil 

parametreler ile kullanıcı tarafından belirlenen diğer bazı parametreler yer 

almaktadır. Bu parametreler sırasıyla; 

 

Kernel_YBS sisteminde eğitme işleminde kullanılan parametreler: 

supp: aday hafıza hücrelerinin hafıza popülasyonuna eklenip eklenemeyeceğini 

belirleyen eĢik seviyesi, 

itnum: aday hafıza hücresi belirlenirken gerçekleĢen maksimum döngü sayısı, 

K: Seçme ve mutasyon için ayrılacak B hücrelerinin sayısı,  

dır. 

Kernel fonksiyonlarında belirlenecek parametreler: 

c: Gaussian Kernel ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonlarında belirlenmesi 

gereken parametre, 

Ģeklinde belirlenebilir. 

         Söz konusu parametrelerin sistemin sınıflama doğruluğu üzerindeki etkisi 

yapılan analizlerle saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Analizler, Two-spirals veri kümesi ile 

Chainlink veri kümesi üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Parametre analizleri için yapılan 

uygulamalarda uzaklık hesabı için yukarıda bahsi geçen Kernel Fonksiyonları ve 

öklid uzaklığı kullanılmıĢtır.  
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6.1.1.1. Kernel_YBS sisteminin Two-Spirals veri kümesinde yapılan parametre 

analizleri 

 

 

 

         Two-spirals veri kümesi Bölüm 4.1‟de tanıtıldığı gibi iki sınıfa ait ve iki 

özelliğe sahip toplam 190 veriden oluĢmaktadır. Kernel_YBS sisteminin bu veri 

kümesi üzerinde parametre analizlerini yapmak için söz konusu veri kümesi, eğitme 

ve test verileri olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. Eğitme verileri, veri kümesi 

içerisinden rasgele seçilen 70 adedi 1. sınıfa ait, diğer 70 adedi ise 2. sınıfa ait toplam 

140 veriden oluĢmaktadır. Kalan 50 veri ise test verilerini oluĢturmakta ve 25 adedi 

1.ci sınıfa, diğer 25 adedi ise 2. sınıfa ait verilerden oluĢmaktadır. Sistemde 

kullanılan Two-spirals veri kümesine ait eğitme ve test verileri ġekil 6.1‟de 

görülmektedir. Bununla birlikte, veri kümesi eğitme ve test verilerine ayrılmadan 

önce normalize edilmiĢtir.       

 

 

 

 
 

 

Şekil 6.1 Two-spirals veri kümesi eğitme ve test verileri 
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Sistemde, her bir parametrenin sınıflama doğruluğu üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. 

Söz konusu sınıflama doğruluğu test verilerinden elde edilen test sınıflama 

doğruluğudur. Parametre analizleri Two-spirals veri kümesi için sırasıyla, Öklid 

uzaklığı, Gaussian Kernel ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonları için ayrı ayrı 

yapılmıĢtır.   

 

1. Öklid uzaklığında parametre analizleri: 

  

         Sistemde, normal öklid uzaklığı kullanıldığında test sınıflama doğruluğu 

üzerinde etkisi incelenen parametreler, supp, itnum ve K parametreleridir.  

         Ġlk olarak supp parametresinin sınıflama doğruluğu üzerindeki etkisi 

incelenmiĢtir. Bu parametrenin sistemdeki rolü, sunulan her bir Ag için üretilecek 

olan aday hafıza Ab‟unun Ag‟e olan uzaklığının derecesini belirlemektir. Bunun yanı 

sıra üretilen aday hafıza Ab‟u ile hafıza popülasyonundaki diğer hafıza Ab‟ları 

arasındaki uzaklığın da bu seviyeden yüksek olmasını sağlar. Eğer aday hafıza Ab‟u 

ile hafıza popülasyonundaki Ab‟lardan herhangi birisi arasındaki uzaklık supp 

parametresinden düĢük ise aday hafıza Ab‟u popülasyona eklenmez. Bunun nedeni 

hafıza popülasyonunda, üretilen aday Ab ile benzer bir Ab‟un var olması ve hafıza 

popülasyonunda benzer Ab‟ların varlılığına gerek duyulmamasıdır. Bu sayede 

popülasyon kontrolü yapılmıĢ ve benzer veriler sunulduğunda bu verileri için üretilen 

benzer Ab‟ların hafıza popülasyonunu ele geçirmesinin önüne geçilmiĢ olunur.  

Doğal bağıĢıklık sisteminde de hafıza oluĢumu sırasında benzer hafıza hücrelerinin 

hayatta kalmasına imkan tanınmaz ve benzer Antijenler aynı hafıza hücresi 

tarafından tanınır. Buna bağıĢıklık sisteminde çapraz reaktivite denir ve geliĢtirilen 

Kernel-YBS sisteminde modellenen özelliklerden biridir.  

         supp parametresinin yukarıda bahsedilen iki etkisini incelemek amacıyla Two-

spirals veri kümesinden elde edilen 140 eğitme verisi sisteme verilmiĢ ve eğitme 

esnasında kullanılan diğer parametreler ise supp parametresinin etkisini ortaya 

çıkarmak amacıyla sabit bir değerde tutulmuĢtur. supp parametresine, 1 ile 0.1 

değerleri arasında değiĢik değerler verilmiĢ ve bu değerler için sistemin eğitme ve 

test iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Test sırasında elde edilen sınıflama doğruluğu ise, her 
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bir supp parametresinin performans üzerindeki etkisini incelemek için kullanılmıĢtır.  

Eğitme iĢlemi sırasında diğer parametreler için değerler;  

 

itnum=100, 

K=100, 

 

olarak seçilmiĢ ve tüm supp değerleri için de bu parametreler sabit değerde 

tutulmuĢlardır. Eğitme iĢlemi için seçilen supp parametreleri ve bu parametre 

değerleri kullanıldığında elde edilen test sınıflama doğrulukları Çizelge 6.1‟de 

görülmektedir.  

 

 

 

Çizelge 6.1 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesinde seçilen supp 

değerleri için üretilen hafıza hücresi sayıları ve test sınıflama doğrulukları (öklid 

uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

supp M Test sınıflama doğruluğu(%) 

1.000 2 54 

0.900 2 54 

0.800 2 54 

0.700 2 54 

0.600 2 54 

0.500 3 54 

0.400 4 58 

0.300 8 64 

0.200 15 72 

0.150 21 92 

0.140 23 94 

0.135 24 96 

0.130 25 100 

0.100 31 100 

   

 

 

Çizelge 6.1‟de, her bir supp değeri için elde edilen sınıflama doğruluğunun yanı sıra 

eğitme iĢlemi sırasında üretilen hafıza hücresi sayısı (M) da verilmiĢtir. Yine Çizelge 

6.2‟den görüldüğü gibi, supp değeri azaldıkça daha fazla hafıza hücresi üretilmiĢ ve 

test sınıflama doğruluğu artmıĢtır. %100 sınıflama doğruluğuna ulaĢılan supp değeri 
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(kritik supp değeri) ise 0.13 olarak tespit edilmiĢtir. supp parametresi ile sınıflama 

doğrulu arasındaki iliĢki ġekil 6.2‟de görülmektedir.      
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Şekil 6.2 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp parametresi ile 

sınıflama doğruluğu arasındaki ilişki(öklid uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

 

         ġekil 6.3‟de ise supp parametresi ile üretilen hafıza hücresi arasındaki iliĢki 

görülmektedir. Yine supp ile M arasında bir ters orantı iliĢkisinin bulunduğu Ģekilden 

de açıkça izlenmektedir. supp parametresinin değeri azaldıkça üretilen hafıza 

hücresinin sayısında (M) artıĢ görülmüĢtür. %100 sınıflama doğruluğuna ulaĢılan 

kritik M değeri 25‟dir. supp parametresi bir anlamda üretilen hafıza hücrelerinin 

tanıma çemberlerinin yarıçap uzunluğunu belirlemiĢ olmaktadır. supp değeri 

azaldıkça üretilen Ab‟ların Ag‟e olan uzaklıklarının daha az olması gerekecek ve 

üretilen Ab‟ların tanıma bölgesi daralacaktır. Hafıza popülasyonuna ekleme iĢlemi de 

böylelikle supp değeri azaldıkça kolaylaĢacaktır. 
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Şekil 6.3 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp parametresi ile 

üretilen hafıza hücresi sayısı arasındaki ilişki(öklid uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

 

         supp değeri azaldıkça, hafıza popülasyonunda aday hafıza hücresine olan 

uzaklığı supp değerinden düĢük olan hafıza Ab‟u bulmak zorlaĢacaktır. Bu sayede 

üretilen aday hafıza hücrelerinin hafıza popülasyonuna giriĢi kolaylaĢacaktır. Bu 

durum ġekil 6.4‟de görülmektedir. ġekil 6.4 (a)‟da daha büyük bir supp değeri için 

üretilen hafıza Ab‟ları verilmiĢtir. supp değeri büyük olduğu için üretilen hafıza 

Ab‟larının tanıma çemberleri büyümüĢ ve problem uzayı daha az sayıda Ab ile 

çevrelenmiĢtir. Diğer taraftan, ġekil 6.4 (b)‟de daha düĢük bir supp değeri için 

üretilen hafıza Ab‟ları görülmektedir. supp değeri daha düĢük olduğu için üretilen 

Ab‟ların tanıma çemberleri daha küçük olmuĢ ve bu nedenle problem uzayını daha 

fazla sayıda Ab kapsamıĢtır. 
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(a) supp-1=0.5                                                         (b) supp-2=0.25 

 

 

Şekil 6.4 Kernel_YBS sisteminde iki farklı supp değeri için problem uzayında üretilen 

Ab’lar ve tanıma çemberleri. supp-1 > supp-2 

 

 

 

Birinci durumda problem uzayını kapsayan daha az sayıda Ab olduğu için farklı 

sınıfların aynı Ab‟un tanıma bölgesine düĢmesi ve bu nedenle aynı sınıfa aitmiĢ gibi 

sınıflanması oldukça yüksek bir olasılıktır. Ġkinci durumda ise, üretilen hafıza 

hücrelerinin tanıma bölgeleri daha küçüktür. Bu duurmda, farklı sınıflara ait verilerin 

aynı Ab‟un tanıma bölgesine düĢme olasılığı azalır ve bu da Ab‟ların sınıfları ayırt 

edebilme yeteneğini güçlendirir. BaĢka bir ifade ile ġekil 6.4 (a)‟da daha genel bir 

tanıma sistemi, ġekil 6.4 (b)‟de daha özerk bir tanıma sistemi görülmektedir. Yani, 

supp parametresinin üretilen hafıza hücrelerinin tanıma çemberlerinin boyutu ve 

sayısı üzerinde belirgin bir etkisi mevcuttur. Bu sayı da sınıflama doğruluğunu 

etkileyen temel faktörlerden biridir. ġekil 6.5‟de sistemde üretilen hafıza hücresi 

sayısına göre sınıflama doğruluğunun değiĢimi görülmektedir. ġekil 6.5‟deki 

çizimden de görülebileceği gibi üretilen hafıza hücresinin sayısı arttıkça, sınıflama 

doğruluğu artmaktadır. Yukarıda da açıklandığı gibi bunun nedeni sayı arttıkça 

tanıma çemberlerinin daralması ve problem uzayının daha detaylı bir Ģekilde 

taranmasıdır.   



 

 

83 

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35

Üretilen hafıza hücresi sayısı (M)

s
ın

ıf
la

m
a
 d

o
ğ
ru

lu
ğ
u
 (

%
)

 

 

 

Şekil 6.5 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için üretilen hafıza hücresi 

sayısına göre sınıflama doğruluğu (öklid uzaklığı kullanıldığında)  

 

 

 

Üretilmesi gereken hafıza hücresinin sayısının belirlenmesinde iki nokta göz önünde 

tutulmalıdır. Bunlardan birisi, söz konusu problem uzayını yeterli özerklikte 

kapsayacak yeterli hafıza hücresinin oluĢturulmasıdır. Bir diğer nokta ise üretilecek 

hafıza hücresi sayısının yeterinden daha fazla bir sayıda olmamasıdır. Fazla spesifik 

bir tanıma sisteminde sistem birimlerinin genelleĢtirme kabiliyeti yok olur ve bu da 

sistemin esnekliğini yok eder. Bundan kaçınmak için hafıza hücrelerinin sayısı yavaĢ 

yavaĢ artırılmalı ve ideal sınıflama doğruluğuna ulaĢıldığında bu noktada 

bırakılmalıdır. Two-spirals örneğinde bu kritik değer %100 sınıflama doğruluğuna 

ilk ulaĢılan M=25 değeridir. Hafıza hücrelerinin sayısının ve tanıma çemberlerinin 

boyutunun kontrolü supp parametresi ile yapıldığı için bu iĢlem supp değerinin yavaĢ 

yavaĢ 1‟den baĢlayarak azaltılması Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Two-spirals örneğinde 

supp değeri 1‟den baĢlayarak yavaĢ yavaĢ azaltılmıĢ, %100 sınıflama doğruluğuna 

yaklaĢtıkça daha hassas bir azaltma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ ve bu yolla da %100 

sınıflama doğruluğunu veren aĢağıdaki kritik M sayısı bulunmuĢtur: 

 

supp=0.13 → M=25 → sınıflama doğruluğu= %100 
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         Two-spirals veri kümesi üzerinde yapılan parametre analizlerinde etkisi 

incelenen bir diğer parametre de, itnum parametresidir. itnum parametresi sistemde 

aday hafıza hücresi belirlenirken gerçekleĢtirilen döngülerin maksimum sayısını 

belirler. Bu anlamda bu parametre için uygun bir değer seçildiğinde bu sayının 

sınıflama performansı üzerinde çok bir etkisi olmayacaktır. Eğer gerçekleĢtirilen 

döngüler boyunca sunulan Ag‟e uzaklığı supp parametresinden düĢük bir aday hafıza 

Ab‟u oluĢturulamıyorsa döngüler bu sayı ile belirtilen miktarda devam eder. Bu 

noktada bu sayının belirlenmesinde ve etkisinde rol oynayan temel faktör supp 

değeridir. supp değeri büyük seçildiğinde sunulan Ag‟e olan uzaklığı bu değerden 

düĢük olan bir aday hafıza hücresinin bulunması daha kolay olacak ve maksimum 

döngü sayısının tamamlanmasını beklemeden döngüler sonlanacaktır. Bu durumda 

itnum parametresinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Fakat supp parametresi küçük 

bir değer olarak seçildiğinde bu parametreden düĢük bir uzaklığa sahip aday hafıza 

hücresi bulmak zorlaĢacak ve bunun için gerçekleĢtirilen döngü sayısı da artacaktır. 

Bu noktada eğer itnum parametresi düĢük seçilirse, Ag‟e olan uzaklığı supp 

değerinden düĢük bir aday hafıza hücresi bulunamadan döngüler sonlanacak ve 

mevcut popülasyon içindeki en iyi Ab aday hafıza hücresi olarak belirlenecektir. 

Fakat bu Ab‟un sunulan Ag‟e olan uzaklığı supp parametresinden büyük olacağı için, 

tanıma bölgesi istenen büyüklükten daha geniĢ olacak ve sistemin spesifikliğini 

bozacaktır. Bu nedenle, itnum parametresi için supp değeri küçüldükçe uygun aday 

hafıza hücresinin oluĢumuna izin verecek yeterli sayıda döngüyü sağlamak amacıyla, 

daha büyük bir değer seçilmelidir. GiriĢ uzayında Öklid uzaklığının kullanıldığı 

sistemde bu parametrenin etkisini incelemek için diğer parametrelerin (supp, K) 

değerleri sabit tutulmuĢtur: 

 

supp=0.2 

K=100        

 

Bu parametre değerleri için itnum değeri 1‟den baĢlayarak 100‟e kadar değiĢik 

aralıklarla artırılmıĢ ve üretilen hafıza hücresi sayısı ile sınıflama doğruluğunun 

Çizelge 6.2‟deki gibi değiĢtiği görülmüĢtür.  
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Çizelge 6.2 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için itnum 

parametresinin hafıza hücresi sayısına (M) ve sınıflama doğruluğuna etkisi(öklid 

uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

itnum M Sınıflama doğruluğu (%) 

1 15 62 

3 15 64 

5 15 68 

7 15 70 

10 15 72 

20 15 72 

30 15 72 

40 15 72 

50 15 72 

100 15 72 

 

 

 

Çizelge 6.2‟den de görüldüğü gibi, itnum parametresinin üretilen hafıza hücresi 

sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıĢtır. Bunun nedeni yukarıda da değinildiği 

üzere, üretilen hafıza hücresinin sayısını belirleyen faktörün supp parametresi 

olmasıdır. itnum parametresinin düĢük seçilmesi, uzaklığı supp parametresinden 

düĢük olan bir aday hafıza hücresinin belirlenmesi için yeterli sayıda döngünün 

olmamasına neden olmuĢtur. Bu da, üretilen hafıza hücrelerinin tanıma çemberlerinin 

supp değerinden büyük olmasına yol açmıĢtır. Bu nedenle, yeterli sayıda hafıza 

hücresi üretilmesine karĢın, üretilen hafıza hücrelerinin ayırt edicilik yetenekleri 

kaybolmuĢ ve sınıflama doğruluğu da yitirilen bu özerklik nedeniyle düĢük olmuĢtur. 

itnum değeri arttıkça üretilen hafıza hücrelerinin spesifiklik özellikleri artmıĢ ve buna 

paralel olarak sınıflama doğruluğu da yükselmiĢtir. Söz konusu supp ve K değerleri 

için itnum=10 değerinden sonra ulaĢılması gereken maksimum özerklik seviyesine 

ulaĢılmıĢ ve bu parametreler için elde edilebilecek maksimum sınıflama doğruluğu 

%72 olarak elde edilmiĢtir.  

         Etkisi incelenen son parametre, sistemde klonlama ve mutasyon için seçilen Ab 

sayısını gösteren K parametresidir. Bu parametrenin sisteme kattığı etki, sistemde 

eğitme iĢleminde aday hafıza hücresi bulunurken üretilen Ab popülasyonunun 

çeĢitliliğidir. Bu parametrenin alacağı düĢük bir değer daha az sayıda Ab‟un 

klonlama ve mutasyona girmesine sebep olacak, bu da aralarından aday hafıza 
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hücresinin seçileceği popülasyonun çeĢitliliğini azaltacaktır. ÇeĢitliliğin azalması ise, 

aday hafıza hücresinin bulunması için gerçekleĢtirilen döngü sayısını artıracaktır. Öte 

yandan eğer bu değer büyük seçilirse daha çok Ab klonlama ve mutasyona tabi 

tutulacağı için, aday hafıza hücresi bulunurken gerçekleĢtirilecek döngü sayısı 

azalacaktır. Bu noktada bu parametrenin sistemdeki eğitme süresini etkilediği 

düĢünülebilir. Parametrenin değeri arttıkça döngü sayısı azalacağı için sistemin daha 

kısa sürede eğitme iĢlemini tamamlayacağı da akla gelebilir. Fakat bu etkinin bir 

baĢka boyutu daha mevcuttur. Bu da klonlama ve mutasyon iĢlemi için seçilen Ab 

sayısı ne kadar fazla olursa, sistemin klonlama ve mutasyon iĢlemleri için 

harcayacağı zamanında o ölçüde uzuyor olmasıdır. Bu noktada eğer M parametresi 

büyük seçilirse, gerçekleĢtirilecek olan döngü sayısı az olsa da her bir döngünün 

iĢlem süresi artacağından, sistemin eğitme süresinin kayda değer oranda azalacağını 

ya da artacağını söylemek mümkün gözükmemektedir. Net olarak söylemek 

gerekirse, bu parametrenin sistemin sınıflama doğruluğu ya da sınıflama süresi 

üzerinde kayda değer bir etkisi bulunmamaktadır.  

         Ele alınan Two-spirals veri kümesinde bu parametrenin, yukarıda değinildiği 

gibi, sistemin performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını kanıtlamak için 

diğer parametreler aĢağıda verilen değerlerde sabit tutulmuĢ, K parametresinin değeri 

ise 1‟den 100‟e kadar değiĢtirilerek sistemin sınıflama doğruluğu ve sınıflama süresi 

not alınmıĢtır. Elde edilen değerler Çizelge 6.3‟de görülmektedir.  

 

supp=0.1 

itnum=100 

 

Çizelge 6.3‟den de görüldüğü gibi yukarıda bahsedilen nedenler yüzünden K 

parametresinin sistemin sınıflama doğruluğu ya da eğitme süresi üzerinde herhangi 

bir etkisi olmamıĢtır. Dolayısıyla, bundan sonra parametre analizi için 

gerçekleĢtirilen uygulamaların hepsinde bu parametre K=100 değerinde sabit 

tutulmuĢtur. 
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Çizelge 6.3 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için K parametresinin 

sınıflama doğruluğuna ve eğitme süresine etkisi (öklid uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

K Sınıflama doğruluğu (%) Eğitme süresi (sn) 

1 100 3 

3 100 3 

5 100 3 

7 100 3 

10 100 3 

20 100 3 

30 100 3 

40 100 3 

50 100 3 

100 100 3 

 

 

 

2. Gaussian Kernel fonksiyonu için parametre analizleri: 

 

         GeliĢtirilen Kernel_YBS sisteminde kullanılan Kernel fonksiyonlarından biri 

de Gaussian Kernel Fonksiyonudur. Bu fonksiyonun sistemdeki uzaklıkların 

hesabında kullanılması durumunda etkisinin inceleneceği parametreler supp ve c 

parametreleridir. Buradaki supp parametresinin sistemdeki rolü yukarıda belirtilmiĢti. 

c parametresi ise, en iyi performansı yakalamak için kullanıcı tarafından belirlenen 

ve Gaussian Kernel Fonksiyonunda içerilen önemli bir parametredir. Bu durumda da, 

Two-spirals veri kümesi üzerinde yapılan parametre analizlerinde itnum parametresi 

sabit tutulmuĢ (itnum=100) ve supp parametresinin değiĢik değerlerinde c 

parametresi değiĢiminin sınıflama doğruluğu ve üretilen hafıza hücresi sayısı 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. c parametresinin değeri supp parametresinin 

aĢağıdaki değerleri için 100‟den baĢlayarak belirli aralıklarda azaltılmıĢ ve sistemin 

sınıflama doğruluğu ve üretilen hafıza hücresi sayıları not alınmıĢtır (Çizelge 6.4-

Çizelge 6.7):  

 

supp=1, 

supp=0.5, 

supp=0.13, 

supp=0.08. 
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Burada, c parametresi hesaplanan uzaklıklar üzerinde etkili olur ve bu nedenle supp 

parametresi gibi üretilen hafıza hücrelerinin sayısını ve tanıma çemberi yarıçapını 

belirler.  

 

 

 

Çizelge 6.4  Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp=1 değeri için 

c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Gaussian Kernel 

fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=1 

100 2 56 

50 2 56 

10 2 56 

1 2 56 

0.5 2 56 

0.1 2 56 

0.01 2 56 

0.001 2 56 

0.0001 2 56 

 

 

 

         Çizelge 6.4‟de görüldüğü gibi supp=1 iken c parametresinin sınıflama 

doğruluğunun ve hafıza hücresi sayısının (M) üzerinde herhangi bir etkisi olmamıĢtır. 

supp=1 demek, her iki sınıfa ait sadece birer Ab‟un hafıza popülasyonuna eklenmesi 

demektir. Üretilen aday hafıza hücrelerinden hiç birinin bu Ab‟lara olan uzaklıkları 

1‟den büyük olamaz. Bu nedenle, aday hafıza hücrelerinin hafıza popülasyonuna 

eklenmez ve c parametresi ne olursa olsun sistemdeki Ab‟ların sayısı ve tanıma 

çemberlerinin yarıçapı aynı kalır. Bu da, sistemin sınıflama doğruluğunun sabit 

kalmasına sebep olur. 

         supp=0.5 değeri için %100 sınıflama doğruluğuna c=0.05 değerinde 

ulaĢılmıĢtır. Bu değer için üretilen hafıza hücresi sayısı ise 29 olarak tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 6.5). 
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Çizelge 6.5 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp=0.5 değeri 

için c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Gaussian 

Kernel fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.5 

100 2 56 

50 2 56 

10 2 56 

1 3 54 

0.5 8 62 

0.3 12 72 

0.14 16 80 

0.1 21 92 

0.08 25 94 

0.06 28 98 

0.05 29 100 

0.01 55 100 

 

 

 

 

Çizelge 6.6  Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp=0.13 değeri 

için c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Gaussian 

Kernel fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.13 

100 2 56 

50 2 56 

10 2 56 

1 14 74 

0.8 15 82 

0.5 21 92 

0.4 25 96 

0.3 28 100 

0.1 40 100 

 

 

 

         supp=0.13 değeri için %100 sınıflama doğruluğu bu kez c‟nin 0.3 değerini 

alması durumda elde edilmiĢtir. Bu değer de yine, supp parametresi ile birlikte, 28 

adet hafıza hücresinin oluĢmasına sebep olmuĢtur (Çizelge 6.6).  
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         supp=0.08 değeri için %100 sınıflama doğruluğu c‟nin daha büyük bir değeri 

için elde edilmiĢtir (c=0.5). Üretilen hafıza hücresi sayısı bu durumda da yine 28‟dir 

(Çizelge 6.7). 

 

 

 

Çizelge 6.7 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp=0.08 değeri 

için c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu(Gaussian Kernel 

fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.08 

100 2 56 

50 2 56 

10 3 52 

3 10 64 

2 13 76 

1.2 16 80 

1 20 90 

0.7 24 92 

0.5 28 100 

0.1 52 100 

 

 

 

         Burada dikkati çeken bir nokta, supp parametresinin üç farklı değeri için de 

(0.5, 0.13, 0.08) %100 sınıflama doğruluğunun hemen hemen aynı sayıda hafıza 

hücresinin üretilmiĢ olması durumunda elde edilmiĢ olmasıdır. Bu da sınıflama 

doğruluğunu birebir etkileyen faktörün üretilen hafıza hücresi sayısı olduğu anlamını 

taĢır. supp ve c parametrelerinin etkisi doğrudan sınıflama doğruluğu üzerinde değil, 

daha çok üretilen hafıza hücresi sayısı üzerinde olmaktadır. supp ve c parametreleri 

uzaklık hesabında birlikte çalıĢarak üretilen hafıza hücresinin sayısını belirlemekte, 

dolaylı olarak da bu sayı üzerinden sınıflama doğruluğu üzerinde bir etkiye sahip 

olmaktadırlar. supp parametresinin değeri azaldıkça, buna karĢılık aynı sayıda hafıza 

hücresinin üretilmesi için gerekli olan c parametresinin değeri artmaktadır. Yani, 

supp değeri azaldıkça %100 sınıflama doğruluğuna ulaĢmak için gerekli olan c 

değeri artıĢ sergilemektedir (bkz Çizelge 6.5-Çizelge 6.7).  ġekil 6.6, kullanılan supp 

değerleri için c parametresine göre sınıflama doğruluğunun değiĢimini grafiksel 

olarak göstermektedir.   



 

 

91 

 

40

50

60

70

80

90

100

110

012345

c değerleri

s
ın

ıf
la

m
a
 d

o
ğ
ru

lu
ğ
u
 (

%
)

supp=1

supp=0.5

supp=0.13

supp=0.08

 
 

 

Şekil 6.6 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için değişik supp değerleri 

için c değerlerine göre sınıflama doğruluğu (Gaussian Kernel fonksiyonu 

kullanıldığında) 

 

 

 

         ġekil 6.6‟dan da izlenebileceği gibi, herhangi bir supp değeri için c değerinin 

azalması, sınıflama doğruluğunu artırmaktadır. Gaussian Kernel fonksiyonunun 

kullanıldığı uzaklık fonksiyonunda, c değeri azaldıkça iki veri arasındaki uzaklık 

daha büyük bir değer olarak hesaplanır. Bu durumda aday hafıza hücresinin hafıza 

populasyonuna eklenmesi kolaylaĢır ve hafıza hücresi sayısı daha fazla olur. 

Dolayısıyla, sınıflama doğruluğu da artar.  

         Hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu arasındaki iliĢki tüm supp 

değerleri için ġekil 6.7‟de görülmektedir. Hemen hemen tüm supp değerleri için 

(supp=1 hariç) %100 sınıflama doğruluğu M=28 değeri için elde edilmiĢtir. Bu da 

daha önce bahsedildiği gibi sınıflama doğruluğunu etkileyen ana faktörün üretilen 

hafıza hücresi sayısı olduğunu göstermektedir. Gaussian Kernel fonksiyonu için 

hafıza hücresi sayısının da supp ve c parametrelerinden etkilendiğini göz ardı 

etmemek gerekir.  
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Şekil 6.7 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için değişik supp değerleri 

için üretilen hafıza hücresi sayısına (M) göre sınıflama doğruluğu (Gaussian Kernel 

fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 

3. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için parametre analizleri: 

 

         GeliĢtirilen Kernel_YBS sisteminde kullanılan Kernel fonksiyonlarından bir 

diğeri de Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonudur. Bu Kernel fonksiyonu 

kullanılarak yapılacak parametre analizlerinde etkisi incelenecek parametreler yine,  

supp ve c parametreleridir. Gaussian Kernel Fonksiyonu kullanıldığında yapılan 

parametre analizlerinde olduğu gibi, bu durumda da itnum parametresi sabit tutulmuĢ 

(itnum=100) ve supp parametresinin değiĢik değerlerinde c parametresi değiĢiminin 

sınıflama doğruluğu ve üretilen hafıza hücresi sayısı üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. c 

parametresinin değeri supp parametresinin aĢağıdaki değerleri için 100‟den 

baĢlayarak belirli aralıklarda azaltılmıĢ ve sistemin sınıflama doğruluğu ve üretilen 

hafıza hücresi sayıları not edilmiĢtir (Çizelge 6.8 - Çizelge 6.11): 

supp = 1, 

supp = 0.5, 

supp = 0.13, 
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supp = 0.08. 

supp=1 değeri için %100 sınıflama doğruluğuna c = 0.22 olması durumunda 

ulaĢılmıĢtır. Bu değer için üretilen hafıza hücresi sayısı ise 31 olarak tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 6.8). 

 

 

 

Çizelge 6.8 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp=1 değeri için 

c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic 

Kernel fonksiyonu kullanıldığında ) 

 

 

supp=1 

c M Sınıflama doğruluğu (%) 

100 2 56 

50 2 56 

10 2 56 

1 2 56 

0.5 3 52 

0.4 7 60 

0.3 18 88 

0.25 26 96 

0.24 29 98 

0.22 31 100 

0.2 36 100 

 

 

 

Çizelge 6.9 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp=0.5 değeri 

için c’ye göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic 

Kernel fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.5 

100 2 56 

50 2 56 

10 2 56 

1 2 56 

0.5 12 72 

0.41 16 80 

0.4 19 90 

0.3 30 98 

0.29 31 100 

0.25 37 100 
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supp=0.5 değeri için %100 sınıflama doğruluğuna c=0.29 değeri için ulaĢılmıĢtır. Bu 

değer için üretilen hafıza hücresi sayısı da yine 31 olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 

6.9). 

 

 

 

Çizelge 6.10 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp=0.13 değeri 

için c’ye göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic 

Kernel fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.13 

100 2 56 

50 2 56 

10 2 56 

1 7 58 

0.9 11 76 

0.69 16 80 

0.6 23 92 

0.5 29 100 

0.35 44 100 

 

 

 

Son olarak, supp=0.13 değeri için %100 sınıflama doğruluğu c‟nin 0.5 değerinde 

elde edilmiĢtir. Yine c‟nin bu değeri, supp parametresi ile birlikte, 29 adet hafıza 

hücresinin oluĢmasına neden olmuĢtur (Çizelge 6.10). Çizelge 6.11‟de iĢaretlendiği 

gibi, supp=0.08 değeri için %100 sınıflama doğruluğu c‟nin daha büyük bir değeri 

için (c = 0.65) elde edilmiĢtir. Üretilen hafıza hücresi sayısı ise bu duurmda 27 

olmuĢtur (Çizelge 6.11).  

         Gaussian Kernel fonksiyonu kullanıldığında yapılan analizlerde olduğu gibi 

%100 sınıflama doğruluğu yine bu durumda da hemen hemen aynı sayıda hafıza 

hücresi üretildiğinde elde edilmiĢtir. Sınıflama doğruluğunu birebir etkileyen 

faktörün üretilen hafıza hücresi sayısı olduğu böylelikle bir kez daha doğrulanmıĢ 

olmaktadır. Gaussian Kernel fonksiyonunda görüldüğü gibi, supp parametresinin 

değeri azaldıkça aynı sayıda hafıza hücresinin üretilmesi için gerekli olan c 

parametresinin değeri de artmaktadır (bkz Çizelge 6.8 - Çizelge 6.11).  Kullanılan 

supp değerleri için c parametresine göre sınıflama doğruluğunun değiĢimi ġekil 

6.8‟de görülmektedir. 
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Çizelge 6.11 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için supp=0.08 değeri 

için c’ye göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic 

Kernel fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.08 

100 2 56 

50 2 56 

10 2 56 

1 12 72 

0.85 15 82 

0.8 19 90 

0.65 27 100 

0.4 50 100 
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Şekil 6.8 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için değişik supp değerleri 

için c değerlerine göre sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu 

kullanıldığında)   
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         ġekil 6.8‟de görüldüğü gibi herhangi bir supp değeri için c değeri azaldıkça 

sınıflama doğruluğu da artmaktadır. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonunun 

kullanıldığı uzaklık fonksiyonunda da, Gaussian Kernel fonksiyonunda olduğu gibi, 

c değeri azaldıkça iki veri arasındaki uzaklığın daha büyük bir değere sahip olduğu 

görülür. Bu durumda özerk aday hafıza Ab‟ları oluĢur. Bu da daha fazla sayıda hafıza 

Ab‟u oluĢumuna, dolayısıyla sınıflama doğruluğunun artıĢının sebebidir.  

         Hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu arasındaki iliĢki tüm supp 

değerleri için ġekil 6.9‟da görülmektedir. 
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Şekil 6.9 Kernel_YBS sisteminde Two-spirals veri kümesi için değişik supp değerleri 

için üretilen hafıza hücresi sayısına (M) göre sınıflama doğruluğu (Ters 

Multiquadratic Kernel fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 

         Tüm supp değerleri için %100 sınıflama doğruluğu M‟in yaklaĢık 30 değeri 

için elde edilmiĢtir. Bu değer sınıflama doğruluğunu etkileyen ana faktörün üretilen 

hafıza hücresi sayısı olduğunu göstermektedir. Gaussian Kernel fonksiyonunda 
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olduğu gibi Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için de hafıza hücresi sayısı yine 

supp ve c parametrelerinden etkilenmektedir.  

         Öklid uzaklığı, Gaussian Kernel uzaklığı ve Ters Multiquadratic Kernel 

uzaklığı karĢılaĢtırıldığında, gerek sınıflama doğruluğu gerekse %100 sınıflama 

doğruluğuna ulaĢmak için üretilen hafıza hücresi sayısı bakımından Two-spirals veri 

kümesi için kayda değer bir farklılık gözlemlenememiĢtir. Her üç durumda da supp 

ve c parametreleri değiĢtirilerek %100 sınıflama doğruluğunu veren eĢit sayıda 

hafıza hücresine ulaĢıldığı görülür. Ġki özelliğe sahip basit bir doğrusal olmayan 

yapay veri kümesi için bu sonuç ĢaĢırtıcı değildir.  

 

 

 

6.1.1.2. Kernel_YBS sisteminin Chainlink veri kümesi üzerinde yapılan 

parametre analizleri 

 

 

 

         Parametre analizlerinin yapıldığı bir diğer yapay veri kümesi de Chainlink veri 

kümesidir. Kernel_YBS sisteminin bu veri kümesi üzerinde parametre analizlerini 

gerçekleĢtirmek için söz konusu veri kümesi, eğitme ve test verileri olmak üzere iki 

veri grubuna ayrılmıĢtır. Eğitme verileri, veri kümesi içerisinden rasgele seçilen 350 

adedi 1. sınıfa, diğer 350 adedi ise 2. sınıfa ait toplam 700 veriden oluĢmaktadır. 

Kalan 300 veri ise test verilerini oluĢturmakta ve 150‟si 1.ci sınıfa diğer 150‟si ise 2. 

sınıfa ait verilerden meydana gelmektedir. Sistemde kullanılan Chainlink veri 

kümesine ait eğitme ve test verileri ġekil 6.10‟da görülmektedir.  

         Veri kümesi eğitme ve test verilerine ayrılmadan önce tüm veri kümesi 0-1 

aralığında olacak Ģekilde normalize edilmiĢtir. Two-spirals veri kümesinde olduğu 

gibi bu durumda da sistemde her bir parametrenin sınıflama doğruluğu üzerindeki 

etkisi incelenmiĢtir. Söz konusu sınıflama doğruluğu test verilerinden elde edilen test 

sınıflama doğruluğudur. 
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Şekil 6.10 Chainlink  veri kümesi için  eğitme ve test verileri 

 

          

    

1. öklid uzaklığında parametre analizleri: 

  

         Sistemde normal öklid uzaklığı ile gerçekleĢtirilen eğitme iĢleminde sınıflama 

doğruluğu üzerinde etkisi incelenen parametreler, supp, itnum ve K parametreleridir. 

Bunlardan ilk olarak, supp parametresinin sınıflama doğruluğu üzerindeki etkisi 

incelenmiĢtir.  

         supp parametresinin etkisini incelemek amacıyla öncelikle Chainlink veri 

kümesinden elde edilen 700 eğitme verisi sisteme sunulmuĢtur. Eğitme esnasında 

kullanılan diğer parametreler supp parametresinin etkisini ortaya çıkarmak için sabit 

bir değerde tutulmuĢtur. supp parametresine ise 1 ile 0.2 arasında değiĢik değerler 

verilerek bu değerler için sistemin eğitme ve test iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Test 

sırasında elde edilen sınıflama doğruluğu her bir supp parametresinin performans 

üzerindeki etkisini incelemek için kullanılmıĢtır.    

 

Eğitme iĢlemi sırasında diğer parametrelerin değeri, 
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itnum=100, 

K=100, 

 

olarak seçilmiĢ ve tüm supp değerleri için bu parametrelerin değerler de sabit 

değerlerde tutulmuĢtur. Eğitme iĢlemi için seçilen supp parametreleri ve bu 

parametre değerleri kullanıldığında elde edilen test sınıflama doğrulukları Çizelge 

6.12‟de görülmektedir. Çizelge 6.12‟de, her bir supp değeri için elde edilen sınıflama 

doğruluğunun yanı sıra eğitme iĢlemi sırasında üretilen M hafıza hücresi sayısı da 

verilmiĢtir. Çizelge 6.12‟den izlenebileceği gibi, supp değeri azaldıkça daha fazla 

hafıza hücresi üretilmiĢ ve test sınıflama doğruluğu artmıĢtır. %100 sınıflama 

doğruluğuna ulaĢılan supp değeri (kritik supp değeri) ise 0.12 olarak elde edilmiĢtir.  

 

 

 

Çizelge 6.12 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için seçilen supp 

değerleri için üretilen hafıza hücresi sayıları ve test sınıflama doğrulukları (öklid 

uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

supp M Sınıflama doğruluğu (%) 

1.00 2 65.67 

0.90 2 65.67 

0.80 2 65.67 

0.70 2 65.67 

0.60 2 65.67 

0.50 3 78.00 

0.40 4 85.67 

0.30 6 91.67 

0.25 8 99.00 

0.22 9 100 

0.20 10 100 

 

 

 

          supp parametresi ile sınıflama doğruluğu arasındaki iliĢki, ġekil 6.11‟de 

grafiksel olarak gösterilmektedir. ġekil 6.11‟den de görüldüğü gibi supp değeri 

azaldıkça sınıflama doğruluğu artmaktadır.   
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Şekil 6.11 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp parametresi ile 

sınıflama doğruluğu arasındaki ilişki (öklid uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

 

         ġekil 6.12‟de ise üretilen hafıza hücresi sayısı (M) ile sınıflama doğruluğu 

arasındaki iliĢki görülmektedir. M ile sınıflama doğruluğu arasında pozitif bir 

iliĢkinin bulunduğu Ģekilden de açıkça izlenmektedir. supp parametresinin değeri 

azaldıkça üretilen hafıza hücresinin sayısı (M) da artmıĢtır. %100 sınıflama 

doğruluğuna ulaĢılan kritik M değeri ise, kritik supp değeri olan 0.22 değeri için 

üretilen hafıza hücresi sayısına (9) eĢittir. ġekil 6.12‟de görülebileceği gibi, üretilen 

hafıza hücresinin sayısı arttıkça, sınıflama doğruluğu da artmıĢtır. Bunun nedeni, sayı 

arttıkça tanıma çemberlerinin daralması ve problem uzayının daha detaylı bir Ģekilde 

taranmasıdır. 

         Chainlink veri kümesi üzerinde yapılan analizlerde etkisi incelenen bir diğer 

parametre de itnum parametresi olmuĢtur. GiriĢ uzayında öklid uzaklığının 

kullanıldığı sistemde bu parametrenin etkisini incelemek için diğer parametrelerin 

(supp, K) değerleri sabit tutulmuĢtur: 

 

supp=0.22, 

K=100. 
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Şekil 6.12 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için üretilen hafıza hücresi 

sayısına göre sınıflama doğruluğu arasındaki ilişki (öklid uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

 

supp ve K parametrelerinin yukarıdaki değerleri için itnum değeri 1‟den baĢlayarak 

100‟e kadar değiĢik aralıklarla artırılmıĢ ve üretilen hafıza hücresi sayısı ile sınıflama 

doğruluğunun Çizelge 6.13‟deki gibi değiĢtiği görülmüĢtür.  

 

 

 

Çizelge 6.13 Kernel-YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için itnum parametresinin 

hafıza hücresi sayısına (M) ve sınıflama doğruluğuna etkisi (öklid uzaklığı 

kullanıldığında) 

 

 

itnum M Sınıflama doğruluğu (%) 

1 9 92 

3 9 97 

5 9 98 

7 9 99 

10 9 100 

20 9 100 

30 9 100 

40 9 100 

50 9 100 

100 9 100 
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         Çizelge 6.13‟den de görüldüğü gibi, itnum parametresinin üretilen hafıza 

hücresi sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıĢtır. Bunun nedeni daha önce de 

değinildiği gibi, üretilen hafıza hücresinin sayısını belirleyen faktörün supp 

parametresi olmasıdır. itnum parametresinin düĢük seçilmesi, uzaklığı supp 

parametresinden düĢük olan bir aday hafıza hücresinin belirlenmesi için yeterli 

sayıda döngünün bulunmaması nedeniyle üretilen hafıza hücrelerinin tanıma 

çemberlerinin supp değerinden büyük olmasına sebep olmuĢtur. Bu da yeterli sayıda 

hafıza hücresi üretilmesine karĢın üretilen hafıza hücrelerinin ayırt edicilik 

yeteneklerinin kaybolmasını tetiklemiĢ ve sınıflama doğruluğu da yitirilen bu 

özerklik nedeniyle düĢük düzeyde kalmıĢtır. itnum değeri arttıkça üretilen hafıza 

hücrelerinin özerklikleri artmıĢ ve buna paralel olarak sınıflama doğruluğu da 

yükselmiĢtir. Söz konusu supp ve K değerleri için itnum=10 değerinden sonra 

beklenilen maksimum özerklik seviyesine ulaĢılmıĢ ve bu parametreler için elde 

edilebilecek maksimum sınıflama doğruluğu %100 olarak elde edilmiĢtir. 

         Etkisi incelenen son parametre ise, sistemde klonlama ve mutasyon için seçilen 

Ab sayısını gösteren K parametresidir. Bu parametrenin sisteme kattığı yegane etki 

daha önce de belirtildiği gibi sistemde eğitme iĢleminde aday hafıza hücresi 

bulunurken üretilen Ab popülasyonunun çeĢitliliğidir. Bu parametrenin sistemin 

sınıflama doğruluğu ya da sınıflama süresi üzerinde kayda değer bir etkisi 

bulunmamaktadır. Ele alınan Chainlink veri kümesinde bu parametrenin sistemin 

performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını kanıtlamak için, diğer 

parametreler sabit tutulmuĢ (supp=0.2, itnum=100), K parametresinin değeri ise 

1‟den 100‟e kadar değiĢtirilerek sistemin sınıflama doğruluğu ve sınıflama süresi not 

edilmiĢtir. Elde edilen değerler, Çizelge 6.14‟de görülmektedir. 

         Çizelge 6.14‟den de görüldüğü gibi, K parametresinin sistemin sınıflama 

doğruluğu ya da eğitme süresi üzerinde herhangi bir etkisi olmamıĢtır. Bu nedenle, 

bundan sonraki parametre analizleri için gerçekleĢtirilen uygulamaların hepsinde bu 

parametrenin değeri K=100 olarak sabit tutulmuĢtur.   
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Çizelge 6.14 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için K parametresinin 

sınıflama doğruluğuna ve eğitme süresine etkisi (öklid uzaklığı kullanıldığında) 

 

 

K Sınıflama doğruluğu (%) Eğitme süresi (sn) 

1 100 5 

3 100 5 

5 100 5 

7 100 5 

10 100 5 

20 100 5 

30 100 5 

40 100 5 

50 100 5 

100 100 5 

 

 

 

          

2. Gaussian Kernel fonksiyonu için parametre analizleri: 

 

         Two-spirals veri kümesinde olduğu gibi Chainlink veri kümesinde de 

parametre analizleri gerçekleĢtirilirken kullanılan bir diğer yöntem uzaklık hesabında 

Gaussian Kernel fonksiyonunun kullanıldığı durumdur. Bu durumda da yine supp ve 

c parametrelerinin etkisi incelenmiĢ ve bu incelemeler sırasında itnum parametresi 

sabit tutulmuĢtur (itnum=100). c parametresinin değeri supp parametresinin aĢağıdaki 

değerleri için 100‟den baĢlayarak belirli aralıklarda azaltılmıĢ ve sistemin sınıflama 

doğruluğu ve üretilen hafıza hücresi sayıları not alınmıĢtır (Çizelge 6.15 - Çizelge 

6.18):  

 

supp=1, 

supp=0.5, 

supp=0.22, 

supp=0.1. 
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Çizelge 6.15 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp=1 değeri için c 

değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Gaussian Kernel 

fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=1 

100 2 80 

50 2 80 

10 2 80 

1 2 80 

0.5 2 80 

0.1 2 80 

0.01 2 80 

0.001 2 80 

0.0001 2 80 

0.00001 2 80 

0.000001 2 80 

 

 

 

         Çizelge 6.15‟de görüldüğü gibi, supp=1 iken c parametresinin sınıflama 

doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı (M) üzerinde herhangi bir etkisi olmamıĢtır. 

supp=1 olduğunda her iki sınıfa ait sadece birer Ab hafıza popülasyonuna eklenir. 

Üretilen aday hafıza hücrelerinden hiç birinin bu Ab‟lara olan uzaklıkları 1‟den 

büyük olamayacaktır. Bu nedenle, bu aday hafıza hücrelerinin hafıza popülasyonuna 

eklenmesi mümkün olmayacak ve c parametresi ne olursa olsun sistemdeki Ab‟ların 

sayısı ile tanıma çemberlerinin yarıçapı aynı kalacağından, sistemin sınıflama 

doğruluğu da sabit kalacaktır.  

         supp=0.5 değeri için %100 sınıflama doğruluğuna c=0.3 olması durumunda 

ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, c‟nin bu değeri için üretilen hafıza hücresi sayısı da 10 olarak 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 6.16).  

         supp=0.22 değeri için ise %100 sınıflama doğruluğu c = 1 iken elde edilmiĢtir. 

c‟nin bu değeri yine, supp parametresi ile birlikte 10 adet hafıza hücresinin 

oluĢmasına sebep olmuĢtur (Çizelge 6.17). 
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Çizelge 6.16 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp=0.5 değeri için 

c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu(Gaussian Kernel 

fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.5 

100 2 80 

50 2 80 

10 2 80 

1 5 89.33 

0.5 8 99.67 

0.4 9 99.67 

0.3 10 100 

0.1 22 100 

 

 

 

         supp=0.1 değeri için %100 sınıflama doğruluğu c‟nin daha büyük bir değeri 

için elde edilmiĢtir, c=2.3. Üretilen hafıza hücresi sayısı yine 10 olmuĢtur (Çizelge 

6.18).  

 

 

 

Çizelge 6.17 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp=0.22 değeri 

için c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Gaussian 

Kernel fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.22 

100 2 80 

50 2 80 

10 2 80 

5 3 82 

4 4 92 

2 7 99.33 

1 10 100 

0.3 20 100 
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Çizelge 6.18 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp=0.1 değeri için 

c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Gaussian Kernel 

fonksiyonu kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.1 

100 2 80 

50 2 80 

11 3 82.33 

10 4 92.33 

5 7 99.33 

2.3 10 100 

0.4 23 100 

 

 

 

supp parametresinin 0.5, 0.22 ve 0.1 değerlerinin her üçü için %100 sınıflama 

doğruluğu hemen hemen aynı sayıda hafıza hücresi üretildiğinde elde edilmiĢtir. 

supp ve c parametreleri uzaklık hesabında birlikte çalıĢarak üretilen hafıza hücresinin 

sayısını belirlerler. Dolayısıyla, bu parametreler sınıflama doğruluğu üzerinde bir 

etkiye sahip olmaktadırlar. supp değeri azaldıkça %100 sınıflama doğruluğuna 

ulaĢmak için gerekli olan c değeri de artmıĢtır (bkz Çizelge 6.15 - Çizelge 6.18).   

         ġekil 6.13‟de kullanılan supp değerleri için c parametresine göre sınıflama 

doğruluğunun değiĢimi görülmektedir. ġekilde de görüldüğü gibi herhangi bir supp 

değeri için c değeri azaldıkça sınıflama doğruluğu da artmaktadır.  

         Hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu arasındaki iliĢki tüm supp 

değerleri için ġekil 6.14‟de görülmektedir. supp = 1 hariç, hemen hemen tüm supp 

değerleri için  %100 sınıflama doğruluğu M=10 değeri için elde edilmiĢtir. Bu da 

daha önce bahsedildiği gibi sınıflama doğruluğunu etkileyen ana faktörün üretilen 

hafıza hücresi sayısı olduğunu göstermektedir. Gaussian Kernel fonksiyonu için 

hafıza hücresi sayısı da supp ve c parametrelerinden etkilenmektedir. 

 



 

 

107 

70

75

80

85

90

95

100

105

0246810

c değerleri

s
ın

ıf
la

m
a
 d

o
ğ
ru

lu
ğ
u
 (

%
)

supp=1

supp=0.5

supp=0.22

supp=0.1

 
 

 

Şekil 6.13 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için değişik supp değerleri 

için c değerlerine göre sınıflama doğruluğu (Gaussian Kernel fonk. kullanıldığında) 

 

   

   

70

75

80

85

90

95

100

105

1 6 11 16 21

Üretilen hafıza hücresi sayısı (M)

s
ın

ıf
la

m
a
 d

o
ğ
ru

lu
ğ
u
 (

%
)

supp=1

supp=0.5

supp=0.22

supp=0.1

% 100 doğruluk için

kritik M değeri

M~10

 
 

 

Şekil 6.14 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp değerleri için 

üretilen hafıza hücresi sayısına (M) göre sınıflama doğruluğu (Gaussian Kernel 

fonk. için). 
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3. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için parametre analizleri: 

 

         Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen Kernel_YBS sisteminde kullanılan Kernel 

fonksiyonlarından bir diğeri de Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonudur. Bu 

Kernel fonksiyonu kullanıldığında yapılan Chainlink veri kümesindeki parametre 

analizlerinde yine supp ve c parametrelerinin etkileri incelenmiĢtir. c parametresi 

yine kullanılan Kernel fonksiyonunda yer alan bir parametredir. Gaussian Kernel 

Fonksiyonu kullanıldığında yapılan parametre analizlerinde olduğu gibi itnum 

parametresi sabit tutulmuĢ (itnum=100) ve supp parametresinin değiĢik değerlerinde 

c parametresi değiĢiminin sınıflama doğruluğu ve üretilen hafıza hücresi sayısı 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. c parametresinin değeri supp parametresinin 

aĢağıdaki değerleri için 100‟den baĢlayarak belirli aralıklarda azaltılmıĢ ve sistemin 

sınıflama doğruluğu ve üretilen hafıza hücresi sayıları not alınmıĢtır (Çizelge 6.19 - 

Çizelge 6.22): 

 

supp=1, 

supp=0.5, 

supp=0.22, 

supp=0.1. 

 

 

 

Çizelge 6.19 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp=1 değeri için c 

değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic 

Kernel fonk. kullanıldığında) 

 

 

supp=1 

c M Sınıflama doğruluğu (%) 

100 2 80 

50 2 80 

10 2 80 

1 2 80 

0.5 4 91 

0.4 8 99.33 

0.38 10 100 

0.3 18 100 
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         supp=1 değeri için %100 sınıflama doğruluğuna c=0.38 değerinde ulaĢılmıĢtır. 

Bu değer için üretilen hafıza hücresi sayısı 10 olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 6.19). 

 

 

 

Çizelge 6.20 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp=0.5 değeri için 

c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic 

Kernel fonk. kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.5 

100 2 80 

50 2 80 

10 2 80 

1 2 80 

0.8 3 82.33 

0.7 5 89.33 

0.6 7 99.33 

0.53 10 100 

0.4 18 100 

 

 

 

         supp=0.5 değeri için %100 sınıflama doğruluğu ise c=0.53 değerinde elde 

edilmiĢtir. Bu değer için üretilen hafıza hücresi sayısı da yine 10 olarak tespit 

edilmiĢtir (Çizelge 6.20). 

 

 

 

Çizelge 6.21 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp=0.22 değeri 

için c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Ters 

Multiquadratic Kernel fonk. kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.22 

100 2 80 

50 2 80 

10 2 80 

1.2 3 82 

1 5 92.67 

0.9 7 99.33 

0.75 10 100 

0.55 20 100 
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         supp=0.22 değeri için ise, %100 sınıflama doğruluğu c değerinin 0.75 olması 

durumunda elde edilmiĢtir. Yine bu değer, supp parametresi ile birlikte, 10 adet 

hafıza hücresinin oluĢmasına neden olmuĢtur. 

 

 

 

Çizelge 6.22 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için supp=0.1 değeri için 

c değerlerine göre hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic 

Kernel fonk. kullanıldığında) 

 

 

 c M Sınıflama doğruluğu (%) 

supp=0.1 

100 2 80 

50 2 80 

10 2 80 

1.6 4 90.67 

1.5 4 96.67 

1.2 7 99.33 

1 10 100 

0.75 18 100 

 

 

 

        Son olarak,  supp=0.1 değeri için %100 sınıflama doğruluğu c‟nin daha büyük 

bir değeri için elde edilmiĢtir, c=1. Üretilen hafıza hücresi sayısı ise yine 10 

olmuĢtur.  

         Yine Gaussian Kernel fonksiyonu kullanıldığında yapılan analizlerde olduğu 

gibi, %100 sınıflama doğruluğu, hemen hemen aynı sayıda hafıza hücresi 

üretildiğinde elde edilmiĢtir. Gaussian Kernel fonksiyonunda görüldüğü gibi supp 

parametresinin değeri azaldıkça, aynı sayıda hafıza hücresinin üretilmesi için gerekli 

olan c parametresinin değeri artmaktadır. 

         ġekil 6.15‟de kullanılan supp değerleri için c parametresine göre sınıflama 

doğruluğunun değiĢimi görülmektedir. ġekil 6.15‟deki karakteristik eğriden 

izlenebileceği gibi, herhangi bir supp değeri için c değeri arttıkça sınıflama 

doğruluğu da artmaktadır. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonunun kullanıldığı 

uzaklık fonksiyonunda, Gaussian Kernel fonksiyonunda olduğu gibi c değeri arttıkça 

iki veri arasındaki uzaklık daha küçük bir değere ulaĢılmaktadır. Bu durumda 
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spesifik aday hafıza Ab‟ları oluĢur. Bu oluĢum da daha fazla sayıda hafıza Ab‟unun 

ortaya çıkmasına, dolayısıyla sınıflama doğruluğunun artıĢına neden olmaktadır. 
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Şekil 6.15 Kernel_YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için değişik supp değerleri 

için c değerlerine göre sınıflama doğruluğu (Ters Multiquadratic Kernel fonk. 

kullanıldığında) 

 

 

 

         Hafıza hücresi sayısı ve sınıflama doğruluğu arasındaki iliĢki tüm supp 

değerleri için ġekil 6.16‟da görülmektedir. Tüm supp değerleri için %100 sınıflama 

doğruluğu M‟in 10 değeri için elde edilmiĢtir.  

Öklid uzaklığı, Gaussian Kernel uzaklığı ve Ters Multiquadratic Kernel 

uzaklığı karĢılaĢtırıldığında, gerek elde edilen maksimum sınıflama doğruluğu 

gerekse bu sınıflama doğruluğuna ulaĢmak için üretilen hafıza hücresi sayısı 

bakımından, Chainlink veri kümesi için de kayda değer bir farklılık 

gözlemlenememiĢtir.  
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Şekil 6.16 Kernel-YBS sisteminde Chainlink veri kümesi için değişik supp değerleri 

için üretilen hafıza hücresi sayısına (M) göre sınıflama doğruluğu  (Ters 

Multiquadratic Kernel fonk. kullanıldığında) 

 

 

 

6.1.2. Kernel_YBS sisteminin Ġris veri kümesinde yapılan uygulama sonuçları 

 

 

 

         GeliĢtirilen bir yöntemi literatürdeki diğer yöntemlerle karĢılaĢtırmak için 

kullanılan bazı veri kümeleri mevcuttur. Ġris veri kümesi de bu veri kümelerinden 

birisidir. Bölüm 5.3‟de anlatıldığı gibi bu veri kümesi doğrusal olmayan bir veri 

kümesidir ve 3 sınıfa ait toplam 150 veriden oluĢmaktadır.  

         Ġris veri kümesinde yapılan uygulamalarda öncelikle iris veri kümesinin eğitme 

ve test verilerine ayırım iĢlemi ele alınmıĢtır. Bu ayırımda, literatürde yaygın olarak 

kullanılan k-fold çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıĢtır. Elde edilen test 

sonuçlarının daha güvenilir olması için araĢtırmacılar arasında yaygın olarak 

kullanılan bu yöntem, eğitme verilerinin rasgele seçilmesinden kaynaklanan bias‟ı 

minimize eder. k-fold çapraz doğrulama yönteminde tüm veri birbirinden ayrı eĢit 

büyüklükte k sete bölünür. Bu k setten birisi test seti olarak seçilir, kalan setler de 

eğitme verilerini oluĢturmak için birleĢtirilir. Sistem bu eğitme ve test verileri için 

eğitilerek bir test sınıflama doğruluğu elde edilir. Bu iĢlem k defa tekrarlanır. Her 

seferinde farklı bir set, test seti olarak seçilir. Böylelikle veri setindeki her bir veri 
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mutlaka 1 kez test setine dahil edilmiĢ olunur. Sonuçta elde edilen k adet sınıflama 

doğruluğunun ortalaması alındığında sistemin test sınıflama doğruluğuna ulaĢılır.  

Ġris veri kümesi için gerçekleĢtirilen uygulamalarda 3-fold çapraz doğrulama metodu 

kullanılmıĢtır. Burada toplam 150 adet veriden oluĢan veri kümesi 50‟Ģerli 3 gruba 

ayrılmıĢtır. Sistemin eğitme ve test iĢlemi 3 kez gerçekleĢtirilmiĢ ve her seferinde bu 

gruplardan biri test seti olarak seçilmiĢtir. Kalan ikisi ise eğitme seti olarak 

kullanılmıĢtır. Elde edilen 3 sınıflama doğruluğunun ortalaması, sistemin test 

sınıflama doğruluğu olarak kaydedilmiĢtir.    

         GerçekleĢtirilen uygulamalarda itnum ve K parametreleri sabit tutulmuĢtur ( 

itmum=300, K=100). GeliĢtirilen sistemde Kernel fonksiyonu olarak Gaussian Kernel 

fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu kullanılmıĢtır. Kernel-YBS 

sisteminde uzaklık hesabının kernel uzayında yapılmasının performans bakımından 

ne gibi bir avantaj sağladığını görebilmek için uygulamalar bir de normal öklid 

uzaklığı kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Her üç durum için de (Öklid, Gaussian 

Kernel, Ters Multiquadtaric Kernel) uygulamalar supp parametresinin 0.08, 0.06 ve 

0.04 olmak üzere üç farklı değeri için yapılmıĢtır. Bu üç farklı değer, üretilen hafıza 

hücresi sayısı öklid uzaklığı kullanıldığında sırasıyla 35, 60 ve 95 olacak Ģekilde 

seçilmiĢtir. supp=0.08 olarak seçildiğinde elde edilen sınıflama doğrulukları Çizelge 

6.23‟de görülmektedir.  

 

 

 

Çizelge 6.23 Kernel_YBS sisteminin İris veri kümesinde supp=0.08 için öklid, 

Gaussian Kernel fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için sınıflama 

doğrulukları 

 

 
 Öklid Gaussian Kernel Ters Multiquadratic Kernel 

c=0.8 c=0.5 c=0.2 c=0.1 c=0.75 c=0.63 c=0.5 c=0.35 

Sınıflama  

doğruluğu 

(%) 

94.00 98.66 97.33 96.67 97.33 97.33 97.33 98.00 97.33 

M ~35 ~45 ~60 ~95 ~120 ~45 ~60 ~90 ~120 

   

 

 

         Çizelge 6.23‟de görüldüğü gibi supp parametresinin 0.08 değerinde öklid 

uzaklığı kullanıldığında Kernel-YBS sisteminin eğitme iĢleminde toplam 35 adet 
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hafıza hücresi oluĢmuĢtur. Bu hafıza hücreleri için elde edilen sınıflama doğruluğu 

ise %94‟dür.  

         Gaussian Kernel fonksiyonunda ise dört c değeri için eğitme yapılmıĢtır. Bu 

değerler 0.8, 0.5, 0.2 ve 0.1‟dir. Bu değerlerin seçiminde de yine üretilen hafıza 

hücresi sayısı baz alınmıĢtır. Hafıza hücresi sayısı 45, 60, 95 ve 120 olacak Ģekilde c 

değerleri seçilmiĢtir. En yüksek sınıflama doğruluğu, c=0.8 için yaklaĢık 45 hafıza 

hücresi oluĢtuğunda %98.66 olarak bulunmuĢtur. Ters Multiquadratic Kernel 

fonksiyonu için de yine dört c değeri için uygulama yapılmıĢtır (0.75, 0.63, 0.5, 

0.35). Bu dört farklı c değerleri için üretilen hafıza hücresi sayısı sırasıyla 45, 60, 90 

ve 120 olmuĢtur. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için elde edilen en yüksek 

sınıflama doğruluğu, c‟nin 0.5 değeri için %98 olarak elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara 

göre Kernel uzayında yapılan uzaklık hesaplamalarının öklid uzaklığına göre önemli 

bir derecede performans artıĢına neden olduğu savunulabilir. supp parametresinin 

0.08 değeri için Kernel fonksiyonları ile sınıflama doğruluğunda %4.66‟lık bir artıĢ 

sağlanmıĢtır. Bunun yanı sıra, Gaussian Kernel fonksiyonu ve Ters Multiquadratic 

Kernel fonksiyonunda üretilen hafıza hücresi sayısının elde edilen sınıflama 

doğruluğunda önemli ölçüde bir etkisi olmadığı görülmektedir.  

         supp parametresinin bir diğer değeri olan 0.06 için, elde edilen sınıflama 

doğrulukları Çizelge 6.24‟de verilmiĢtir.  

 

 

 

Çizelge 6.24 Kernel_YBS sisteminin İris veri kümesinde supp=0.06 için öklid, 

Gaussian Kernel fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için sınıflama 

doğrulukları 

 

 
 Öklid Gaussian Kernel Ters Multiquadratic Kernel 

c=0.8 c=0.5 c=0.2 c=0.1 c=0.7 c=0.6 c=0.49 c=0.35 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

94.66 97.33 97.33 97.33 96.67 97.33 98.00 97.33 96.67 

M ~65 ~60 ~70 ~105 ~120 ~60 ~80 ~105 ~120 

 

 

 

         supp parametresinin bu değerinde ise öklid uzaklığı için toplam 65 adet hafıza 

hücresi oluĢmuĢtur. Elde edilen sınıflama doğruluğu %94.66‟dır. Yine, Gaussian 

Kernel fonksiyonunda c değerleri, hafıza hücresi sayısı 60, 70, 105 ve 120 olacak 
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Ģekilde sırasıyla 0.8, 0.5, 0.2 ve 0.1 olarak seçilmiĢtir. En yüksek sınıflama 

doğruluğu %97.33 olup, bu doğruluğa c‟nin 0.8, 0.5 ve 0.2 değerleri için ulaĢılmıĢtır. 

         Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için de 0.7, 0.6, 0.49, 0.35 olmak üzere 

yine dört c değeri için uygulama yapılmıĢtır. Bu değerler için üretilen hafıza hücresi 

sayısı ise sırasıyla 60, 80, 105 ve 120 olmuĢtur. Ters Multiquadratic Kernel 

fonksiyonu için elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu c‟nin 0.6 değeri için 

%98‟dir. supp=0.06 değeri için de Kernel fonksiyonları öklid uzaklığına göre önemli 

bir derecede performans artıĢına neden olmuĢtur. Yine, Gaussian Kernel fonksiyonu 

ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonunda üretilen hafıza hücresi sayısının elde 

edilen sınıflama doğruluğunda önemli ölçüde bir etkisi olmadığı anlaĢılmıĢtır.   

         supp parametresinin uygulamalarda kullanılan son değeri için (0.04) elde edilen 

sınıflama doğrulukları, Çizelge 6.25‟de görülmektedir.  

 

 

 

Çizelge 6.25 Kernel_YBS sisteminin İris veri kümesinde supp=0.04 için öklid, 

Gaussian Kernel fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için sınıflama 

doğrulukları 

 

 
 Öklid Gaussian Kernel Ters Multiquadratic Kernel 

c=1 c=0.5 c=0.3 c=0.15 c=0.78 c=0.63 c=0.58 c=0.51 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

96.00 97.33 98.00 98.00 96.67 96.67 98.00 97.33 96.67 

M ~95 ~65 ~90 ~105 ~120 ~65 ~90 ~105 ~120 

  

 

         Öklid uzaklığı için bu durumda toplam 95 adet hafıza hücresi oluĢmuĢtur. Bu 

sayı da elde edilen sınıflama doğruluğunu %96‟ya yükseltmiĢtir. Yine, Gaussian 

Kernel fonksiyonunda c değerleri, hafıza hücresi sayısı 65, 90, 105 ve 120 olacak 

Ģekilde sırasıyla 1, 0.5, 0.3 ve 0.15 olarak seçilmiĢtir. En yüksek sınıflama doğruluğu 

%98‟dir. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu ile ilgili olarak 0.78, 0.63, 0.58, 

0.51 olmak üzere yine dört c değeri için uygulama yapılmıĢtır. Bu değerler için 

üretilen hafıza hücresi sayısı ise sırasıyla 65, 90, 105 ve 120‟dir. Ters Multiquadratic 

Kernel fonksiyonu için elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu, c‟nin 0.63 değeri 

için %98 olarak elde edilmiĢtir. Diğer supp değerlerinde olduğu gibi supp=0.04 
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değeri için de kullanılan Kernel fonksiyonlarında tüm c değerleri için birbirine çok 

yakın sınıflama sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.  

         Ġris veri kümesi için elde edilen uygulama sonuçlarının bulunduğu Çizelgelere 

(Çizelge 6.23- Çizelge 6.25) bakıldığında dikkati çeken ilk Ģey, kullanılan Kernel 

fonksiyonlarının Öklid uzaklığına göre dikkate değer bir performans artıĢına neden 

olduğudur. Doğrusal olmayan bir yapıya sahip olan iris veri kümesi için yapılan 

hesaplamaların doğrusal olmayan bir uzayda gerçekleĢtirilmesi, bu performans 

artıĢının ana sebebidir. Yukarıda bahsi geçen çizelgelerde gözlemlenen bir diğer 

nokta ise, gerek Gaussian Kernel fonksiyonu için gerekse Ters Multiquadratic Kernel 

fonksiyonu için seçilen supp ve c değerlerinde, birbirine oldukça yakın sınıflama 

doğruluklarının elde edilmiĢ olmasıdır. Two-spirals ve Chainlink veri kümelerinde 

yapılan performans analizi uygulamalarında üretilen hafıza hücresi arttıkça sınıflama 

doğruluğunun arttığı gözlemlenmiĢti. Fakat belli bir hafıza hücresi sayısından sonra 

üretilen hafıza hücrelerinin sayısının, elde edilen doğruluklar üzerinde çok etkisi 

olmadığı açıktır. Ġris veri kümesi ile ilgili uygulamalarda da elde edilen hafıza 

hücresi sayıları 45‟in üzerinde olmuĢtur. Uygulamalarda, hafıza hücresi sayısı 

bakımından sistem doygunluk noktasına ulaĢmıĢtır. Sistem fazla sayıda hafıza 

hücresi ile çalıĢtığı için sınıflama doğrulukları çok fazla değiĢim göstermemiĢtir.  

         Sonuç olarak Ġris veri kümesi için Kernel_YBS sisteminin elde ettiği en yüksek 

doğruluk, Gaussian Kernel fonksiyonu kullanıldığında ve aĢağıda belirtilen 

parametre değerleri için elde edilmiĢtir: 

 

itmum=300,  

K=100, 

supp=0.08, 

c=0.8. 

 

Elde edilen hafıza hücresi sayısı (M)=45, 

Elde edilen sınıflama doğruluğu=%98.66 

         Ġris veri kümesi, baĢlangıçta da bahsedildiği gibi geliĢtirilen sistemlerin 

literatürdeki sistemlerle karĢılaĢtırılmasında sıkça kullanılan veri kümelerinden bir 
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tanesidir. Çizelge 6.26‟da Ġris veri kümesi için Kernel_YBS ile bazı metotların elde 

ettiği sonuçlar görülmektedir. 

 

 

 

Çizelge 6.26 İris veri kümesi için Kernel_YBS sistemi ve literatürdeki bazı metotların 

elde ettiği sınıflama doğrulukları  

 

 

Metot Test sınıflama doğruluğu (%) 

Grobian (rough) 100.00 

Kernel_YBS 98.66 

SSV 98.00 

C-MLP2LN 98.00 

PVM 2 rules 98.00 

PVM 1 rule 97.30 

AIRS 96.70 

FuNe-I 96.70 

NEFCLASS 96.70 

CART(dec. tree) 96.00 

FUNN 95.70 

 

 

 

         Çizelge 6.26‟dan görüldüğü gibi, Kernel_YBS sistemi Ġris veri kümesinde elde 

ettiği sınıflama doğruluğu ile en baĢarılı sınıflama sistemleri arasında yer almaktadır. 

Sistemde kullanılan 3-fold çapraz doğrulama metodu da göz önüne alındığında 

Kernel-YBS sisteminin bu veri kümesi için en iyi sınıflayıcılardan biri olduğunu 

burada rahatlıkla savunabiliriz.   

 

 

 

6.1.3. Kernel_YBS sisteminin Statlog Heart Disease veri kümesinde yapılan 

uygulama sonuçları 

 

 

 

         GeliĢtirilen Kernel_YBS sistemini gerçek problemlerde analiz etmek ve 

literatürdeki diğer yöntemlerle karĢılaĢtırmak için kullanılan bir diğer veri kümesi, 

UCI veri tabanından alınan Statlog Heart Disease veri kümesidir. Bölüm 4.4‟de 

değinildiği gibi bu veri kümesi kalp rahatsızlığına sahip hastalar ile sağlıklı 
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kiĢilerden alınan verilerden oluĢmaktadır (bkz Bölüm 5.4). Bu veri kümesi üzerinde 

yapılan uygulamalarda da, Ġris veri kümesinde olduğu gibi, eğitme ve test verilerinin 

ayırımında k-fold çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıĢtır. 5-fold çapraz 

doğrulamanın kullanıldığı uygulamalarda eğitme ve test iĢlemi için 5 farklı eğitme-

test seti konfigürasyonu elde edilmiĢ ve her konfigürasyonda eğitme ve test iĢlemi 

ayrı ayrı yapılmıĢtır. Toplamda elde edilen 5 farklı test sınıflama doğruluğunun 

ortalaması, sonuç olarak elde edilen sınıflama doğruluğunu oluĢturmuĢtur. Yapılan 

uygulamalarda yine Ġris veri kümesinde olduğu gibi öklid uzaklığı, Gaussian Kernel 

fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu kullanılmıĢtır. supp 

parametresinin 4 farklı değeri için gerçekleĢtirilen uygulamalarda itnum ve K 

parametreleri sırasıyla 300 ve 100 değerlerinde sabit tutulmuĢtur. supp 

parametresinde kullanılan değerler öklid uzaklığı için toplamda yaklaĢık 40, 70, 100 

ve 150 hafıza hücresinin oluĢumunu sağlayacak Ģekilde sırasıyla, 

 

supp=0.34, 

supp=0.3, 

supp=0.27,  

supp=0.22 

 

olarak seçilmiĢtir. Her bir supp değeri için gerçekleĢtirilen uygulamalarda Gaussian 

Kernel ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonları için dört farklı c değeri için 

eğitme ve test iĢlemleri yapılmıĢtır.  

         supp=0.34 değeri için gerçekleĢtirilen uygulama sonuçları, Çizelge 6.27‟de 

görülmektedir. Çizelge 6.27‟den izlenebileceği gibi söz konusu veri kümesinde öklid 

uzaklığı ile elde edilen sınıflama doğruluğu %74.07 olmuĢtur. UlaĢılan hafıza hücresi 

sayısı ise 40‟tır. Gaussian Kernel fonksiyonu ile yapılan hesaplamalarda hafıza 

hücresi sayısı sırasıyla 40, 70, 100 ve 150 olacak Ģekilde c değerleri seçilerek 

sınıflama doğrulukları elde edilmiĢtir. En yüksek sınıflama doğruluğu c = 19 

olduğunda %85.93 olarak tespit edilmiĢtir (bu durum için üretilen hafıza hücresi 

sayısı 70‟dir). Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için de benzer bir yaklaĢımla 

hafıza hücresi sayısı yine 40, 70, 100 ve 150 olacak Ģekilde c değerleri seçilmiĢtir. 
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Bu Kernel fonksiyonu için en yüksek sınıflama doğruluğu %84.44 olarak elde 

bulunmuĢtur. 

 

 

 

Çizelge 6.27 Kernel_YBS sisteminin Statlog Heart Disease veri kümesinde 

supp=0.34 için öklid, Gaussian Kernel fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel 

fonksiyonu için sınıflama doğrulukları 

 

 
 Öklid Gaussian Kernel Ters Multiquadratic Kernel 

c=27 c=19 c=16 c=10 c=1.64 c=1.53 c=1.48 c=1.35 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

74.07 77.03 85.93 83.70 84.81 81.11 80.00 83.33 84.44 

M ~40 ~40 ~70 ~100 ~150 ~4 ~70 ~100 ~150 

 

 

 

         supp = 0.3 için gerçekleĢtirilen uygulama sonuçları, Çizelge 6.28‟de 

görülmektedir. Bu durumda Öklid uzaklığı ile elde edilen 70 hafıza hücresi ile 

%78.51 sınıflama doğruluğuna ulaĢılmıĢtır. Gaussian Kernel fonksiyonu için yine 

yukarıdaki hafıza hücresi sayılarını oluĢturacak Ģekilde seçilen c parametre değerleri 

ile bazı uygulamalar yapılmıĢ ve c‟nin 18 değeri için yine supp=0.3 iken Gaussian 

Kernel fonksiyonunda elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğunun %85.56 olduğu 

görülmüĢtür. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için de aynı yaklaĢımla c 

değerleri seçilmiĢ ve c=1.56 iken en yüksek sınıflama doğruluğu %85.56 olarak elde 

edilmiĢtir.       

 

 

 

Çizelge 6.28 Kernel_YBS sisteminin Statlog Heart Disease veri kümesinde supp=0.3 

için öklid, Gaussian Kernel fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu 

için sınıflama doğrulukları 

 

 
 Öklid Gaussian Kernel Ters Multiquadratic Kernel 

c=30 c=22 c=18 c=12 c=1.75 c=1.65 c=1.56 c=1.42 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

78.51 77.78 81.11 85.56 84.07 82.59 81.85 85.56 85.18 

M ~70 ~40 ~70 ~100 ~150 ~40 ~70 ~100 ~150 
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         supp = 0.27 değeri için elde edilen sonuçlar ise Çizelge 6.29‟da verilmiĢtir.  

 

 

 

Çizelge 6.29 Kernel_YBS sisteminin Statlog Heart Disease veri kümesinde 

supp=0.27 için öklid, Gaussian Kernel fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel 

fonksiyonu için sınıflama doğrulukları 

 

 
 Öklid Gaussian Kernel Ters Multiquadratic Kernel 

c=34 c=26 c=20 c=15 c=1.85 c=1.75 c=1.65 c=1.53 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

81.11 80.00 80.00 83.70 84.81 79.25 80.74 84.44 84.07 

M ~100 ~40 ~70 ~100 ~150 ~40 ~70 ~100 ~150 

  

 

 

         supp parametresinin bu değerinde ise öklid uzaklığı için toplam 100 adet hafıza 

hücresi oluĢmuĢtur. Elde edilen sınıflama doğruluğu da %81.11‟dir. Yine, Gaussian 

Kernel fonksiyonunda c değerleri, hafıza hücresi sayısı 40, 70, 100 ve 150 olacak 

Ģekilde seçilmiĢtir. En yüksek sınıflama doğruluğu %84.81‟dir ve bu doğruluğa c‟nin 

15 değeri  için ulaĢılmıĢtır. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu için de yine aynı 

sayıda hafıza hücrelerini üretecek dört c değeri için uygulama yapılmıĢtır. Ters 

Multiquadratic Kernel fonksiyonu ile ilgili elde edilen en yüksek sınıflama 

doğruluğunun, c‟nin 1.65 değeri için %84.44 olduğu görülmüĢtür.  

         supp parametresinin uygulamalarda kullanılan son değeri için (0.22) elde edilen 

sınıflama doğrulukları Çizelge 6.30‟da görülmektedir.  

 

 

 

Çizelge 6.30 Kernel_YBS sisteminin Statlog Heart Disease veri kümesinde 

supp=0.22 için öklid, Gaussian Kernel fonksiyonu ve Ters Multiquadratic Kernel 

fonksiyonu için sınıflama doğrulukları 

 

 
 Öklid Gaussian Kernel Ters Multiquadratic Kernel 

c=42 c=34 c=26 c=17 c=2.1 c=1.98 c=1.87 c=1.75 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

81.11 78.51 81.85 82.59 83.33 79.62 82.96 82.22 83.33 

M ~150 ~40 ~70 ~100 ~150 ~40 ~70 ~100 ~150 
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         Öklid uzaklığı için bu durumda toplam 150 adet hafıza hücresi oluĢmuĢtur ve 

elde edilen sınıflama doğruluğu %81.11‟dir. Gaussian Kernel fonksiyonunda ise en 

yüksek sınıflama doğruluğu %83.33 olarak tespit edilmiĢtir. Ters Multiquadratic 

Kernel fonksiyonu için ise elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu, c‟nin 1.75 

değeri için %83.33 olarak elde edilmiĢtir.   

         Statlog Heart Disease veri kümesinde yapılan uygulama sonuçlarına 

bakıldığında, supp değeri azaldıkça öklid uzaklığı kullanıldığında üretilen hafıza 

hücresinin sayısının arttığı görülmektedir. Bu artıĢ da sınıflama doğruluğunun 

artıĢına neden olmaktadır. Parametre analizlerine yönelik uygulamalarda, supp değeri 

azaldıkça aynı sayıda hafıza hücresi üretmek için daha büyük bir c değerine ihtiyaç 

duyulduğu daha önce belirtilmiĢti. Dolayısıyla buradaki uygulamalarda da supp 

değeri azaldıkça aynı sayıda hafıza hücresi üretmek için daha büyük bir c değeri 

kullanılmıĢtır. Örneğin Gaussian Kernel fonksiyonu kullanıldığında toplam 40 adet 

hafıza hücresi üretmek için gerekli olan c parametresinde, supp değeri azaldıkça artıĢ 

kaydedilmiĢtir (ġekil 6.17).   
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Şekil 6.17 Kernel_YBS sisteminde Statlog Heart Disease veri kümesi için yapılan 

uygulamalarda Gaussian Kernel fonksiyonu kullanıldığında toplam 40 hafıza hücresi 

oluşturmak için gerekli olan c parametresinin supp parametresine göre değişimi        
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Sonuç olarak Statlog Heart Disease veri kümesi için Kernel_YBS sisteminin elde 

ettiği en yüksek doğruluk, Gaussian Kernel fonksiyonu kullanıldığında ve aĢağıda 

belirtilen parametre değerleri için gerçekleĢmiĢtir: 

 

itmum=300,  

K=100, 

supp=0.34, 

c=19. 

 

Üretilen hafıza hücresi sayısı (M)=70, 

Maksimum sınıflama doğruluğu=%85.93 

 

dür. supp=0.34 değeri için öklid uzaklığı ile %74.07 sınıflama doğruluğu elde 

edilmiĢtir. Bu durum için Gaussian Kernel fonksiyonu ile %11.86‟lık bir performans 

artıĢı sağlanmıĢtır.  

         Çizelge 6.31‟de Statlog Heart Veri kümesi için Kernel_YBS sisteminin ve bu 

veri kümesinde kullanılan diğer metotların test sınıflama doğrulukları verilmiĢtir. 

Çizelge 6.31‟den de görüldüğü gibi, geliĢtirilen Kernel-YBS sistemi en yüksek 

sınıflama doğruluğunu elde eden sınıflayıcılar arasında yer almaktadır. Sistemin yine 

bu veri kümesinde yüksek bir baĢarıya ulaĢtığı görülmektedir.  

 Kernel_YBS sistemi, gerek Ġris veri kümesi gerek Statlog Heart Disease veri 

kümesinde ulaĢtığı yüksek baĢarılar ile doğrusal olmayan problemlerin çözümünde 

doğrusal olmayan YBS sistemlerinin geliĢtirilmesinin gerekliliğini kanıtlamıĢtır. 

Kernel uzayında yapılan uzaklık hesaplamaları, sistemin doğrusal olmayan bir 

sisteme dönüĢmesine neden olmuĢtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123 

Çizelge 6.31 Statlog Heart Disease veri kümesi için Kernel_YBS sistemi ve 

Literatürdeki diğer metotların elde ettiği test sınıflama doğrulukları 

 

 

Metot Test sınıflama doğruluğu (%) 

Kernel_YBS 85.93 

AIRS 84.50 

Naive-Bayes 83.60 

AWAIS 82.59 

Naive Bayes 81.48 

BNND 81.11 

C4.5 81.11 

BNNF 80.96 

Logistic regression 77.00 

K* 76.70 

IB1c 74.00 

1R 71.40 

T2 68.10 

MLP+BP 65.60 

FOIL 64.00 

RBF 60.00 

InductH 58.50 

 

 

 

 

6.1.4. Kernel_YBS sisteminin Doppler veri kümesinde yapılan Uygulama 

Sonuçları 

 

 

 

         Kernel_YBS sisteminin gerçek problemlerdeki performansını ölçmek için 

kullanılan son veri kümesi Doppler sonogramlarıdır. Atherosclerosis hastalığının 

teĢhisi için 60 hasta ve 54 sağlıklı kiĢiden alınan toplam 114 doppler verisinden elde 

edilen doppler sonogramları, Kernel_YBS sistemine giriĢ olarak verilmiĢtir. Yine 5-

fold çapraz doğrulama ile toplam 5 adet eğitme-test seti konfigürasyonu elde edilmiĢ 

ve sistem her bir konfigürasyon için eğitilip ayrı ayrı test edilmiĢtir. Elde edilen 5 test 

sınıflama doğruluğunun ortalaması sistemin sınıflama performansını vermektedir.  

         GerçekleĢtirilen uygulamalarda itnum ve K parametreleri yine sırasıyla 300 ve 

100 değerlerinde sabit tutulmuĢtur. Uygulamalarda sadece Gaussian Kernel 

fonksiyonu için eğitme-test iĢlemleri yapılmıĢtır. En yüksek performansı elde etmek 
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için supp ve c parametrelerinin değiĢik değerleri kullanılmıĢ ve uygulamalarda en 

yüksek sınıflama doğruluğu %99.09 olarak bulunmuĢtur:  

 

Kullanılan Kernel fonksiyonu= Gaussian Kernel fonksiyonu, 

itmum=300,  

K=100, 

supp=0.5, 

c=1. 

 

Üretilen hafıza hücresi sayısı (M)=2, 

Maksimum sınıflama doğruluğu=%99.09 

 

Elde edilen bu yüksek sınıflama doğruluğunun yanı sıra sonuçlarda göze çarpan bir 

diğer baĢarı da, söz konusu sınıflama doğruluğunun sadece iki hafıza hücresi ile elde 

edilmiĢ olmasıdır. Bu bulgu, sınıflama doğruluğunda olduğu kadar iĢlem süresi 

açısından da sistemimizi diğer sistemlere göre üstün kılmaktadır.  

 

 

 

6.2 YBS_Yanıtı  Sisteminin Uygulama Sonuçları 

 

 

 

        Kernel_YBS sisteminde olduğu gibi YBS_Yanıtı sisteminin analizinde de ilk 

olarak parametrelerin etkileri incelenmiĢ, performans sonuçlarının elde edilmesinde 

gerçek dünya problemlerden yararlanılmıĢtır.  

 

 

 

6.2.1. YBS_Yanıtı sisteminin parametre analizleri    

 

 

 

         Tez çalıĢmasında geliĢtirilen ve yeni bir sistem olan YBS_Yanıtı sistemindeki 

parametrelerin sistemin performansı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, yine 

Two-spirals ve Chainlink veri kümelerinden yararlanılmıĢtır. Bölüm 5.2‟de 

anlatıldığı gibi, YBS_Yanıtı sistemi iki aĢamadan oluĢan bir öğrenme sistemidir. 
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         Sistemin ilk aĢamasında sunulan verileri tanıyan hafıza hücreleri üretilmekte, 

ikinci aĢamada ise bu hafıza hücreleri arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi için bir YSA 

yapısı kullanılmaktadır. Dolayısıyla sistemin performansı her iki aĢamada yer alan 

parametrelere doğrudan bağımlıdır.  

         Parametre analizi için öngörülen uygulamalarda, birinci ve ikinci aĢamadaki 

parametrelerin etkileri ayrı ayrı incelenmiĢtir. Sistemin performansını etkileyen 

parametreler ise; 

 

Humoral Yanıt kısmındaki parametreler: 

Thres_B : B hücrelerinin aktive olması için aĢılması gereken eĢik seviyesi. 

Thres_Mem : Aday hafıza hücresinin hafıza popülasyonuna eklenmesi için  

aĢılması gereken eĢik seviyesi. 

Num_peptides : Her Ag için epitop sayılarını gösteren dizi. 

 

YSA kısmındaki parametreler: 

Gizli katmandaki düğüm sayısı: Kullanılan YSA mimarisinde gizli katmandaki  

                                                   düğüm sayısı.    

 

dir. Sistemin ikinci aĢamasında, kullanılan YSA mimarisinde eğitme iĢleminde 

performansı etkileyen birçok etken mevcuttur. Kullanılan mimaride kaç gizli katman 

kullanılacağı ve kullanılan gizli katmanlarda kaç düğümün yer alacağı 

belirlenmelidir. Bunun yanı sıra, mimaride ağırlıkların öğrenilmesi için kullanılan 

eğitme yöntemi de önem taĢır. Kullanılacak olan eğitme fonksiyonu belirlendikten 

sonra bu eğitme fonksiyonunun parametreleri de uygun değerlere sahip olacak 

Ģekilde seçilmelidir. Buna ek olarak, düğümlerde kullanılan eĢik fonksiyonları da 

performansı etkileyen önemli faktörler arasında yer alır.   

         Parametre analizleri için gerçekleĢtirilen uygulamalarda çok fazla parametreye 

bağlı kalınmaması amacıyla, yukarıda sıralanan bu etkenlerden bazıları belli 

değerlerde sabitlenmiĢlerdir.  

         Kullanılan YSA mimarisinde, tüm uygulamalar için sadece 1 gizli katman 

kullanılmıĢtır. Gizli katmandaki düğüm sayısı da aksi belirtilmediği takdirde 10 

olarak alınmıĢtır.  
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         Ġkinci aĢama olarak, kullanılan mimarideki giriĢ ve çıkıĢ aktivasyon 

fonksiyonları ile gizli katmandaki düğümler için uygun aktivasyon fonksiyonları 

seçilmiĢtir. YSA‟da aktivasyon fonksiyonu seçilirken eğer giriĢ değerleri 0-1 

aralığında değerler alabiliyorsa, logaritmik sigmoid aktivasyon fonksiyonunu 

kullanmak gerekir. Eğer düğümlere gelen değerler 1,2,3 gibi bir tam sayı değeri ise, 

bu kez doğrusal aktivasyon fonksiyonu seçilir. YBS_yanıtı sisteminde YSA‟ya 

sunulacak olan giriĢler 0-1 aralığında değerler alan hafıza hücreleri olduğu için giriĢ 

aktivasyon fonksiyonu olarak burada Logaritmik sigmoid aktivasyon fonksiyonu 

kullanılması yoluna gidilmiĢtir. Ayrıca, gizli katmandaki düğümler için de logaritmik 

sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılmıĢtır. GeliĢtirilen sistemde içerilen 

uygulamalarda, sınıf değerini gösteren tek bir çıkıĢ kullanılmıĢ ve bu çıkıĢa 1,2,..3 

gibi bir tam sayı değeri olarak verilmiĢtir. Bu Ģekildeki çıkıĢlar için YSA‟da doğrusal 

aktivasyon fonksiyonu tercih edilmektedir. Bu nedenle YBS_Yanıtı sisteminin YSA 

kısmında çıkıĢ aktivasyon fonksiyonu olarak uygulamalarda doğrusal aktivasyon 

fonksiyonu kullanılmıĢtır.     

         YSA mimarisi ve bu mimarideki düğümlerde kullanılacak aktivasyon 

fonksiyonları belirlendikten sonra yapılacak iĢlem, eğitme yönteminin seçilmesidir. 

GeliĢtirilen sistemde eğitme yöntemi olarak geri yayılım algoritması benimsenmiĢtir.  

YSA‟da geri yayılım algoritması ile eğitme iĢlemini gerçekleĢtiren pek çok eğitme 

yöntemi mevcuttur. GeliĢtirilen sistemde bunlar arasında ele alınan problemler için 

en uygun olan yöntemlerden biri, Levenberg & Marquard (LM) geri yayılım 

algoritmasıdır. Bu tez çalıĢmasında, Matlab‟de yer alan Neural Networks Toolbox ile 

bağlantılı eğitme algoritması kullanılarak sistem denenmiĢtir. Bu bağlamda 

kullanılan LM algoritmasının parametreleri değiĢtirilmemiĢ, sadece Matlab‟de yer 

alan default değerler esas alınmıĢtır. Bu parametreler (default değerleri); 

net.trainParam.epochs =5000;   

net.trainParam.goal  = 0; 

net.trainParam.min_grad  =1e-20; 

           net.trainParam.mu       = 0.001; 

           net.trainParam.mu_dec     = 0.1; 

           net.trainParam.mu_inc      = 7; 

          net.trainParam.mu_max     =1e50; 
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          net.trainParam.show        = 500; 

Ģeklinde seçilmiĢtir. Burada, net.trainParam.epochs parametresi eğitme iĢlemi 

sırasında iterasyonların maksimum hangi sayıya kadar gerçekleĢtirilebileceğini 

belirtir. Söz konusu uygulamalarda maksimum 5000 iterasyon sayısı için iĢlemler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. net.trainParam.goal parametresi ise eğitme iĢleminin hedefi olan 

hata değerini belirtir. Bu hata değerine ulaĢılana kadar, eğer maksimum iterasyon 

sayısına ulaĢılmamıĢ ise devam eder. net.trainParam.min_grad, minimum 

performans gradient‟idir. Eğer performans gradienti bu değerin altına düĢerse 

iterasyonlar sonlanır. net.trainParam.mu parametresi de Levenberg-Marquart 

öğrenme algoritmasında kullanılan µ parametresinin ilk değeridir. 

net.trainParam.mu_dec ve net.trainParam.mu_inc parametreleri ise, her iterasyonda 

bu parametrelerin artma ve azalma oranlarını belirtir. Ayrıca, 

net.trainParam.mu_max parametresi ide µ parametresinin en fazla alabileceği değeri 

belirler. Eğer momentum sabiti bu değeri aĢarsa iterasyonlar sonlandırılır. 

net.trainParam.show parametresi ise kaç iterasyonda bir performansın grafiksel 

olarak çizdirileceğine açıklık kazandırır.       

 

 

 

6.2.1.1. YBS-Yanıtı sisteminin Two-Spirals veri kümesinde yapılan parametre 

analizleri 

 

 

 

         GeliĢtirilen sistemdeki yapılan parametre analizlerinde öncelikle Two-spirals 

veri kümesi kullanılmıĢtır. Yine her iki sınıfa ait 70‟er veriden oluĢan 140 adet veri 

eğitme setini oluĢturmuĢ, kalan 50 veri ile de test seti olarak kullanılmıĢtır (ġekil 

6.1). GiriĢ verileri yine 0-1 aralığında normalize edilerek sisteme sunulmuĢ ve her bir 

parametrenin elde edilen test sınıflama doğruluğu üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. 

Etkisi incelenen bu parametreler; Thres_B, Thres_Mem, Num_peptides ve YSA 

kısmında gizli katmandaki düğüm sayısıdır. Analizlerde 1 gizli katmana sahip bir 

YSA mimarisi kullanılmıĢtır. Bu mimaride YSA kısmına sunulacak veriler iki 

özelliğe sahip olduğu için giriĢ katmanındaki düğüm sayısı 2‟dir. ÇıkıĢ katmanında 

da sınıf sayısını gösteren tek bir çıkıĢ düğümü kullanılmaktadır.   
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a. Thres_B parametresinin etkisi: 

 

         Bu parametrenin etkisini incelemek amacıyla analiz yapılırken, diğer 

parametrelerin değerleri sabit tutulmuĢtur. Sabit tutulan bu değerler;  

 

Num_peptides=250, 

Gizli katmandaki düğüm sayısı=10. 

 

dir. Thres_B parametresi, Thres_Mem parametresinin 3 farklı değeri için analiz 

edilmiĢtir. Bu değerler de; 

 

Thres_Mem=0.8, 

Thres_Mem=0.85, 

Thres_Mem=0.9. 

 

değerleridir. Her bir Thres_Mem değeri için Thres_B parametresi 0.1‟den baĢlayarak 

Thres_Mem‟in o değerine kadar artırılmıĢ ve sistemin sınıflama doğruluğu elde 

edilmiĢtir. Thres_B parametresinin değeri Thres_Mem parametresinin değerine eĢit 

veya bu parametrenin değerinden düĢük seçilebilir.    

         Thres_Mem=0.8 değeri için Thres_B parametresine göre sınıflama 

doğruluğunun ve elde edilen hafıza hücrelerinin sayınının değiĢimi, Çizelge 6.32‟de 

ve ġekil 6.18‟de görülmektedir.  

         Çizelge 6.32 ile ġekil 6.18‟den görüldüğü gibi, Thres_Mem=0.8 için Thres_B 

değeri arttıkça, sınıflama doğruluğunun da arttığı görülmektedir. Thres_B 

parametresinin YBS_yanıtı sistemindeki rolü humoral yanıt aĢamasında kendini 

göstermektedir. Humoral yanıtta hafıza hücreleri oluĢurken gerçekleĢtirilen 

iĢlemlerde, B hücrelerinden oluĢan popülasyondaki hücreler arasından duyarlılığı 

Thres_B parametresinden yüksek olan B hücreleri aktive olurlar. Burada sözü geçen 

duyarlılıklar, söz konusu B hücrelerinin sunulan epitopa olan uzaklıklarıdır. Bu 

durumda bu parametre ne kadar yüksek olursa, aktive olan B hücrelerinin 

duyarlılıkları da o derecede yüksek olur. Hafıza popülasyonuna eklenecek aday 

hücre, aktive olan bu hücreler arasından oluĢturulacağı için, aktive olan B 
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hücrelerinin duyarlılıklarının yüksek olması hafıza popülasyonuna eklenecek B 

hücrelerinin duyarlılıklarının da yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu da sunulan 

giriĢ verilerini daha iyi tanıyan hafıza hücrelerinin ortaya çıkması nedeniyle 

sınıflama doğruluğunu artıracaktır.  

 

 

 

Çizelge 6.32 YBS_Yanıtı sisteminde Two-spirals veri kümesi için  Thres_Mem=0.8 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_B Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.1 76 4 

0.2 78 4 

0.3 82 4 

0.4 82 4 

0.5 82 4 

0.6 82 4 

0.7 82 4 

0.8 90 4 

 

 

     

         Çizelge 6.32‟de, sınıflama doğruluğunun yanı sıra Thres_B parametresinin 

değiĢimi ile üretilen hafıza hücresi sayısının değiĢimi de verilmiĢtir. Çizelge 

6.32‟deki verilere göre, Thres_B değerinin hafıza hücresi sayısı üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığı anlaĢılmaktadır. Bölüm 5.2‟de ve yukarıda açıklandığı gibi 

Thres_B parametresinin etkisi aktive olan B hücrelerinin duyarlılığı üzerinde kendini 

göstermektedir. Belirlenen aday hafıza hücresinin popülasyona eklenip eklenmemesi, 

Thres_Mem parametresi ile belirlenir. Thres_B parametresi ne olursa olsun, hafıza 

popülasyonunda yer alacak B hücresi sayısı Thres_Mem parametresine bağlı olarak 

değiĢim gösterir.  

         Thres_Mem parametresinin 0.85 değeri için, Thres_B parametresi ile sınıflama 

doğruluğunun ve elde edilen hafıza hücrelerinin sayınının değiĢimi, Çizelge 6.33‟de 

ve ġekil 6.19‟da görülmektedir.  
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Şekil 6.18 YBS_Yanıtı sisteminde Two-spirals veri kümesi için Thres_Mem=0.8 için 

Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğunun değişimi 

          

 

 

         Thres_Mem=0.85 değeri için yapılan uygulamalarda elde edilen sonuçlara 

bakıldığında yine Thres_B değeri ile sınıflama doğruluğunun arttığı görülmektedir. 

Thres_Mem değeri bu durumda bir önceki Thres_Mem değerinden daha yüksek 

olduğu için, üretilen hafıza hücresi sayısı da artmıĢtır. Hafıza hücrelerindeki bu artıĢ, 

aynı Thres_B değerleri için sınıflama doğruluklarının daha yüksek olduğu gerçeğini 

kanıtlamıĢtır.  

          

 

 

Çizelge 6.33 YBS_Yanıtı sisteminde Two-Spirals veri kümesi için Thres_Mem=0.85 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_B Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  
0.1 86 6 

0.2 94 6 

0.3 94 6 

0.4 94 6 

0.5 94 7 

0.6 96 7 

0.7 96 7 

0.8 98 7 

0.85 98 7 
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         Thres_B parametresinin Thres_Mem=0.9 değeri için elde edilen sonuçlar, 

Çizelge 6.34 ve ġekil 6.20‟de verilmiĢtir. 
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Şekil 6. 19 YBS_Yanıtı sisteminde Two-spirals veri kümesi için Thres_Mem=0.85 

için Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğunun değişimi 

 

 

 

Çizelge 6.34 YBS_Yanıtı sisteminde Two-Spirals veri kümesi için Thres_Mem=0.9 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_B Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.1 100 8 

0.2 100 8 

0.3 100 8 

0.4 100 8 

0.5 100 8 

0.6 100 8 

0.7 100 8 

0.8 100 8 

0.9 100 8 
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Şekil 6.20 YBS_Yanıtı sisteminde Two-spirals veri kümesi için Thres_Mem=0.9 için 

Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğunun değişimi 

 

 

 

         Thres_Mem =0.9 değeri için üretilen hafıza hücresi sayısı artmıĢ bu nedenle 

Thres_B parametresinin tüm değerleri için %100 sınıflama doğruluğu elde edilmiĢtir.  

         Thres_Mem parametresinin üç farklı değeri için Thres_B parametresinin 

değiĢtirilmesi ile elde edilen sınıflama doğrulukları ve hafıza hücresi sayılarına 

bakıldığında, Thres_B parametresinin hafıza popülasyonunda yer alan hafıza hücresi 

sayısı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Thres_B parametresi 

humoral yanıt algoritmasında aktive olan B hücrelerinin duyarlılıklarını belirlediği 

için, bu parametrenin değeri arttıkça sınıflama doğruluğunun arttığı saptanmıĢtır.  

 

b. Thres_Mem parametresinin etkisi: 

 

         Two-spirals veri kümesinde yapılan analizlerde etkisi incelenen diğer bir 

parametre de Thres_Mem parametresidir. Bu parametrenin etkisi incelenirken yine 

diğer parametrelerin değerleri sabit tutulmuĢtur. Sabit tutulan bu değerler; 

Num_peptides=250, 

Gizli katmandaki düğüm sayısı=10. 
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dir. Thres_B parametresinin 3 farklı değeri için Thres_Mem parametresinin sınıflama 

doğruluğuna ve hafıza hücresi sayısına etkisi ayrı ayrı incelenmiĢtir. Thres_B 

parametresi için seçilen bu değerler, 

 

Thres_B=0.2, 

Thres_B=0.5, 

Thres_B=0.8. 

 

Ģeklindedir. Uygulamada, Thres_Mem değerleri Thres_B değerine eĢit ya da Thres_B 

değerinden yüksek seçilmelidir. Thres_B=0.2 değeri için Thres_Mem parametresinin 

sınıflama doğruluğuna ve üretilen hafıza hücresi sayısına etkisi, Çizelge 6.35 ve 

ġekil 6.21‟de görülmektedir.  

 

 

 

Çizelge 6.35 YBS_Yanıtı sisteminde Two-Spirals veri kümesi için  Thres_B=0.2 

seçildiğinde Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_Mem Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.2 76 2 

0.3 76 2 

0.4 76 2 

0.5 76 2 

0.6 76 2 

0.7 78 4 

0.8 78 4 

0.85 94 6 

0.9 100 8 

0.95 100 14 

0.99 100 59 

0.995 100 86 

0.999 100 174 
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(a)                                                                         (b) 

 

 

Şekil 6.21 YBS_Yanıtı sisteminde Two-spirals veri kümesi için Thres_B=0.2 için (a) 

Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğunun değişimi, (b)Thres_Mem’e göre üretilen 

hafıza hücresi sayısının değişimi 

 

 

 

         Çizelge 6.35 ve ġekil 6.21‟de görüldüğü gibi, seçilen Thres_B değeri için 

Thres_Mem parametresinin değeri arttıkça, üretilen hafıza hücresi sayısının da arttığı 

görülmektedir. Bunun için öncelikle, geliĢtirilen sistemin humoral yanıt aĢamasında 

gerçekleĢtirilen eğitme iĢleminde belirlenen aday hafıza hücresi ile hafıza 

popülasyonundaki hafıza hücreleri arasındaki duyarlılıklar hesaplanır. ġayet, 

duyarlılığı Thres_Mem parametresinden yüksek olan bir hafıza hücresi bulunursa 

aday hafıza hücresi hafıza popülasyonuna eklenmez. Duyarlılıklar uzaklığın tersidir. 

Dolayısıyla, duyarlılığı Thres_Mem parametresinden yüksek olan hafıza hücresinin 

bulunması, uzaklığı 1-Thres_Mem parametresinden düĢük olan bir hafıza hücresinin 

bulunması anlamına gelir. Bu parametre düĢük seçilirse 1-Thres_Mem değeri yüksek 

olacaktır. Bu durumda uzaklığı  1-Thres_Mem‟den düĢük olan hafıza hücresi bulmak 

daha kolay olacak ve aday hafıza hücresinin hafıza popülasyonuna eklenmesi 

zorlaĢacaktır. Bu da hafıza popülasyonunda az sayıda hafıza hücresinin bulunmasına 

neden olacaktır. Thres_Mem değeri yüksek olduğunda 1-Thres_Mem değeri düĢük 

olacak ve hafıza popülasyonunda aday hafıza hücresine olan uzaklığı 1-

Thres_Mem‟den düĢük olan hafıza hücresi bulmak zorlaĢacaktır. Bu durumda aday 

hafıza hücrelerinin hafıza popülasyonuna eklenmesi kolaylaĢır. Bu nedenle, 
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Thres_Mem parametresinin yüksek değerleri için üretilen hafıza hücresi sayısı daha 

fazla olarak ortaya çıkar. 

         Çizelge 6.35 ve ġekil 6.21‟deki sonuçlara göre Thres_Mem parametresinin bir 

diğer etkisi de sınıflama doğruluğu üzerindedir. Thres_Mem parametresinin artıĢı 

hafıza hücresi sayısının artıĢına, hafıza hücresinin sayısının artıĢı da sınıflama 

doğruluğunun yükselmesine neden olmuĢtur.  

         Thres_B parametresinin 0.5 değeri için Thres_Mem parametresi ile sınıflama 

doğruluğunun ve üretilen hafıza hücresi sayısının değiĢimi Çizelge 6.36 ve           

ġekil 6.22‟de görülmektedir. Thres_B parametresinin bu değeri için Thres_Mem 

parametresi arttıkça hafıza hücresi sayısının yine arttığı, dolayısıyla da sınıflama 

doğruluğunda artıĢ olduğu görülmektedir. Bu durumda, Thres_B parametresinin 

değeri daha yüksek olduğu için daha fazla hafıza hücresi oluĢmuĢ ve aynı 

Thres_Mem değerlerinde daha yüksek sınıflama doğruluklarına ulaĢılmıĢtır.  

   

 

 

Çizelge 6.36 YBS_Yanıtı sisteminde Two-Spirals veri kümesi için Thres_B=0.5 

seçildiğinde Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_Mem Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.5 80 2 

0.6 80 2 

0.7 80 2 

0.8 82 4 

0.85 94 7 

0.9 100 8 

0.95 100 14 

0.99 100 56 

0.995 100 91 

0.999 100 178 
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(a)                                                                    (b) 

 

 

Şekil 6. 22 YBS_Yanıtı sisteminde Two-spirals veri kümesi için Thres_B=0.5 için (a) 

Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğunun değişimi, (b)Thres_Mem’e göre üretilen 

hafıza hücresi sayısının değişimi 

 

 

 

         Thres_B parametresinin son değeri olarak seçilen 0.8 değeri için yapılan 

analizlerle ilgili elde edilen sonuçlar Çizelge 6.37 ve ġekil 6.23‟de görülmektedir.  

Elde edilen sonuçlara göre, bu durumda da yine Thres_Mem parametresi ile 

sınıflama doğruluğunun ve hafıza hücresi sayısının arttığı izlenmektedir.   

 

 

 

Çizelge 6.37 YBS_Yanıtı sisteminde Two-Spirals veri kümesi için Thres_B=0.8 

seçildiğinde Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_Mem Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.8 90 4 

0.85 98 7 

0.9 100 8 

0.95 100 15 

0.99 100 58 

0.995 100 96 

0.999 100 182 
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(a)                                                               (b) 

 

Şekil 6.23 YBS_Yanıtı sisteminde Two-spirals veri kümesinde Thres_B=0.8 için (a) 

Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğunun değişimi, (b)Thres_Mem’e göre üretilen 

hafıza hücresi sayısının değişimi 

 

 

 

         Thres_Mem parametresinin artıĢı hafıza hücresi sayısının artmasına ve buna 

bağlı olarak da sınıflama doğruluğunun artmasına neden olmuĢtur.          

 

c. Num_peptides etkisi: 

 

         Two-spirals veri kümesinde humoral yanıt aĢamasında etkisi incelenen son 

parametre Num_peptides parametresidir. Bu parametre sistemde sunulan Ag‟lerin 

epitoplarının sayısını gösterir. Sistemde bulunan epitop sayısı sıfırlanıncaya kadar Ab 

aktivasyonu, klonlama ve mutasyon döngüsü devam eder. GerçekleĢen her bir 

döngüde mutasyon iĢlemi sayesinde aktive olan B hücrelerinin duyarlılığı artar. 

Dolayısıyla epitop sayısı ne kadar yüksek seçilirse, gerçekleĢtirilen döngü sayısı da o 

kadar fazla olacak ve oluĢturulan aday hafıza hücresinin duyarlılığı o derecede 

yükselecektir. Bu parametrenin etkisini incelemek için diğer parametrelerin değerleri 

aĢağıdaki değerlerde sabit tutulmuĢtur: 

 

Thres_B=0.7, 

Thres_Mem=0.85, 

Gizli düğüm sayısı=10. 
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         Burada, Num_peptides parametresinin değiĢimine göre sınıflama doğruluğu, 

hafıza hücresi sayısı ve humoral yanıttaki eğitme süresi incelenmiĢtir. Elde edilen 

değerler Çizelge 6.38‟de görülmektedir.  

 

 

 

Çizelge 6.38 YBS_Yanıtı sisteminde Two-spirals veri kümesi için Num_peptides 

parametresine göre sınıflama doğruluğu, hafıza hücresi sayısı ve sınıflama süresinin 

değişimi  

 

 
Num_peptides Sınıflama doğruluğu 

(%) 

Hafıza hücresi sayısı Eğitme süresi 

(sn) 

100 96 7 3 

250 96 7 5 

500 100 8 8 

1000 100 8 14 

 

 

 

         Yukarıda açıklandığı gibi Num_peptides parametresinin değeri arttıkça 

sınıflama doğruluğu da armaktadır. Fakat, bu parametrenin artıĢı döngü sayısını da 

artırdığı için iĢlem süresi uzamaktadır. Bu nedenle, Num_peptides parametresinin 

seçiminde ne çok yüksek ne de çok düĢük bir sayı bulunması gerekir.  

 

 

d. Gizli Düğüm sayısının etkisi: 

 

         Bu durumda sistemin YSA kısmında kullanılan gizli katman sayısı ve diğer 

YSA parametreleri sabit tutulmuĢtur. Dolayısıyla, bu aĢamada etkisi incelenen tek 

parametre gizli katmandaki düğüm sayısıdır. Burada yapılan analizlerde de, humoral 

yanıt aĢamasında kullanılan diğer parametrelerin değerleri sabit tutulmuĢtur. Bu sabit 

değerler;  

 

Thres_B=0.7, 

Thres_Mem=0.85, 

Num_peptides=500. 
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dir. Bu sabit değerler için üretilen hafıza hücresi sayısı 7‟dir. Gizli katmandaki 

düğüm sayısının sınıflama doğruluğuna etkisi ise Çizelge 6.39‟da verilmiĢtir.  

 

 

 

Çizelge 6.39 YBS_Yanıtı sisteminin Two-spirals veri kümesi için gizli katmanda 

kullanılan düğüm sayısına göre sınıflama doğruluğu 

 

 

Gizli düğüm sayısı Sınıflama doğruluğu (%) 

1 90 

2 94 

3 96 

4 100 

5 98 

6 98 

7 98 

8 98 

9 98 

10 96 

15 94 

20 90 

25 90 

30 90 

40 90 

50 90 

 

 

 

         Ġlkin kullanılan gizli düğüm sayısı 1‟den baĢlayarak 50‟ye kadar artırılmıĢtır. 

Bu durumda en yüksek sınıflama doğruluğuna, gizli düğüm sayısı 4 olduğunda 

ulaĢılmıĢtır. Gizli düğüm sayısı artırıldıkça sınıflama doğruluğunun düĢtüğü 

gözlenmektedir.   

 

 

 

6.2.1.2. YBS_Yanıtı sisteminin Chainlink veri kümesinde yapılan parametre 

analizleri 

 

 

 

         Kernel_YBS sisteminin parametre analizlerinin yapıldığı bir diğer veri kümesi 

de Chainlink veri kümesidir. Eğitme verileri, veri kümesi içerisinden rasgele seçilen 
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350 adedi 1. sınıfa, diğer 350 adedi ise 2. sınıfa ait olmak üzere toplam 700 veriden 

oluĢmaktadır. Kalan 300 veri ise test verilerini oluĢturmakta ve bunların 150‟si 1.ci 

sınıfa, diğer 150‟si de 2. sınıfa ait verilerden oluĢmaktadır (ġekil 6.10). GiriĢ verileri 

0-1 aralığında normalize edilerek sisteme giriĢ verisi olarak verilmiĢtir. Burada etkisi 

incelenen parametreler, Thres_B ve Thres_Mem parametreleridir. Analizlerde 10 

gizli düğümü olan 1 gizli katmana sahip bir YSA mimarisi kullanılmıĢtır. Bu 

mimaride YSA kısmına sunulacak veriler üç farklı özelliğe sahip olduğu için, giriĢ 

katmanındaki düğüm sayısı da 3‟tür. ÇıkıĢ katmanında da sınıf sayısını gösteren tek 

bir çıkıĢ düğümü kullanılmaktadır.   

 

a. Thres_B parametresinin etkisi: 

 

         Analizlerde bu parametrenin etkisini incelemek amacıyla diğer parametrelerin 

değerleri aĢağıda verildiği Ģekilde sabit tutulmuĢtur:  

 

Num_peptides=250, 

Gizli katmandaki düğüm sayısı=10. 

 

         Thres_B parametresi, Thres_Mem parametresinin  aĢağıdaki 3 farklı değeri için 

analiz edilmiĢtir: 

 

Thres_Mem=0.6, 

Thres_Mem=0.7, 

Thres_Mem=0.75. 

 

Her bir Thres_Mem değeri için Thres_B parametresi 0.1‟den baĢlayarak belirli 

Thres_Mem değerine kadar artırılmıĢ ve sistemin sınıflama doğruluğu elde edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Thres_B parametresinin değeri Thres_Mem parametresinin değerine eĢit 

veya bu parametrenin değerinden düĢük seçilebilir.    

         Thres_Mem=0.6 değeri için Thres_B parametresine göre sınıflama 

doğruluğunun ve elde edilen hafıza hücrelerinin sayınının değiĢimi, Çizelge 6.40 ve 

ġekil 6.24‟de görülmektedir.  
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Çizelge 6.40 YBS_Yanıtı sisteminde Chainlink veri kümesi için Thres_Mem=0.6 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_B Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.1 93 2 

0.2 93 2 

0.3 93 2 

0.4 94.33 2 

0.5 94.33 2 

0.6 94.33 2 

 

 

 

         Two-spirals veri kümesinde olduğu gibi, Chainlink veri kümesinde de Thres_B 

parametresi arttıkça sınıflama doğruluğunun arttığı görülmektedir. Fakat Chainlink 

veri kümesinde Two-spirals veri kümesine göre daha fazla eğitme verisi olduğundan 

sistem %100 sınıflama doğruluğuna daha az sayıda hafıza hücresi sayısı ile 

ulaĢmaktadır. Bu nedenle, beklenen artıĢ, Two-spirals veri kümesinde elde edilen 

kadar tatmin edici düzeyde değildir. Yine Thres_B parametresi ile hafıza hücresi 

sayısının değiĢmediği, Çizelge 6.40‟dan izlenebilmektedir.  

         Thres_Mem=0.7 parametre değeri için sınıflama doğruluğunun ve üretilen 

hafıza hücresi sayısının değiĢimi, Çizelge 6.41 ve ġekil 6.25‟de verilmiĢtir. 
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Şekil 6.24 YBS_Yanıtı sisteminin Chainlink veri kümesinde Thres_Mem=0.6 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu 
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         Benzer Ģekilde, bu durumda da yine Thres_B parametresinin artıĢı, sınıflama 

doğruluğunu artırmıĢtır. Thres_Mem parametresinin bu değeri için üretilen hafıza 

hücresi sayısı da bir önceki değerden daha yüksek olduğu için, elde edilen sınıflama 

doğrulukları da beklinildiği gibi daha yüksek değerlere ulaĢmıĢtır.  

 

 

 

Çizelge 6.41 YBS_Yanıtı sisteminde Chainlink veri kümesi için  Thres_Mem=0.7 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_B Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.1 93.66 3 

0.2 94.33 3 

0.3 94.33 3 

0.4 94.33 3 

0.5 98 3 

0.6 98 3 

0.7 100 3 
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Şekil 6.25 YBS_Yanıtı sisteminin Chainlink veri kümesinde Thres_Mem=0.7 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu 

 

 

 

         Thres_Mem parametresinin belirlenen son parametresi için benzer sonuçların 

elde edildiği Thres_B etkisi, Çizelge 6.42 ve ġekil 6.26‟da verilmiĢtir.   
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Çizelge 6.42 YBS_Yanıtı sisteminde Chainlink veri kümesi için  Thres_Mem=0.75 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_B Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.1 100 4 

0.2 100 4 

0.3 100 4 

0.4 100 4 

0.5 100 4 

0.6 100 4 

0.7 100 4 

0.75 100 4 
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Şekil 6.26 YBS_Yanıtı sisteminin Chainlink veri kümesinde Thres_Mem=0.75 

seçildiğinde Thres_B’ye göre sınıflama doğruluğu 

 

 

 

b. Thres_Mem parametresinin etkisi: 

 

         Chainlink veri kümesinde yapılan analizlerde etkisi incelenen diğer parametre, 

Thres_Mem parametresidir. Bu parametrenin etkisi incelenirken de yine diğer 

parametrelerin değerleri sabit tutulmuĢtur: 

 

Num_peptides=250, 

Gizli katmandaki düğüm sayısı=10. 
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         Thres_B parametresinin 2 farklı değeri için Thres_Mem parametresinin 

sınıflama doğruluğuna ve hafıza hücresi sayısına etkileri incelenmiĢtir. Thres_B 

parametresi için seçilen bu iki farklı değer; 

 

Thres_B=0.2, 

Thres_B=0.5. 

 

dir. Analizler için, Thres_Mem değerleri Thres_B değerine eĢit ya da Thres_B 

değerinden yüksek seçilmelidir. Thres_B=0.2 değeri için Thres_Mem parametresinin 

sınıflama doğruluğuna ve üretilen hafıza hücresi sayısına etkisi, Çizelge 6.43 ve 

ġekil 6.27‟de görülmektedir.  

  

 

 

Çizelge 6.43 YBS_Yanıtı sisteminde Chainlink veri kümesi için Thres_B=0.2 

seçildiğinde Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_Mem Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.2 86 2 

0.3 90 2 

0.4 91.33 2 

0.5 92.11 2 

0.6 93 2 

0.7 94.33 3 

0.8 100 5 

0.85 100 6 

0.9 100 9 

0.95 100 16 

0.99 100 67 

 

 

 

 

         Çizelge 6.43 ve ġekil 6.27‟den de görüldüğü gibi, seçilen Thres_B değeri için 

Thres_Mem parametresinin değeri arttıkça, üretilen hafıza hücresi sayısı da 

artmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, Thres_Mem parametresinin bir diğer etkisi 

de sınıflama doğruluğu üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Thres_Mem parametresinin artıĢı 

hafıza hücresi sayısının artıĢına, hafıza hücresinin sayısının artıĢı da sınıflama 

doğruluğunun yükselmesine sebep olmaktadır.  
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Şekil 6.27 YBS_Yanıtı sisteminin Chainlink veri kümesinde Thres_B=0.2 için (a) 

Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğunun değişimi, (b)Thres_Mem’e göre üretilen 

hafıza hücresi sayısının değişimi 

 

 

          

         Thres_B parametresinin 0.5 değeri için, Thres_Mem parametresi ile sınıflama 

doğruluğunun ve üretilen hafıza hücresi sayısının değiĢimi ise Çizelge 6.44 ve ġekil 

6.28‟de görülmektedir.    

 

 

 

Çizelge 6.44 YBS_Yanıtı sisteminde Chainlink veri kümesi için Thres_B=0.5 

seçildiğinde Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğu ve hafıza hücresi sayısı 

 

 

Thres_Mem Test sınıflama doğruluğu (%) Hafıza hücresi sayısı  

0.5 93 2 

0.6 94.33 2 

0.7 98 3 

0.8 100 4 

0.85 100 6 

0.9 100 10 

0.95 100 19 

0.99 100 65 

 

 

 



 

 

146 

         Thres_B parametresinin bu değeri için, Thres_Mem parametresi arttıkça yine 

hafıza hücresi sayısının ve dolayısıyla da sınıflama doğruluğunun arttığı 

izlenmektedir. Seçilen Thres_B parametresinin değeri daha yüksek olduğu için aynı 

Thres_Mem değerlerinde daha yüksek sınıflama doğruluklarına ulaĢılmıĢtır.  

         Thres_Mem parametresinin artıĢı hafıza hücresi sayısının artmasına, dolayısıyla 

da sınıflama doğruluğundaki artıĢa sebep olmaktadır.       
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Şekil 6. 28 YBS_Yanıtı sisteminin Chainlink veri kümesinde Thres_B=0.5 için (a) 

Thres_Mem’e göre sınıflama doğruluğunun değişimi, (b)Thres_Mem’e göre üretilen 

hafıza hücresi sayısının değişimi 

 

 

      

6.2.2. YBS_Yanıtı sisteminin Ġris veri kümesinde yapılan uygulama sonuçları 

 

 

 

         Kernel_YBS sisteminde olduğu gibi geliĢtirilen YBS_Yanıtı sistemini 

literatürdeki diğer metotlarla karĢılaĢtırmak için kullanılan veri kümelerinden biri de 

iris veri kümesidir. 

         Ġris veri kümesinde yapılan uygulamalarda öncelikle iris veri kümesinin eğitme 

ve test verilerine ayırım iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ayırımda yine 3-fold çapraz 

doğrulama yönteminden yararlanılmıĢtır. Yani, 150 adet veriden oluĢan veri kümesi 

50‟Ģerli 3 gruba ayrılmıĢtır. Sistemin eğitme ve test iĢlemi 3 kez gerçekleĢtirilmiĢ ve 

her seferinde bu gruplardan biri test seti olarak seçilmiĢ, kalan ikisi ise eğitme seti 
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olarak kullanılmıĢtır. Elde edilen 3 sınıflama doğruluğunun ortalaması sistemin test 

sınıflama doğruluğu olarak kaydedilmiĢtir.    

         Yapılan uygulamalarda Num_peptides ve Thres_B parametreleri sırasıyla 250 

ve 0.6 değerlerinde sabit tutulmuĢtur. Uygulamalarda değiĢik sayıda hafıza hücreleri 

oluĢacak Ģekilde bir Thres_Mem parametresi seçilmiĢtir. Seçilen bu değerler için, 

YSA kısmında değiĢik gizli katman sayıları ve kullanılan gizli katmanlardaki düğüm 

sayıları için en iyi sınıflama doğruluğuna ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.  

         Ġris veri kümesi 4 farklı özelliğe sahip olduğu için giriĢ katmanında kullanılan 

düğüm sayısı da 4 olmuĢtur. ÇıkıĢ katmanındaki düğüm ise 1, 2 ve 3 sınıf 

değerlerinden herhangi birini alabilmektedir.  

         Thres_Mem parametresi için seçilen değerler ve seçilen bu değerlerde elde 

edilen hafıza hücresi sayıları, Çizelge 6.45‟de görülmektedir.     

 

 

 

Çizelge 6.45 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesi uygulamasında Thres_Mem 

parametresi ile hafıza hücresi sayısının değişimi 

 

 

Thres_Mem Hafıza hücresi sayısı 

(ortalama) 

0.8 4 

0.9 8 

0.95 15 

0.97 22 

0.985 37 

0.99 57 

0.995 71 

0.999 125 

 

 

 

         Seçilen her bir Thres_Mem değeri için öncelikle 1 gizli katmana sahip bir YSA 

mimarisi belirlenmiĢ ve bu katmandaki değiĢik gizli düğüm sayıları için sınıflama 

doğrulukları elde edilmiĢtir. Daha sonra iki gizli katmana sahip bir yapı kullanılmıĢ 

ve yine değiĢik gizli düğüm sayıları için analizler yapılmıĢtır. Son olarak, söz konusu 

parametre değerleri için üç gizli katmana sahip tek bir mimari tipi için sınıflama 

doğruluğu elde edilmiĢtir.  
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         Thres_Mem parametresinin 0.8 değeri için sistemde ortalama 4 hafıza hücresi 

elde edilmiĢtir. Kullanılan YSA mimarilerinde elde edilen sınıflama doğrulukları ise 

Çizelge 6.46‟da görülmektedir.  

 

 

Çizelge 6.46 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde Thres_Mem=0.8 değeri için 

değişik YSA mimarilerinde elde ettiği sonuçlar.   

 

 

1. gizli katman sayısı=1 2. gizli katman sayısı=2 
3. gizli katman 

sayısı=3 

Gizli katman 

düğüm sayısı 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

1. gizli katman 

düğüm sayısı=15 

2. gizli katman 

düğüm sayısı=30 

1. gizli katman düğüm 

sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm 

sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm 

sayısı=3 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ.(%) 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ. (%) 

Sınıflama doğruluğu 

(%) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

84.66 

85.33 

85.33 

84 

86 

86 

 

3 

5 

10 

15 

 

85.33 

86.67 

84.66 

86 

 

3 

5 

10 

15 

 

84 

84.66 

87.33 

85.33 

 

84 

 

 

 

Buna göre Thres_Mem=0.8 değeri için en iyi mimari: 

Gizli katman sayısı=2 

1.gizli katman düğüm sayısı=30, 

2.gizli katman düğüm sayısı=10, 

Elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu=%87.33 

olarak tespit edilmiĢtir. Çizelge 6.45‟de görüldüğü gibi Thres_Mem parametresi için 

denenen bir diğer değer 0.9‟dur. Bu 0.9 değeri için ortalama 8 hafıza hücresi 

oluĢturulmuĢtur. Bu parametre değeri için denenen mimariler ile ilgili elde edilen 

sınıflama doğrulukları da, Çizelge 6.47‟da görülmektedir. Buna göre 

Thres_Mem=0.9 değeri için en iyi mimari: 

Gizli katman sayısı=2 

1.gizli katman düğüm sayısı=5, 

2.gizli katman düğüm sayısı=5, 

Elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu=%95.33 
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Çizelge 6.47 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde Thres_Mem=0.9 değeri için 

değişik YSA mimarilerinde elde ettiği sonuçlar.   

 

 

1. gizli katman sayısı=1 2. gizli katman sayısı=2 
3. gizli katman 

sayısı=3 

Gizli katman 

düğüm sayısı 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

1. gizli katman 

düğüm sayısı=5 

2. gizli katman 

düğüm sayısı=15 

1. gizli katman düğüm 

sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm 

sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm 

sayısı=3 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ. 

(%) 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ.  

(%) 

Sınıflama doğruluğu 

(%) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

94 

94 

94 

93.33 

92.66 

93.33 

 

3 

5 

10 

15 

 

93.33 

95.33 

93.33 

94 

 

3 

5 

10 

15 

 

93.33 

93.33 

94 

94 

 

95.33 

 

 

 

         Thres_Mem = 0.95 parametre değeri için elde edilen sınıflama doğrulukları ise,  

Çizelge 6.48‟de görülmektedir.  

   

 

 

Çizelge 6.48 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde Thres_Mem=0.95 değeri için 

değişik YSA mimarilerinde elde ettiği sonuçlar   

 

 

1. gizli katman sayısı=1 2. gizli katman sayısı=2 
3. gizli katman 

sayısı=3 

Gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

1. gizli katman 

düğüm sayısı=5 

2. gizli katman 

düğüm sayısı=15 

1. gizli katman düğüm 

sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm 

sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm 

sayısı=3 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ. 

(%) 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ.  

(%) 

Sınıflama doğruluğu 

(%) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

98 

96.67 

95.33 

96.67 

93.33 

93.33 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

98 

96.67 

95.33 

98.67 

93.33 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

95.33 

98.67 

97.33 

97.33 

95.33 

 

97.33 
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Buna göre Thres_Mem=0.95 değeri için en iyi mimari: 

 

Gizli katman sayısı=2 

1.gizli katman düğüm sayısı=5, 

2.gizli katman düğüm sayısı=15, 

ve  

Gizli katman sayısı=2 

1.gizli katman düğüm sayısı=15, 

2.gizli katman düğüm sayısı=5, 

Elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu=%98.67 

 

Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca, Thres_Mem=0.97 değeri için ortalama elde edilen 

22 hafıza hücresi ile denenen YSA mimarilerinde ulaĢılan sınıflama doğrulukları, 

Çizelge 6.49‟de görülmektedir.  

 

 

 

Çizelge 6.49 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde Thres_Mem=0.97 değeri için 

değişik YSA mimarilerinde elde ettiği sonuçlar   

 

 

1. gizli katman sayısı=1 2. gizli katman sayısı=2 
3. gizli katman 

sayısı=3 

Gizli katman 

düğüm sayısı 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

1. gizli katman 

düğüm sayısı=5 

2. gizli katman 

düğüm sayısı=10 

1. gizli katman düğüm 

sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm 

sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm 

sayısı=3 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ. 

(%) 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ.  

(%) 

Sınıflama doğruluğu 

(%) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

96.67 

97.33 

95.33 

96 

94.67 

91.33 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

98 

96 

96.67 

98 

96.67 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

98 

95.33 

97.33 

96 

96 

 

98.67 

 

 

 

Thres_Mem=0.97 değeri için en iyi mimari ise; 

Gizli katman sayısı=3 
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1.gizli katman düğüm sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm sayısı=3, 

Elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu=%98.67 

 

Ģeklinde tespit edilmiĢtir. Thres_Mem parametresinin 0.985 değeri için sistemde 

ortalama 37 hafıza hücresi bulunmuĢtur. Kullanılan YSA mimarilerinde elde edilen 

sınıflama doğrulukları ise, Çizelge 6.50‟de verilmiĢtir.  

 

 

 

Çizelge 6.50 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde Thres_Mem=0.985 değeri 

için değişik YSA mimarilerinde elde ettiği sonuçlar.   

 

 

1. gizli katman sayısı=1 2. gizli katman sayısı=2 
3. gizli katman 

sayısı=3 

Gizli katman 

düğüm sayısı 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

1. gizli katman 

düğüm sayısı=5 

2. gizli katman düğüm 

sayısı=10 

1. gizli katman düğüm 

sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm 

sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm 

sayısı=3 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ. 

(%) 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ.  

(%) 

Sınıflama doğruluğu 

(%) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

96.67 

98 

97.33 

97.33 

92.66 

90.66 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

98 

96 

97.33 

97.33 

97.33 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

96 

97.33 

96.67 

97.33 

96 

 

99.33 

 

 

 

Thres_Mem=0.985 değeri için en iyi mimari: 

 

Gizli katman sayısı=3 

1.gizli katman düğüm sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm sayısı=3, 

Elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu=%99.33 
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olarak bulunmuĢtur. Thres_Mem parametresi için denenen bir diğer değer de 0.99 

değeridir. Bu değer için ortalama 57 hafıza hücresi oluĢturulmuĢtur. Bu parametre 

değeri için denenen mimariler için elde edilen sınıflama doğrulukları, Çizelge 

6.51‟de görülmektedir.  

 

 

 

Çizelge 6.51 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde Thres_Mem=0.99 değeri için 

değişik YSA mimarilerinde elde ettiği sonuçlar.   

 

 

1. gizli katman sayısı=1 2. gizli katman sayısı=2 
3. gizli katman 

sayısı=3 

Gizli katman 

düğüm sayısı 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

1. gizli katman 

düğüm sayısı=5 

2. gizli katman 

düğüm sayısı=15 

1. gizli katman düğüm 

sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm 

sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm 

sayısı=3 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ. 

(%) 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ.  

(%) 

Sınıflama doğruluğu 

(%) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

98 

95.33 

97.33 

96 

94.67 

89.33 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

98 

98 

97.33 

96 

98.67 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

99.33 

99.33 

98 

94 

94.67 

 

98 

 

 

 

Buna göre Thres_Mem=0.99 değeri için en iyi mimarinin;  

 

Gizli katman sayısı=2 

1.gizli katman düğüm sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm sayısı=3 ve ya 5, 

Elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu=%99.33 

 

olduğu görülmüĢtür. Thres_Mem parametresinin 0.995 değeri için sistemde ortalama 

71 hafıza hücresi elde edilmiĢtir. Kullanılan YSA mimarilerinde bulunan sınıflama 

doğrulukları ise, Çizelge 6.52‟de görülmektedir. Thres_Mem=0.995 değeri için en iyi 

mimarinin; 
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Gizli katman sayısı=2 

1.gizli katman düğüm sayısı=5, 

2.gizli katman düğüm sayısı=3, 

ve 

Gizli katman sayısı=2 

1.gizli katman düğüm sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm sayısı=3, 

Elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu=%98.67 

 

Olduğu saptanmıĢtır.  

 

 

 

Çizelge 6.52 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde Thres_Mem=0.995 değeri 

için değişik YSA mimarilerinde elde ettiği sonuçlar.   

 

 

1. gizli katman sayısı=1 2. gizli katman sayısı=2 
3. gizli katman 

sayısı=3 

Gizli katman 

düğüm sayısı 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

1. gizli katman 

düğüm sayısı=5 

2. gizli katman 

düğüm sayısı=10 

1. gizli katman düğüm 

sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm 

sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm 

sayısı=3 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ. 

(%) 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ.  

(%) 

Sınıflama doğruluğu 

(%) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

97.33 

96 

93.33 

92.67 

91.33 

90.66 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

 

98.67 

96 

98.67 

95.33 

95.33 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

98.67 

97.33 

96.67 

97.33 

96 

 

98.67 

 

 

 

         Thres_Mem parametresinin seçilen son değeri ise 0.999 olup, bunun için 

ortalama elde edilen 125 hafıza hücresi ile denenen YSA mimarilerinde ulaĢılan 

sınıflama doğrulukları, Çizelge 6.53‟de verilmiĢtir.   
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Çizelge 6.53 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde Thres_Mem=0.999 değeri 

için değişik YSA mimarilerinde elde ettiği sonuçlar.   

 

 

1. gizli katman sayısı=1 2. gizli katman sayısı=2 
3. gizli katman 

sayısı=3 

Gizli katman 

düğüm sayısı 

Sınıflama 

doğruluğu 

(%) 

1. gizli katman 

düğüm sayısı=5 

2. gizli katman 

düğüm sayısı=10 

1. gizli katman düğüm 

sayısı=10, 

2.gizli katman düğüm 

sayısı=20, 

3.gizli katman düğüm 

sayısı=3 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ. 

(%) 

2.gizli 

katman 

düğüm 

sayısı 

Sın. 

Doğ.  

(%) 

Sınıflama doğruluğu 

(%) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

97.33 

97.33 

95.33 

94 

94.67 

92.67 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

97.33 

96 

96.67 

98 

96.67 

 

3 

5 

10 

15 

20 

 

96.67 

95.33 

97.33 

96 

96 

 

95.33 

 

 

 

Thres_Mem=0.999 değeri için en iyi mimari ise; 

 

Gizli katman sayısı=2 

1.gizli katman düğüm sayısı=5, 

2.gizli katman düğüm sayısı=15, 

Elde edilen en yüksek sınıflama doğruluğu=%98 

 

Ģeklinde tespit edilmiĢtir. Denenen bu Thres_Mem değerleri için elde edilen en 

yüksek sınıflama doğrulukları, Çizelge 6.54 ve ġekil 6.29‟da görülmektedir. Çizelge 

6.54 ve ġekil 6.29‟dan görülebileceği gibi, Thres_Mem parametresi arttıkça üretilen 

hafıza hücresi sayısı da artmıĢtır. Hafıza hücresinin sayısındaki bu artıĢ da sınıflama 

doğruluğundaki artıĢına neden olmuĢtur. Fakat, bir noktadan sonra hafıza hücresinin 

artıĢı sınıflama doğruluğunda bir azalma sergilemektedir. Hafıza hücresinin sayısı 

arttığında YSA katmanında yer alan hücreler arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi de 

zorlaĢmaktadır. Dolayısıyla, giriĢ verilerini en iyi sınıflayan hafıza hücresi 

özerkliğinin uygun bir değerde tutulması için, öncelikle en uygun hafıza hücresi 

sayısının belirlenmesi icap eder. Ġris veri kümesi için denenen sistemde, hafıza 
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hücresi sayısı 37-57 aralığında iken maksimum sınıflama doğruluğuna ulaĢıldığı 

tespit edilmiĢtir.  

 

 

 

Çizelge 6.54 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde yapılan uygulamalarında 

Thres_Mem değerlerine göre elde edilen en yüksek sınıflama doğrulukları 

 

 

Thres_Mem Hafıza hücresi sayısı 

(ortalama) 

En yüksek sınıflama 

doğruluğu (%) 

0.8 4 87.33 

0.9 8 95.33 

0.95 15 98.67 

0.97 22 98.67 

0.985 37 99.33 

0.99 57 99.33 

0.995 71 98.67 

0.999 125 98.00 
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                                      (a)                                                               (b) 

 

Şekil 6.29 YBS_Yanıtı sisteminin İris veri kümesinde yapılan uygulamalarında 

(a)Thres_Mem parametresine göre sınıflama doğruluğunun değişimi, (b) üretilen 

hafıza hücresi sayısına göre sınıflama doğruluğunun değişimi  

 

 

   

         Çizelge 6.55‟de Ġris veri kümesi için YBS_Yanıtı ile bazı metotların elde ettiği 

sonuçlar görülmektedir. Çizelge 6.55‟den de görüldüğü gibi, YBS_yanıtı sistemi Ġris 



 

 

156 

veri kümesinde oldukça baĢarılı bir sonuç elde etmiĢtir. Sistem, sınıflama 

performansı ile literatürdeki çoğu iyi bilinen metodu bu veri kümesi için geride 

bırakmıĢtır.  

 

 

 

Çizelge 6.55 İris veri kümesi için YBS_Yanıtı sistemi ve literatürdeki bazı metotların 

elde ettiği sınıflama doğrulukları  

 

 

Metot Test sınıflama doğruluğu (%) 

Grobian (rough) 100.00 

YBS_Yanıtı 99.33 

Kernel_YBS 98.66 

SSV 98.00 

C-MLP2LN 98.00 

PVM 2 rules 98.00 

PVM 1 rule 97.30 

AIRS 96.70 

FuNe-I 96.70 

NEFCLASS 96.70 

CART(dec. tree) 96.00 

FUNN 95.70 

 

 

 

 

6.2.3. YBS_Yanıtı sisteminin Statlog Heart Disease veri kümesinde yapılan 

uygulama sonuçları 

 

 

 

         GeliĢtirilen YBS_Yanıtı sistemini gerçek problemlerde analiz etmek ve 

literatürdeki diğer sistemlerle karĢılaĢtırmak için kullanılan bir diğer veri kümesi, 

Kernel_YBS sisteminde olduğu gibi, UCI veri tabanından alınan Statlog Heart 

Disease veri kümesidir. Kalp rahatsızlığına sahip hastalar ile sağlıklı kiĢilerden 

alınan verilerden oluĢan bu veri kümesi üzerinde yapılan uygulamalarda da (Ġris veri 

kümesinde olduğu gibi) eğitme ve test verilerinin ayırımında k-fold çapraz 

doğrulama yöntemi kullanılmıĢtır. 5-fold çapraz doğrulamanın kullanıldığı 

uygulamalarda eğitme ve test iĢlemi içi  5 farklı eğitme-test seti konfigürasyonları 

elde edilmiĢ ve her konfigürasyonda eğitme ve test iĢlemi ayrı ayrı 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplamda elde edilen 5 farklı test sınıflama doğruluğunun 

ortalaması sonuç olarak elde edilen sınıflama doğruluğunu oluĢturmuĢtur.  

         Statlog veri kümesi üzerinde yapılan uygulamalarda YBS_yanıtı sistemindeki 

bazı parametreler beklinildiği gibi yine sabit tutulmuĢtur. Sabit tutulan bu değerler; 

 

Num_peptides=250, 

Thres_B=0.6, 

Gizli katman sayısı=1 

 

dir.  Uygulamalarda Statlog veri kümesinde en yüksek sınıflama doğruluğunu veren 

Thres_Mem ve gizli katman düğüm sayısı bulunmaya çalıĢılmıĢtır. Kullanılan veri 

kümesi 13 farklı özelliğe sahip olduğu için kullanılan YSA mimarisinde 13 giriĢ 

düğümü kullanılmıĢtır. ÇıkıĢ katmanındaki çıkıĢ düğümü ise sınıf değerlerini belirten 

{1,2} değerlerinden herhangi birisini alabilir. 

         GerçekleĢtirilen uygulamalarda öncelikle belirli bir hafıza hücresi sayınını 

verecek Thres_Mem parametresi belirlenmiĢ, daha sonra da bu parametre için gizli 

düğüm sayıları değiĢtirilmiĢtir. Seçilen Thres_Mem değerleri ve bu değerler için elde 

edilen hafıza hücresi sayıları, Çizelge 6.56‟da görülmektedir.  

 

 

Çizelge 6.56 Seçilen Thres_Mem değerleri ve elde edilen hafıza hücresi sayıları 

 

 
Thres_Mem Hafıza hücresi sayısı 

0.8 4 

0.95 11 

0.98 25 

0.985 60 

0.99 90 

0.995 150 

0.998 210 

0.9985 234 

0.999 270 

0.9995 356 

0.9997 396 

0.9998 450 

0.9999 480 

0.99995 521 

0.99997 588 
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         Belirlenen her bir Thres_Mem değeri için seçilen gizli düğüm sayılarında elde 

edilen sınıflama doğrulukları, Çizelge 6.57‟de verilmiĢtir. Çizelge 6.57‟den de 

görüldüğü gibi, herhangi bir Thres_Mem değeri için gizli katman düğüm sayısı 

arttıkça önce belli bir değere kadar sınıflama doğruluğu artmıĢ, daha sonra da 

sınıflama doğruluğunda azalma kaydedilmiĢtir. Bu durumda en yüksek sınıflama 

doğrulukları için optimum gizli düğüm sayıları bulunmuĢtur. Thres_Mem değerinin 

artıĢı üretilen hafıza hücresi sayısını artırmıĢtır. Çizelge 6.58‟de Thres_Mem değerine 

göre elde edilen en yüksek sınıflama doğrulukları ve bu doğruluklar için bulunan 

optimum gizli düğüm sayıları verilmiĢtir. Çizelge 6.58‟deki değerlere bakıldığında, 

her bir Thres_Mem değeri için en yüksek sınıflama doğruluğunu veren optimum gizli 

düğüm sayılarının 3-6 arasında değiĢtiği görülmektedir. Bu da üretilen hafıza 

hücreleri arasındaki iliĢkilerin çok karmaĢık olmayan bir mimari sayesinde 

bulunabildiğini ima eder. YSA‟da kullanılan gizli düğüm sayısı arttıkça eğitme süresi 

de artar. Bu nedenle düĢük sayıdaki gizli düğümler için en yüksek sınıflama 

doğruluğunun bulunması sayesinde sistemin test aĢamasında da kısa sürede sonuç 

elde edilebilir. ġekil 6.30‟da Thres_Mem değerleri ile elde edilen hafıza hücresi 

sayısı ile sınıflama doğruluğu arasındaki iliĢki görülmektedir. Çizelge 6.58 ve ġekil 

6.30‟dan izlenebileceği gibi, Thres_Mem parametresinin artıĢı üretilen hafıza 

hücresinin artmasına neden olmuĢtur. Hafıza hücresinin sayısının artması belirli bir 

değere kadar sınıflama doğruluğunu da artırmıĢ, daha sonra da azalma 

gözlemlenmiĢtir.  

En yüksek sınıflama doğruluğu hafıza hücresi sayısının 396 olduğu noktada 

%90.37 olarak elde edilmiĢtir. Bu optimum noktadan sonra, hafıza hücresi sayısının 

daha da fazla artıĢı, sistemin sınıflama doğruluğunu düĢürmüĢtür. Daha önce de 

belirtildiği gibi YBS_yanıtı sisteminde elde edilecek hafıza hücresi sayısının ne çok 

genel bir sisteme ne de çok özerk bir sisteme neden olacak bir Ģekilde belirlenmesi 

gerekir. Belli bir noktadan sonra hafıza hücresinin sayısının artırılması, YSA‟ya 

sunulan giriĢlerde aynı sınıfa ait verilerin birbirinden farklılaĢmasını, dolayısıyla da  

farklı sınıflardaki verilerin ayırımının zorlaĢmasına sebep olmaktadır.  
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Çizelge 5.57 YBS_Yanıtı sisteminin Statlog Heart Disease veri kümesinde 

Thres_Mem değeri için seçilen gizli düğüm sayılarında elde edilen sınıflama 

doğrulukları 

 

 
Thres_Mem=0.8, 

Hafıza hücresi=4 

Thres_Mem=0.95 

Hafıza hücresi=11 

Thres_Mem=0.98 

Hafıza hücresi=25 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm 

sayısı 

Sınıflama 

Doğ. (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

72.96 

75.24 

77.40 

78.00 

78.89 

78.89 

78.56 

78.46 

78.14 

78.14 

75.18 

74.29 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

74.29 

74.29 

75.92 

77.03 

78.89 

79.62 

79.62 

77.78 

77.40 

76.67 

75.92 

72.96 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

72.96 

74.29 

75.92 

77.40 

78.89 

80.00 

78.89 

77.78 

77.40 

77.03 

75.18 

75.18 

Thres_Mem=0.985 

Hafıza hücresi=60 

Thres_Mem=0.99 

Hafıza hücresi=90 

Thres_Mem=0.995 

Hafıza hücresi=150 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm 

sayısı 

Sınıflama 

Doğ. (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

74.29 

75.56 

76.67 

77.40 

81.11 

81.11 

80.00 

79.62 

78.89 

77.78 

75.18 

72.96 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

75.56 

79.62 

81.11 

83.33 

84.44 

83.33 

83.33 

81.11 

80.00 

80.00 

78.89 

77.03 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

80.00 

83.33 

85.92 

86.67 

87.03 

86.67 

86.67 

84.44 

83.33 

81.11 

77.40 

74.29 

Thres_Mem=0.998 

Hafıza hücresi=210 

Thres_Mem=0.9985 

Hafıza hücresi=234 

Thres_Mem=0.999 

Hafıza hücresi=270 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm 

sayısı 

Sınıflama 

Doğ. (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

79.25 

86.67 

87.03 

88.51 

85.92 

84.44 

84.44 

83.33 

83.33 

81.11 

77.03 

74.29 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

74.44 

79.62 

87.03 

87.78 

88.51 

88.51 

87.78 

87.03 

85.92 

84.44 

81.11 

77.40 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

73.70 

76.29 

81.11 

88.89 

86.67 

86.67 

83.33 

83.33 

81.11 

80.00 

79.25 

77.03 
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Thres_Mem=0.9995 

Hafıza hücresi=356 

Thres_Mem=0.9997 

Hafıza hücresi=396 

Thres_Mem=0.9998 

Hafıza hücresi=450 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm 

sayısı 

Sınıflama 

Doğ. (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

65.55 

74.81 

86.67 

87.03 

88.89 

88.51 

87.40 

86.67 

85.56 

83.33 

79.62 

76.29 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

85.56 

88.89 

90.37 

88.89 

88.89 

87.40 

87.03 

86.67 

85.56 

85.56 

83.33 

81.11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

83.33 

88.89 

89.25 

88.89 

86.67 

85.56 

85.56 

83.33 

81.11 

80.00 

79.62 

79.29 

Thres_Mem=0.9999 

Hafıza hücresi=480 

Thres_Mem=0.99995 

Hafıza hücresi=521 

Thres_Mem=0.99997 

Hafıza hücresi=588 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm sayısı Sınıflama 

Doğ. (%) 

Düğüm 

sayısı 

Sınıflama 

Doğ. (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

80.00 

81.58 

88.51 

88.51 

88.51 

86.67 

85.56 

84.44 

83.33 

83.33 

79.62 

77.03 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

74.00 

81.48 

86.67 

87.03 

86.67 

86.67 

85.56 

84.44 

81.11 

81.11 

77.40 

75.24 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

75.56 

80.00 

85.56 

86.67 

86.67 

85.56 

84.44 

83.33 

83.33 

81.11 

77.03 

73.70 

 

 

 

         Statlog Heart Disease veri kümesi için gerçekleĢtirilen uygulamalarda en 

yüksek sınıflama doğruluğu ve bu sınıflama doğruluğunu veren parametreler aĢağıda 

listelenmiĢtir;  

 

Thres_B=0.6, 

Thres_Mem=0.9997, 

Num_peptides=250, 

Üretilen hafıza hücresi sayısı=396, 

Gizli katman sayısı=1, 

Gizli düğüm sayısı=3, 

En yüksek sınıflama doğruluğu=%90.37 
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Çizelge 5.58 YBS_Yanıtı sisteminde Statlog Heart Disease veri kümesi için 

Thres_Mem değerlerine göre elde edilen en yüksek sınıflama doğrulukları ve 

optimum gizli düğüm sayıları 

 

 

Thres_Mem Hafıza 

hücresi sayısı 

En yüksek sınıflama 

doğruluğu (%) 

Optimum gizli 

düğüm sayısı 

0.8 4 78.89 5,6 

0.95 11 79.62 6,7 

0.98 25 80.00 6 

0.985 60 81.11 5,6 

0.99 90 84.44 5 

0.995 150 87.03 5 

0.998 210 88.51 4 

0.9985 234 88.51 5,6 

0.999 270 88.89 4 

0.9995 356 88.89 5 

0.9997 396 90.37 3 

0.9998 450 89.25 3 

0.9999 480 88.51 3,4,5 

0.99995 521 87.03 4 

0.99997 588 86.67 5 
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Şekil 6.30 YBS_Yanıtı sisteminde Statlog Heart Disease veri kümesi için Thres_Mem 

parametresi ile üretilen hafıza hücresi sayılarına göre optimum gizli düğüm 

sayılarında elde edilen en yüksek sınıflama doğrulukları  
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         Burada öngörülen sistemin elde ettiği performansı, literatürdeki diğer bazı 

baĢarılı yöntemlerin elde ettiği performanslarla karĢılaĢtırmak amacıyla, Statlog 

Heart Veri kümesi için YBS_Yanıtı sisteminin ve bu veri kümesinde kullanılan diğer 

metotların test sınıflama doğrulukları aĢağıda Çizelge 6.59‟da listelenmiĢtir.  

 

 

 

Çizelge 6.59 Statlog Heart Disease verikümesi için YBS_Yanıtı sistemi ve 

Literatürdeki diğer metotların elde ettiği test sınıflama doğrulukları 

 

 

Metot Test sınıflama doğruluğu (%) 

YBS_Yanıtı 90.37 

Kernel_YBS 85.93 

AIRS 84.50 

Naive-Bayes 83.60 

AWAIS 82.59 

Naive Bayes 81.48 

BNND 81.11 

C4.5 81.11 

BNNF 80.96 

Logistic regression 77.00 

K* 76.70 

IB1c 74.00 

1R 71.40 

T2 68.10 

MLP+BP 65.60 

FOIL 64.00 

RBF 60.00 

InductH 58.50 

 

 

 

         Çizelge 6.59‟dan da görüldüğü gibi, en yüksek sınıflama doğruluğu yine bu tez 

çalıĢmasında geliĢtirilen YBS_Yanıtı sistemi ile elde edilmiĢtir. 5-fold çapraz 

doğrulama ile çok daha güvenilir bir sonuca ulaĢılan sistemin bu veri kümesi için 

literatürdeki diğer metotlara göre üstünlük sağlaması; bu yönde yapılacak analizlerde 

tercihen kullanılabilecek ve bilime önemli katkısı olabilecek alternatif bir metot 

olarak literatürde yerini alacağına inanılmaktadır.  
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7. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

 

 

 

         Teknolojinin ilerlemesi, beraberinde çözümü karmaĢık problemleri getirmiĢtir. 

Bilinen yöntemler, karmaĢıklaĢan bu problemlerin çözümünde yetersiz kalmaya 

baĢlayınca, farklı çözüm yolları araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Bunu takiben ortaya 

çıkan yapay sistemler, özellikle 1900‟lü yılların ortalarından itibaren adını sıkça 

duyurmaya baĢlamıĢtır. Arı kolonilerindeki iletiĢimden, karıncalar arasındaki 

iĢbirliğine, sinir sistemindeki iĢleyiĢten genetik bilimine kadar doğada bulunan pek 

çok mekanizma modellenerek klasik metotların yetersiz kaldığı problemlerde 

alternatif çözüm yolları oluĢturmak maksadıyla Yapay Zeka sistemleri ana baĢlığı 

altında pek çok metot geliĢtirilmiĢtir. Günümüzde mühendislikte, uzay bilimlerinde, 

fen ve doğa bilimlerinde, tıpta ve daha bir çok alanda geniĢ bir uygulama alanına 

sahip olan yapay zeka teknikleri arasında Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Genetik 

Algoritmalar (GA), çözümü zor pek çok problemde hızlı ve etkin çözüm teknikleri 

olarak yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Özellikle YSA ile ilgili yapılan çalıĢmalar 

büyük bir hızla ilerlemiĢ ve bilimin bir çok farklı alanında elde ettiği baĢarılarla 

Yapay Zeka yöntemlerinin vazgeçilmez bir dalı olarak kullanılagelmiĢtir. Her ne 

kadar YSA ve diğer baĢarılı yöntemler klasik metotlara bir alternatif oluĢturmuĢ ve 

çoğu uygulama alanında önemli baĢarılar elde etmiĢlerse de, günümüzde problemleri 

artan ve zorlaĢan dünyanın bilgi iĢleme kapasitesine tam olarak bir cevap sağlamıĢ 

sayılmazlar. Bazı uygulama alanlarındaki problemlerde YSA ve diğer etkin 

yöntemler baĢarılar elde etmelerine karĢın bir takım yetersizlikleri de beraberinde 

getirmiĢlerdir. Ġnsanoğlundaki bağıĢıklık sisteminde gerçekleĢen bilgi iĢleme ve 

savunma mekanizmalarını modelleyen Yapay BağıĢıklık Sistemleri, çözümü diğer 

yöntemlerle mümkün olmayan ya da zor olan problemlerde alternatif çözüm yolları 

oluĢturmaktadır.  

         Biyolojik bağıĢıklık sistemi, çeĢitli, kendi içinde dağıtılmıĢ, adaptif, karmaĢık, 

hafızaya sahip bir sistemdir. Bu özellikler Yapay Zeka araĢtırmacılarının dikkatini 

çekmiĢ ve özellikle son 15 yılda bu özellikleri modelleyen birçok çalıĢma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Optimizasyon, bilgisayar güvenliği, tanıma gibi bazı alanlarda 
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baĢarılı sonuçlar elde edilmesine karĢın literatürdeki etkin yöntemlere göre büyük 

üstünlük sağlayan YBS sistemlerinin varlığından söz etmek Ģu anda henüz mümkün 

değildir. Bunun nedenleri arasında bağıĢıklık sisteminin bağıĢıklık uzmanları 

tarafından bile tam olarak anlaĢılamamıĢ karmaĢık yapısı sayılabilir. Bir diğer sebep 

te modellenen sistemlerin ya çok fazla probleme bağlı ya da çok fazla bağıĢıklık 

sistemine bağlı kalmasıdır. Bunun yanında, bağıĢıklık sistemi birimleri ile ondan 

esinlenerek geliĢtirilen sistemler arasında uygun bir köprü kurulamaması bu 

eksikliğin bir diğer nedenidir. Fakat bu sebepler arasında asıl önemlisi, Ģimdiye kadar 

geliĢtirilmiĢ olan sistemlerin neden gerekli olduğu sorusuna cevap verilememiĢ 

olmasıdır. GeliĢtirilen bir YBS sisteminin uygulandığı alanda baĢarı sağlayabilmesi 

için, diğer metotlar tarafından o alanda ulaĢılamayan bir performans hedefini 

gerçeklemesi gerekmektedir. Bunun için diğer metotlardan farklı özellikler içermeli 

ya da onlardan tamamen farklı bir yöntem geliĢtirmiĢ olmalıdır.  

         Bu tez çalıĢmasında, uygulandığı alanlarda sunduğu çözüm performansı ile 

diğer yöntemlere iyi bir alternatif oluĢturan yüksek analiz potansiyeline sahip iki 

farklı YBS sistemi geliĢtirilmiĢ ve bu sistemlerin parametre analizleri ve pratik 

uygulamaları yapılarak elde edilen sonuçlar sunulmuĢtur. Kernel_YBS ve 

YBS_Yanıtı olarak adlandırılan bu sistemler, sınıflama ve öğrenme sistemi olarak 

Yapay Zeka uygulamalarının yapılabildiği pek çok alanda baĢarılı bir Ģekilde 

kullanılabilecek özelliktedirler.  

         Günümüzdeki çok karmaĢık değiĢik alanlardaki problemlerin çözüm 

fonksiyonları, giriĢ verilerinin basit bir doğrusal bileĢkesi Ģeklinde ifade edilemezler. 

Bu tarz problemlerde klasik metotlar yetersiz kalmakta, doğrusal olmayan çözüm 

yöntemleri kullanılmaktadır. Doğrusal olmayan çözüm yöntemlerini geliĢtirmek, iki 

Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Bunlardan birincisi basit doğrusal yöntemleri doğrusal 

olmayan öniĢleme teknikleri ile birleĢtirerek hibrid bir doğrusal olmayan sistem elde 

etmektir. Diğeri ise, sistemin içerisinde barındırdığı hesaplama teknikleri ile komple 

bir doğrusal olmayan sistem tasarlamaktır. Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen 

Kernel_YBS sistemi ilk kategoride yer alan hibrid sistem Ģekillinde tasarlanmıĢtır. 

YBS_Yanıtı sisteminin geliĢtirilmesi için ise ikinci yöntem seçilmiĢtir.  

         Doğrusal bir sistemin doğrusal olmayan problemlerde baĢarılı sonuçlar elde 

edebilmesi için kullanılan pek çok doğrusal olmayan dönüĢüm mevcuttur. Kernel 
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gösterimleri de bunlardan birisidir. Kernel gösterimleri veriyi daha yüksek boyutlu 

özellik uzayına aktararak özellikler arasındaki iliĢkilerin doğrusal olmayan uzayda 

hesaplanmasına imkan tanır. Bu Ģekilde doğrusal yaklaĢımların hesapsal olarak 

etkinliğini artırır. GeliĢtirilen Kernel_YBS sistemi Kernel gösterimlerinin bu 

avantajını basit doğrusal bir YBS sisteminde kullanacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

ġimdiye kadar ortaya atılan çoğu YBS sistemi, özellikler ve sistem birimleri 

arasındaki etkileĢimleri hesaplarken, giriĢ uzayını kullanmıĢ ve bu yönüyle de 

doğrusal bir yapıya sahip olmuĢtur. Bu da bu sistemlerin çoğu doğrusal olmayan 

problemde çok baĢarılı sonuçlar yakalayamamasına neden olmuĢtur. Bir sınıflama 

sistemi olarak tasarlanan Kernel_YBS sisteminde, çoğu YBS sisteminde kullanılan 

klonsal seçme mekanizması modellenmiĢ ve diğer metotların aksine etkileĢimler giriĢ 

uzayı yerine Kernel uzayında hesaplanmıĢtır. Bu Ģekilde doğrusal olmayan bir YBS 

sistemi tasarlanmıĢ ve tasarlanan sistemin doğrusal olmayan problemlerde diğer YBS 

sistemlerine göre daha baĢarılı sonuçlar elde etmesi hedeflenmiĢtir. Sistemin yazılımı 

Matlab 7.0 kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen 

Kernel_YBS sisteminin parametre analizleri gerçekleĢtirilmiĢ ve bazı bilinen 

doğrusal olmayan gerçek problemlerde uygulama sonuçları elde edilmiĢtir. Tüm 

uygulamalarda sistemde Kernel fonksiyonu olarak Gaussian RBF Kernel fonksiyonu 

ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonundan yararlanılmıĢtır. Bunun yanı sıra bazı 

uygulamalarda, uzaklıkların Kernel uzayında hesaplanmasının giriĢ uzayında 

hesaplanmasına göre ne tür bir fark sağlayacağını belirlemek için giriĢ uzayında 

öklid uzaklık ölçütünün kullanıldığı uygulamalar da gerçekleĢtirilmiĢtir.  

         Sistemin içerisinde bulunan bazı parametrelerin sistemin performansı 

üzerindeki etkisini incelemek için gerçekleĢtirilen parametre analizlerinde ikisi de 

doğrusal olmayan veri kümeleri olan “Two-Spirals” ve “Chainlink” veri kümeleri 

kullanılmıĢtır. Öklid, Gaussian Kernel ve Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonları 

kullanılarak yapılan parametre analizlerinde sistemin sınıflama doğruluğu üzerinde 

en çok supp ve c parametrelerinin etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu iki 

parametrenin hafıza hücresi sayısını etkilediği ve hafıza hücresi sayısının da 

sınıflama doğruluğu üzerinde etkin olduğu gözlemlenmiĢtir. Yapılan analizlerde 

gerek Two-Spirals veri kümesi için gerekse Chainlink veri kümesi için 

hesaplamaların giriĢ uzayında (öklid uzaklığı ile) veya Kernel uzayında (Gaussian ve 
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Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonları ile) yapılmasının sınıflama doğruluğunda 

herhangi ciddi bir fark oluĢturmadığı görülmüĢtür. Bunun nedeni, kullanılan veri 

kümelerinin kolay sınıflanabilir bir yapıda olmasıdır.  

         Kernel_YBS sisteminin uygulamadaki problemlerde nasıl bir performans 

sergileyeceğini görmek ve bu problemlerde kullanılan diğer metotlarla karĢılaĢtırma 

yapmak için literatürde yaygın olarak kullanılan Ġris veri kümesi ve Statlog Heart 

Disease veri kümesi üzerinde uygulamalar yapılmıĢtır. Daha güvenilir sonuçlar elde 

etmek için Ġris veri kümesinde 3-fold, Statlog Heart Disease veri kümesinde 5-fold 

çapraz doğrulama yöntemi ile veriler eğitme ve test seti Ģeklinde ayrılmıĢtır. Yine 

uzaklık hesabının Kernel uzayında yapılmasının sağlayacağı farkı görebilmek için 

parametre analizlerinde olduğu gibi kullanılan Kernel fonksiyonlarının yanı sıra 

öklid uzaklık ölçütü ile de uygulamalar yapılmıĢtır. Ġris veri kümesinde maksimum 

sınıflama doğruluğu %98.66 olmuĢtur. Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu ile 

ulaĢılan maksimum sınıflama doğruluğu ise %98 olmuĢtur. Bunun yanında öklid 

uzaklığı kullanıldığında sistem maksimum %96‟lık bir sınıflama doğruluğuna 

ulaĢmıĢtır. Buradan da anlaĢılabileceği gibi, Ġris veri kümesinde uzaklıkların Kernel 

uzayında hesaplanması ile, giriĢ uzayına göre sınıflama doğruluğunda %2.66‟lık bir 

artıĢ kaydedilmiĢtir. Literatürdeki diğer metotlarla elde edilen sonuçların yüksek ve 

birbirine çok yakın olduğu göz önünde tutulursa, bu veri kümesinde dikkate değer bir 

performans artıĢının olduğu görülür. Elde edilen %98.66‟lık sınıflama doğruluğu ile 

Kernel_YBS, literatürdeki diğer metotların çoğundan daha yüksek bir doğruluk elde 

etmiĢ ve bu yönü ile bu yöntem bilime en baĢarılı yöntemlerden biri olarak katkıda 

bulunmuĢtur. Statlog veri kümesinde gerçekleĢtirilen uygulamalarda da benzer 

uygulama yöntemi kullanılmıĢtır. Sistem bu veri kümesi için en yüksek doğruluğa 

(%85.93) 70 hafıza hücresinin oluĢtuğu Gaussian Kernel fonksiyonu ile ulaĢmıĢtır. 

Yine, Ters Multiquadratic Kernel fonksiyonu maksimum %85.56‟lık bir sınıflama 

doğruluğu elde ederken, öklid uzaklığı ise maksimum %81.11 ile sınırlı kalmıĢtır. Bu 

veri kümesi için Kernel uzayında yapılan hesaplamalar sisteme sınıflama doğruluğu 

bakımından %4.82‟lik bir performans artıĢı kazandırmıĢ olup, bu da sınıflanması 

oldukça zor olan bu problem için dikkate değer bir artıĢ olarak değerlendirilmektedir. 

Statlog Heart Disease veri kümesi için literatürde kullanılan çoğu iyi bilinen 

yöntemler %58.50-%84.50 arasında sınıflama doğruluklarına ulaĢmıĢlardır. 
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Dolayısıyla bu veri kümesi sınıflanması zor olan veri kümeleri arasında yer 

almaktadır. Kernel_YBS sisteminin elde ettiği %85.93‟lük sınıflama doğruluğunun 

bu doğruluklardan yüksek olması, sınıflanması zor olan böylesi bir veri kümesi için 

sağlanan baĢarıyı ortaya koymaktadır. Sistemin, sınıflanması zor olan bu veri 

kümesinde baĢarı sağlayabilmesi, uygulamadaki diğer gerçek problemlerde de baĢarı 

sağlama potansiyeline sahip olduğu göstermektedir.  

         Tez çalıĢmasında Kernel_YBS sistemi ile ilgili olarak gerçekleĢtirilen son 

uygulama da sistemin gerçek bir problemdeki davranıĢını görmek amacıyla yapılan 

atherosclerosis hastalığının sınıflanması problemi olmuĢtur. 61 özelliğe sahip giriĢ 

verilerinin kullanıldığı uygulamada Kernel_YBS sistemi sadece iki hafıza hücresi ile 

%99.09‟luk bir sınıflama doğruluğuna ulaĢmayı baĢarmıĢtır. Sınıflama doğruluğunda 

elde edilen baĢarının yanı sıra sadece iki hafıza hücresi ile bu doğruluğa ulaĢılmıĢ 

olması, doğrusal olmayan problemlerde doğrusal olmayan YBS sistemlerinin 

kullanılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıĢ ve Kernel_YBS örneği ile literatürde 

YBS sistemlerinin en az diğer yöntemler kadar baĢarılı sonuçlar verebilecek 

alternatif bir çözüm yöntemi olarak var olacağını göstermiĢtir.  

         Kernel_YBS sistemi yapılan uygulamalarda elde ettiği baĢarılı sonuçlar ile 

etkin bir sınıflama sistemi olarak kullanılabileceğini göstermiĢtir. Bunun yanı sıra 

sistemde performans üzerinde ciddi bir etkisi olan sadece iki parametrenin bulunması 

(supp ve c parametreleri) sistemi pratik olarak da uygulanması kolay bir sistem 

kılmaktadır. Böylelikle, kullanıcıların sistemin eğitilmesi aĢamasında daha az zaman 

harcanması sağlanır. Ayrıca sistemin bağıĢıklığa bağlı karmaĢık yapıda 

mekanizmalar barındırmaması, bunun yerine basit bir klonsal seçme modelinde 

Kernel dönüĢümlerinin kullanıldığı basit bir sistem olması, sistemi kolay anlaĢılabilir 

yapmaktadır. Bu sayede, sistem üzerinde, klonlama ve mutasyon gibi bazı 

mekanizmalarda değiĢiklik yapmak kolaylaĢmaktadır. Kullanılabilecek Kernel 

fonksiyonlarının çeĢitli olması, sistemin esnek bir performansa sahip olmasını sağlar. 

Bu Ģekilde, farklı uygulama alanlarında farklı Kernel fonksiyonları seçilerek, yüksek 

sınıflama doğruluklarına ulaĢılabilir.      

         Tez çalıĢmasında geliĢtirilen bir diğer sistem olan YBS yanıtı sistemi de, bir 

öğrenme sistemi olarak çoğu uygulama alanında kullanım potansiyeline sahip bir 

sistemdir. Bu sistem, bağıĢıklık sisteminde Ģimdiye kadar modellenen bire-bir 
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Antijen-Antikor modellemesi yerine yeni bir yaklaĢım getirmiĢtir. Ayrıca, bir 

Antijene karĢı tek bir Antikor yerine birden çok Antikorun kollektif olarak bir yanıt 

üretmesini modellemiĢtir. Bu Antikorların gruplar halinde bir yanıt oluĢturduğunda 

hangi cevabın üretileceğinin öğrenilmesi ve hafızaya alınması ise YSA yardımıyla 

yapılmıĢtır. Kernel_YBS sisteminde olduğu gibi, sistemin öncelikle performans 

analizleri gerçekleĢtirilmiĢ, daha sonra gerçek problemlerdeki performansını tahmin 

etmek için Ġris ve Statlog Heart Disease veri kümelerinde uygulamalar yapılmıĢtır.  

         Performans analizlerinde yine doğrusal olmayan “Two-Spirals” ve “Chainlink” 

veri kümeleri kullanılmıĢtır. GeliĢtirilen YBS_Yanıtı sisteminde etkisi incelenen 

parametreler humoral yanıt ve YSA kademesindeki parametreler olarak iki grupta 

incelenmiĢtir. Bir parametrenin etkisi incelenirken diğer parametrelerin değerleri 

sabit tutulmuĢtur. Sistemde sınıflama doğruluğu üzerinde en çok etkiye sahip 

parametreler Thres_B, Thres_Mem ve gizli katman düğüm sayısı parametreleridir. 

Diğer parametrelerin etkisinin çok fazla olmamasına karĢın, sistemin en iyi 

performans üretmesini sağlayacak Ģekilde en uygun değerlerinin söz konusu 

problemlerde deneme-yanılma yolu ile belirlenmesi gerekmektedir.  

         Sistemin gerçek problemlerdeki performansını belirlemek ve sistemi 

literatürdeki diğer metotlarla karĢılaĢtırmak için Ġris veri kümesi ve Statlog Heart 

Disease veri kümesi üzerinde uygulamalar yapılmıĢtır. Uygulamalarda YSA 

kademesinde kullanılan öğrenme fonksiyonu ve diğer mimari parametreleri sabit 

tutulmuĢ, sadece gizli katman sayısı ve gizli katmanlarda kullanılan gizli düğüm 

sayısı değiĢtirilmiĢtir. Yine Kernel_YBS uygulamalarında olduğu gibi daha güvenilir 

sonuçlar elde etmek için Ġris veri kümesinde 3-fold, Statlog Heart Disease veri 

kümesinde de 5-fold çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıĢtır. 

         Ġris veri kümesi üzerinde gerçekleĢtirilen uygulamalarda maksimum 

%99.33‟lük bir sınıflama doğruluğuna ulaĢılmıĢtır. Ortalama 57 hafıza hücresi ile bu 

baĢarının sağlanması geliĢtirilen sistemin hesaplama bakımdan da daha etkin bir 

sonuç ürettiğini göstermektedir. Literatürdeki diğer yöntemlerle sınıflama doğruluğu 

bakımından bir karĢılaĢtırma yapıldığında, %100‟lük bir performansa olan yakınlığı 

ile YBS_Yanıtı sistemi en baĢarılı yöntemlerde baĢlıcalar arasında gelmektedir. Ġris 

veri kümesinde doğrusallığı bozan özellikle 3 veri bulunmaktadır. Sistemlerin 

birbirine göre üstünlüğü bu 3 veriyi doğru sınıflayıp sınıflayamadıklarına göre 
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belirlenir. YBS_yanıtı sisteminin %99.33‟lük baĢarısı, bu üç veriden sadece 1‟ini 

doğru sınıflayamadığı anlamına gelmektedir. Bu da çoğunluğu bu 3 veriyi de 

sınıflayamayan diğer yöntemlere göre büyük baĢarı sağlandığı anlamına gelir.  

         Statlog Heart Disease veri kümesinin kullanıldığı uygulamalarda da benzer 

Ģekilde en yüksek performansı elde etmek için Thres_B ve Thres_Mem 

parametrelerinin en uygun değerleri araĢtırılmıĢtır. Bunun yanı sıra bu parametreler 

için de en uygun YSA mimarisi araĢtırılmıĢtır. Bulunan optimum değerler için elde 

edilen en yüksek sınıflama doğruluğu %90.37 olarak bulunmuĢtur. Toplam 396 

hafıza hücresi üretildiğinde ulaĢılan bu sonuç, YBS_Yanıtı sisteminin bu veri kümesi 

için oldukça baĢarılı bir performans sergilediğini göstermektedir. Özellikle 

literatürde bu veri kümesi için iyi bilinen diğer yöntemlerin elde ettiği doğrulukların 

%58.50-%84.50 arasında olduğu göz önünde tutulursa YBS_Yanıtı sisteminin elde 

ettiği performans farkının önemi daha çok kendini göstermektedir. Söz konusu veri 

kümesinin bir biyomedikal veri kümesi olması ve söz konusu problemde hastalıklı ve 

sağlıklı kiĢilerin teĢhis ediliyor olması %1‟lik bir performans artıĢını bile önemli 

kılmaktadır. Sınıflama doğruluğu çok yüksek olmayan böyle bir veri kümesi için 

%90‟lık bir sınıflama doğruluğu, YBS_yanıtı sisteminin baĢarısının önemini daha da 

belirginleĢtirmektedir.  

         YBS alanında yapılan çalıĢmaların temel aldığı Ģekil uzayı kavramı ve bire-bir 

tanıma modeline yeni bir alternatif getirmiĢ olan YBS_yanıtı sistemi birçok yeniliği 

ve özelliği içerisinde barındırmaktadır. Modellediği epitop-Ab tanıması sayesinde 

sisteme bağıĢıklık sisteminde olan birçok özelliği katmıĢtır. Bir B hücresi, bir Ag‟in 

bir epitopunu tanıyabildiği gibi baĢka bir Ag‟in baĢka bir epitopunu da tanıyabilir. 

GeliĢtirilmiĢ olan sistemde de kullanılan bu özellik, Ģimdiye kadar geliĢtirilmiĢ 

sistemlerin bire-bir tanıma modelini kullanmaları nedeniyle modellenmeyen bir 

özelliktir. GeliĢtirilen sistemde bu özelliğin modellenmesi, YBS_Yanıtı sisteminin 

diğer YBS sistemlerine göre içerisinde barındırdığı özgün değeri oluĢturmaktadır. 

ġimdiye kadar geliĢtirilen sistemlerde bağıĢıklık sistemindeki tanıma 

mekanizmasının modellenmesi konusunda bir nokta gözden kaçırılmıĢtır. BağıĢıklık 

sisteminde vücuda bir Ag girdiğinde, bağıĢıklıktaki hücreler Ag yüzeyindeki 

reseptörlere (epitoplara) bağlanarak bu reseptörleri tanırlar ve yok ederler. 

Reseptörlerin yok edilmesi aslında komple Ag molekülünün tanınmasına değil, 



 

 

170 

bireysel olarak reseptörlerin tanınmasına dayanmaktadır. ġimdiye kadar geliĢtiirlmiĢ 

olan YBS sistemlerinde, sunulan bir Ag‟i tanıyan bir hücre belirleme ve bu hücrenin 

yanıt üretmesi mekanizması modellenmiĢtir ve bu modelin aslında tam olarak 

bağıĢıklıkta karĢılığı bulunmamaktadır. BağıĢıklıktaki asıl tanıma mekanizmasının 

(reseptör-B hücresi tanıması) modellendiği YBS_Yanıtı sistemi, bu yönüyle diğer 

YBS sistemlerine üstünlük sağlamaktadır. YBS_Yanıtı sisteminin asıl önemli olan 

diğer bir üstünlüğü, istenen herhangi bir yanıtı öğrenebilme özelliğidir. YSA‟da 

olduğu gibi YBS_Yanıtı sistemi de birden çok çıkıĢ değeri üretebilir ve çıkıĢları 

istenilen bir değeri alacak Ģekilde sistemin eğitmesi tamamlanabilir. ġimdiye kadar 

geliĢtirilmiĢ olan YBS sistemleri arasında istenilen bir hedef çıkıĢı üretecek Ģekilde 

parametrelerini güncelleyen bir sistem mevcut değildir. YBS_Yanıtı sistemi ise YSA 

gibi belirlenen hedef değerlere çok yakın sonuçlar üretecek Ģekilde eğitilip herhangi 

bir giriĢ için bir çıkıĢ üretecek Ģekilde kullanılabilir. Bu da geliĢtirilen sistemin 

sadece sınıflama uygulamalarında değil, tanıma, optimizasyon, regresyon, …vb gibi 

daha bir çok alanda etkin bir Ģekilde kullanılabilmesine imkan sağlar.  

         YBS_Yanıtı sisteminin yukarıda bahsedilen üstünlüklerine karĢın 

uygulanmasında karĢılaĢılabilecek tek sorun, parametrelerin belirlenmesinde ve 

uygun mimarinin bulunmasında harcanabilecek uzun deneysel süreçtir. Bu da, 

kullanılan veri sayısına bağlı olduğu gibi uygulayıcının sistem parametreler ile ilgili 

edindiği deneyime bağlı olarak da değiĢim gösterir. Yine de hangi parametrenin 

sistem performansı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun bu tez çalıĢmasında 

belirtilmesine bağlı olarak, parametre seçiminde gereğinden uzun deneysel süreçlerin 

yaĢanmasının önüne geçilmiĢtir. Bunun yanında sistemin eğitme iĢleminin bir kez 

yapılacağı ve asıl önemli olanın öngörülen testin çok kısa sürede sonuçlanması göz 

önünde tutulursa, problemlerin çözümü için eğitme aĢamasındaki deneysel süreçlerin 

(uzunluğu çok aĢırı olmamak kaydı ile) göz ardı edilebileceğini burada savunabiliriz.  

         Tez çalıĢmasında geliĢtirilen iki sistem, gerek uygulamalarda sağladıkları 

baĢarılar ile gerekse modellemelerinde barındırdıkları özgün değerler ile literatürde 

YBS alanında mevcut olan bir eksikliği gidermeye çalıĢmıĢlardır. Sadece YBS 

alanında geliĢtirilmiĢ diğer sistemlere göre sağladıkları performans artıĢı ile 

kalmayıp, literatürde YSA gibi iyi bilinen diğer yöntemlere göre de büyük baĢarılar 

sağlamıĢlar ve çözümü zor olan problemlerde diğer yöntemlere göre tercihen 
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kullanılabilecek ve onlardan daha yüksek performanslar sağlayabilecek birer sistem 

olarak yer almıĢlardır.  

         Yapay zeka sistemlerindeki ilerleme sayesinde verilerin daha etkin kullanımına 

yönelik çalıĢmaların hızlandığı günümüzde artan ve karmaĢıklaĢan problemlere 

çözüm getiren sistemlerin geliĢtirilmesine olan ihtiyacın arttığı da bir gerçektir. Çoğu 

uygulama alanında özellikle YSA baĢarılı ve pratik bir Ģekilde kullanılagelen bir 

çözüm yöntemi olarak bilinse de, YSA yöntemlerinin de baĢarı sağlayamadığı ya da 

bu yöntemlerin kullanımının pratik olmadığı problemler ile gün geçtikçe daha fazla 

karĢılaĢılmaktadır. Bu ihtiyaç çerçevesinde bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen 

Kernel_YBS ve YBS_Yanıtı sistemlerinin, sergilediği baĢarılı sonuçlar ile 

literatürdeki Yapay Zeka çözüm yöntemleri arasında hak ettiği yeri kısa sürede 

alacağına ve sınıflama doğruluğunun çok daha sağlıklı belirlenmesi açısından bu 

alanda önemli bir boĢluğu dolduracağına inanılmaktadır.  
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